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Fjármál og áætlanir 

〔〔〔〔F1〕〕〕〕Ábyrg fjármálastjórn 
 

� Stenst fjárhagsáætlun?  
Fjárhagsáætlun fyrir Varmárskóla hefur staðist eins og fram hefur komið á fjármálafundum með 

fjármálastjóra og bæjarstjóra í vetur. Nokkrir lyklar hafa farið yfir áætlun en þar má m.a. nefna:  

• Forfallakennsla 

• Hugbúnaður (2011) 

• Önnur yfirvinna föst 

• Ritföng, pappír, bréfabindi, ofl (2030) 

• Matvæli – mötuneyti (2111) 

• Námsgögn (2310) 

• Handavinna (2320) 

• Aðrar ótilgreindar vörur (2345) 

• Tölvur og ýmiss tölvubúnaður (2850) 

• Hreinlætisvörur (2911) 

• Akstur og flutningur (4120) 

• Viðhald/endurnýjun innanstokksmuna 

(4650) 

• Viðhald/endurnýjun véla og tækja 

(4670) 

• Lausafjártryggingar (4760) 

• Auglýsingar (4915) 

• Sorpkassar og gámar (4946) 

• Vinnulaun með álagi (6130) 

• Aðkeypt önnur vinna (4995) 

 

Ástæðan er sú að ekki var gert ráð fyrir forfallakennslu og stundakennslu í fjárhagsáætlun þar sem 

hagræða skyldi þar yfir á aðra lykla. Kennsluyfirvinna breytileg og önnur yfirvinna föst fara framúr 

áætlun þar sem þær voru skornar niður í fjárhagsáætlun og því tekið af öðrum liðum. 

Mötuneytið er sem fyrr yfir áætlun um 3.6 milljónir frá áramótum. Farið var í að fá frysta til að geta 

keypti inn tilboðsvöru. Matarverð hefur hækkað töluvert en Varmárskóli hefur viljað fylgja eftir 

stefnumótun fyrir mötuneyti Mosfellsbæjar og býður uppá hollan og góðan mat. Hugsanlega þurfum 

við að staldra við og kaupa inn ódýrari vöru ef ekki tekst að ná frekari tökum á mötuneyti skólans. 

Tölvu- og hugbúnaðarmál hafa farið fram úr áætlun en það kemur til vegna nauðsynar á endurnýjun á 

uppsetningu og kaupum á tölvukerfi. Uppfæra þurfti server, setja inn nýtt stýrikerf og koma upp nýrri 

heimasíðu fyrir skólann. Kaupa hefur þurft sérfræðiþjónustu til að koma tæknimálum í viðunandi 

form. Þar sem ekki er starfandi tölvudeild í Mosfellsbær þarf Varmárskóli að koma upp þekkingu á 

staðnum. Kennari hefur sinnt tölvuumsjón og greitt var fyrir hann námskeið til að halda utan um 

rekstur tölvukerfisins enn betur. Það hefur gengið nokkuð vel en engu að síður er það spurning hvort 

eðlilegt sé að hver stofnun standi að kostnaði til að halda uppi þekkingu og reynslu til að keyra 

tölvukerfi eða hvort tími sé kominn hjá bænum að koma upp þannig deild? 

Reiknuð leiga sundlaugar skóla og íþróttahús er mistök í lyklun en það á að stemma og búið er að 

biðja Hörð bókhaldara að fara yfir það og laga. 
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� Vöktun skólans (öryggiskerfi) 
 
Styrkleikabil<1 
Starfshæft bil <2 
Aðgerðabil>3 

Fyrri hluti 2013 = 0 

Seinni hluti 2013 = 

Tíðni Innbrota/skemmdarverka hafa engin verið frá janúar til júní og þökkum við öryggismyndavélum 

og aukinni umferð í kringum skólann sem hefur fælingarmátt s.s. battavöllur og notkun á honum sem 

og tjaldstæðið við skólann. Þar sem ekkert innbrot var framið á fyrstu sex mánuðum ársins þá 

flokkum við það í styrkleikabil. 

� Er rekstrarkostnaður marktækt lægri en meðaltal fimm ára? [F1] 
 

Styrkleikabil<4-7% 
Starfshæft bil <1-3% 
Aðgerðabil>7%  

Fyrri hluti 2013 = 

Seinni hluti 2013 = 

Þegar reiknað er meðaltal síðastliðna fimm ára þá er rekstarkostnaður fyrir árið 2013 9% hærri (sjá 
fylgiskjal 1 með útreikningum). Þættir eins og húsaleiga fasteignar, íþróttahúss og sundlaugar eru ekki 
hafðar inni í reiknisdæminu enda höfum við ekkert um þær tölur að segja og hafa þær hækkað mikið á 
milli ára sem skekkir heildarmyndina talsvert. 

Rekstrarkostnaður er því á aðgerðarbili . 

Þrengt hefur töluvert að rekstrinum undanfarin tvö ár vegna samdráttar í efnahagslífinu. Vörur hafa 
hækkað og skólinn hefur þurft að fara í framkvæmdir í tölvumálum sem hafa kostað okkur mikið. 
Hinsvegar má líta á þá aðgerð sem framkvæmd til framtíðar og muni vonandi borga sig upp á næstu 
tveimur árum. 

Til að finna út rekstarkostnað per mánuð þá var fengið heildartala fyrir árið 2013 og henni deilt niður á  
mánuðina. Hugsanlega gefur það ekki rétta mynd þar sem sumarmánuðirnir eru eftir og vega ekki eins 
mikið og mánuðirnir sem skóli er í fullri starfsemi. Rauntölur birtast því ekki fyrr en þessu fjárhagsári 
hefur verið lokað. 

Skoða þarf í lok tímabilsins hvort þetta hafi verið raunhæft markmið eða hvort endurskoðunar þurfi við.  

〔〔〔〔F2〕〕〕〕Stuðla að vistvænum rekstri 

� Að kostnaður við sorpeyðingu sé marktækt minni en meðaltal síðastliðna 5 

ára  [F2] 
 

Styrkleikabil<4-7% 
Starfshæft bil <1-3% 
Aðgerðabil>7% 

Fyrri hluti 2013 =  

Seinni hluti 2013 =  
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Á nýju rekstrarári 2013 var farið í að flokka sorp og síðan þá hefur verið fylgst vel með hvar best er að 
hagræða. Gámar hafa verið færðir til, fækkað og þeim læst. Árangurinn hefur ekki látið á sér standa 
því árið 2009 var rekstrarkostaður á lyklinum 4946 Sorpkassar og gámar 1.472.991. Árið 2010 fór 
hann niður í 835.334.- Sé tekið meðaltal frá árinu 2006-2010 (106.107.-) þá er rekstarkostnaður það 
sem af er ársins (jan-maí) 68.800.-  

Árangurinn er því stórkostlegur og hefur okkur tekist að lækka rekstrarkostnað síðastliðinna fimm ára 
um 35%! 

Hinsvegar er ekki inni í þessum tölum föturnar sem við keyptum eða maispokarnir en þá lækkar þessi 
tala eitthvað. 

Kostnaður við sorpeyðingu er því á styrkleikabil . 

� Grænfánaverkefni 
Varmárskóla fékk afhendan Grænfánann vorið 2012. 

Skólasamfélagið 

〔〔〔〔S1〕〕〕〕Hvetjandi og styðjandi námsumhverfi með líðan og þarfir nemenda í 

brennidepli. 
 

Skólinn hefur tekið þátt í Skólapúlsinum frá upphafi. Úrtak nemenda svarar könnun í hverjum mánuði 
fyrir sig. Í lok hvers skólaárs hafa allir nemendur sem gefið hafa samþykki sitt á þátttöku svarað 
könnuninni. Best er því að horfa á heildartölur en tölur í hverjum mánuði fyrir sig þar sem svör 
nemenda sveplast frá mánuð til mánuð. 

� Hvernig líður nemendum í Varmárskóla? 
Mælikvarði: Viðhorfskönnun (Skólapúlsinn) nemenda [S4]  

Styrkleikabil 4,6-6,0 
Starfshæft bil 4,0-4,5 
Aðgerðabil 1,0-3,9 

Skoðaðar voru niðurstöður úr Skólapúlsinum  á eftirtöldum þáttum: 

• Sjálfsálit 
• Stjórn á eigin lífi 
• Samsömun við nemendahópinn 

Fyrri hluti 2013 =  

Seinni hluti 2013 =  

Það fellur undir efsta bilið Styrkleikabil . 

Hvernig líður nemendum í 

Varmárskóla?                    

            
Seinni hluti 

2012 
Fyrri hluti 

2012 2011-2012 2011-2012 

  sep okt nóv des jan Varmárskóli Varmárskóli Landsmeðaltal  Skólameðaltal 

Sjálfsálit 4,80 5,04 4,73 5,03 5,53 5,03 5,22 5,14 5,20 

Stjórn á eigin lífi 5,29 5,41 4,88 5,60 5,63 5,36 5,30 5,19 5,26 

Samsömun við 
nemendahópinn 4,54 5,49 4,86 5,65 5,99 5,31 5,32 5,11 5,33 

 

Einnig voru þessir þrír þættir skoðaðir og þar er markmiðið að vera með sem lægsta tölu 
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• Vanlíðan 
• Kvíða 
• Einelti 

Fyrri hluti 2013=  

Seinni hluti 2013 =  

Vanlíðan: Lækkun ef miðað er við allt skólaárið 2011-2012 (5,07)  

Kvíði: Á pari miðað við allt skólaárið 2011-2012 (4,79) 

Einelti: Aukning miðað við allt skólaárið 2011-2012 (4,51) 

Hvernig líður 

nemendum í 

Varmárskóla?                    

            
Seinni hluti 

2012 
Fyrri hluti 

2012 2011-2012 2011-2012 

  sep okt nóv des jan Varmárskóli Varmárskóli Landsmeðaltal  Skólameðaltal 

Vanlíðan 4,78 5,03 5,21 4,44 4,71 4,83 5,06 4,85 5,07 

Kvíði 4,39 5,26 5,30 4,91 4,81 4,93 4,85 4,77 4,79 

Einelti 4,73 4,48 5,04 4,60 4,23 4,62 4,57 4,83 4,51 

 

 

Það sem sjá má af þessum tölum er að nemendur Varmárskóla eru með meira sjálfsálit en á 
landsmeðaltali. Nemendur okkar telja að þeir hafi stjórn á eigin lífi og er það skoðun sem fleiri hafa en 
samanburður við landsmeðaltal. Samansöfnun við nemendahópinn kemur vel út en nemendur við 
Varmárskóla virðast almennt skora hátt þar. 

Með þá þætti sem betra er að séu lægri en hærri en það eru þættirnir vanlíðan, kvíði og einelti. Þá er 
meiri vanlíðan og kvíði í okkar nemendahópi samanber við landsmeðaltal. Þær spurningar sem 
spurðar eru þegar nemendur vega vanlíðan sína eru eftirfarandi: 

 

Spurt er hve oft nemendur fundu fyrir eftirfarandi á síðustu 7 dögum: 

• Hafði enga matarlyst.  
• Átti erfitt með að einbeita mér að því sem ég vildi.  
• Verið þunglynd/ur.  
• Þurft að hafa mikið fyrir hlutunum.  
• Verið dapur/döpur.  
• Gat ekki lært (heima eða í skólanum).  

Kvíði er hér metinn með kvarða sem notaður var í rannsókninni Ungt fólk 1992 (RUM, 1994). 

 Spurt er oft nemendur fundu fyrir eftirfarandi á sí ðustu 7 dögum: 

• Höfuðverk.  
• Svima.  
• Ógleði eða ólgu í maganum.  
• Var taugaóstyrk(ur).  
• Streitu (stressi).  
• Skyndilega hræðslu án þess að vita af hverju.  

Hinsvegar koma spurningar um einelti betur út en landsmeðaltal og einelti virðist vera undir 
landsmeðaltali. 
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� Góð samvinna og gagnvæmt traust ríki milli heimila og skóla 〔S3〕 
 

 

 

� Að bjóða uppá náms- og félagsúrræði fyrir nemendur hvort sem þeir standa 

höllum fæti eða eru afburðarnemendur. 

Mælikvarði: Skólapúlsinn, (Meðaltal þátta um skóla- og bekkjarandi og virkni nemenda í skólanum) 
[S1] 

Styrkleikabil 4,6-6,0 
Starfshæft bil 4,0-4,5 
Aðgerðabil 1,0-3,9 

Alla þættir hækkaði frá fyrra hluti skólaárs 2012 til seinna hluti og er alla þættir á styrkleikabili. 

 

Að bjóða upp náms- og 

félagsúrræði fyrir nemendur           
Seinni hluti 

2012 
Fyrri hluti 

2012 2011-2012 2011-2012 

  sep okt nóv des jan Varmárskóli Varmárskóli Landsmeðaltal  Skólameðaltal 

Samband við kennera 5,50 5,55 5,16 5,82 5,41 5,49 5,07 5,43 5,13 

Agi í tímum 5,24 4,94 4,77 5,2 5,3 5,09 4,99 5,21 5,10 

Stuðningur kennara við 
nemendur 5,75 5,23 5,16 5,55 5,23 5,38 5,10 5,39 4,97 

Virk þátttaka nemendum í 
tímum 5,40 5,30 5,00 5,67 5,62 5,40 5,29 5,50 5,24 

Mikilvægi heimavinnu í námi 5,57 5,23 5,69 5,69 5,60 5,56 5,30 5,28 5,34 

                    

Ánægja af lestri 5,00 4,92 5,37 5,36 5,00 5,13 4,95 5,23 4,91 

Stjórn á eigin árangri 4,66 5,20 4,82 5,46 5,30 5,01 4,94 5,20 4,91 

Þrautsigri í námi 4,96 5,31 5,12 5,80 5,83 5,40 5,13 5,22 5,08 

Áhugi á stærðfræði 4,67 5,08 4,81 5,53 5,31 5,08 4,62 5,49 4,68 

Persónulegt gildi náttúruvísindi 5,28 5,67 5,86 5,78 5,18 5,55 5,21 5,75 5,30 

Íþróttir/líkamsrækt 5,43 5,73 4,85 5,35 5,61 5,39 5,24 5,40 5,37 

Trúa á eigin vinnubrögðum í 
námi 4,96 5,25 4,67 5,24 4,75 4,97 4,56 4,94 4,68 

Trú á eigin námsgetu 4,74 5,30 4,67 5,17 4,89 4,95 4,82 4,87 4,80 

 

Miðað við þessar niðurstöður þá eru þær ásættanlegar og raðast í styrkleikabil skólans. 
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〔〔〔〔S2〕〕〕〕Lögð er áhersla á framfarir og námsárangur nemenda 

� Niðurstöður samræmdra prófa haustið 2012 

 

〔〔〔〔S3〕〕〕〕Góð samvinna og gagnkvæmt traust ríki milli heimili og skóla 

� Sjónarmið íbúa og fyrirtækja eru virt með virku samráði og hagsmuni 
heildarinnar að leiðarljósi. 

 
Mælikvarði: Skólapúlsinn. 

Febrúar 2013 var Skólapúlsinum notuð til að gera foreldrakönnunn . Úrtak, valið af handahofi  

foreldra/forráðamanna, svöruðu könnunarinnar í tölvutæku formi….. Svarhlutfall var meira en 80%. 

Styrkleikabil 4,6-6,0 
Starfshæft bil 4,0-4,5 
Aðgerðabil 1,0-3,9 

Eru foreldrar ánægðir með skólann? 
 
Mælikvarði:  Skólapúlsinn 

Styrkleikabil 4,6-6,0 
Starfshæft bil 4,0-4,5 
Aðgerðabil 1,0-3,9 

 
Viðhorf foreldra til upplýsingagjafar? 
 
Mælikvarði:  Skólapúlsinn, viðhorfsspurningar um miðlun upplýsingagjafar〔I1〕 

Styrkleikabil 4,6-6,0 
Starfshæft bil 4,0-4,5 
Aðgerðabil 1,0-3,9 

 

 

� Að skil á milli leik- og grunnskóla verði brúað. 
 

Mæilkvarði: Viðhorfskannanir [I4] 

Í vetur var fyrirkomulag á leikskóladeildinni annað en verið hefur undanfarin ár. Verkefnastjóri var 
ráðinn sem sá um að taka á móti nemendum þriggja leikskóla og voru þau í fjóra daga í senn ásamt 
starfsmanni frá leikskólanum. 

Á fundi með leikskólastjórum, verkefnastjóra og deildarstjórum úr leikskólunum með Gunnhildi 
Sæmundsdóttur og Þórönnu Rósu Ólafsdóttur skólastýru Varmárskóla kom almenn ánægja með 
fyrirkomulagið eins og það var í vetur. (Sjá fylgiskjal 2) 
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� Unnið markvist að móttöku nemendur úr Krikaskóla 〔S1〕,〔S3〕 
Á ekki hér að tala um skil milli Krika og Varmá – hvað við höfum gert?? 

� Fristundaheimili 
Styrkleikabil 4,6-6,0 

Starfshæft bil 4,0-4,5 

Aðgerðabil 1,0-3,9 

Í kringum 90 forráðamenn svöruðu spurningunni: Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með 

frístundaheimilið hvað varðar eftirfarandi þætti. 

Mynd 41 sýnir meðaltal svara forráðamanna í Varmárskóla borin saman við svör forráðamanna í 
Reykjavík 2010 (1 er minnst ánægður en 5 mest). 
 

 

� Uppbygging, nýsköpun og þróun í sátt við umhverfi og íbúa. 
 

Valáfangar á elsta stigi 

Mælikvarði:  Viðhorfskönnun um valið [I3], [M3] 

Styrkleikabil 80-100% ánæja 
Starfshæft bil 60-79% ánægja 
Aðgerðabil<59% ánægja 

Fyrri hluti 2013 =  

Seinni hluti 2013 =  

Þórhildur setti þetta í framkvæmd april 2013Ekki var farið í að gera könnun með valið. Það er í skoðun 
meðal kennara og stjórnenda hvernig best sé að framkvæma það. 

 

 

 

 

〔S4〕Varmárskóli er leiðandi í útinámi og heilsueflingu með öryggi og vistvænt umhverfi 

að leiðarljósi 

� Útivistabær sem býður upp á fjölbreytt og kraftmikið tómstunda- og 

íþróttastarf í fallegu umhverfi. 
 
Viðhorf nemenda er það jákvætt eða neikvætt til íþr ótta? 
 
Mælikvarði:  Skólapúlsinn, viðhorfaspurningar um íþróttir [S4] 

Styrkleikabil 5,0-6,0 
Starfshæft bil 4,0-4,9 
Aðgerðabil 1,0-3,9 
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Fyrri hluti 2012 = 5,15 

Seinni hluti 2012 = 5,4 

Meðaltal er styrkleikabil  skólans. Nemendur Varmárskóla eru almennt jákvæðir til íþrótta. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mannauður 

� Starfsmannakönnun annað hvert ár [M2] 
 
Mælikvarði:  Skólapúlsinn, starfsmannakönnunn 〔M2〕 

Styrkleikabil 4,6-6,0 
Starfshæft bil 4,0-4,5 
Aðgerðabil 1,0-3,9 

 

〔〔〔〔M1〕〕〕〕Starfsfólk Varmárskóla er stutt til að standa að þróunarverkefnum 

og skólaþróun. 
Mælikvarði:  Skólapúlsinn, viðhorfaspurningar um íþróttir [S4] 

Styrkleikabil 4,6-6,0 
Starfshæft bil 4,0-4,5 
Aðgerðabil 1,0-3,9 

 

 

Skólinn er skráður í verkefnið „Skóli á grænni grein“. Vorið 2012 náðist sá merki áfangi að Varmárskóli 
var fyrst stofnana að flagga Grænfánanum í Mosfellsbæ.  

 

 



Varmárskóli: Mat á starfsáætlun 2013 
 

 

 

〔〔〔〔M2〕〕〕〕Fjölbreytt og öflug símenntun starfsfólks sem leiðir til jákvæðrar 

starfsímyndar 
Eftirfarandi styrkleikar komu fram: 

Spurning 4: „Ég er stolt(ur) af starfi mínu“ fékk einkunn 4,51 

 

Eftirfarandi áskorani komu fram: 

 

〔〔〔〔M3〕〕〕〕Samvinnu og sveigjanleiki 
Eftirfarandi styrkleikar komu fram: 

Eftirfarandi áskorani komu fram: 

 

〔〔〔〔M4〕〕〕〕Jákvætt og styðjandi starfsumhverfi 
Mælikvarði: Skólapúlsinn 

 
86%* starfsmanna svöruðu hvort þau höfðu farið í starfsmannaviðtöl undanfarið ár 
 
Hefur þú farið í starfsþróunarsamtal (starfsmannavi ðtal) á síðustu 12 mánuðum? 
 

 

 

16% fleiri starfsmenn í Varmárskóli en á landið í heild hefur farið í starfsmannasamtal sl 12.mánuði. 

 

 

 

78%* starfsmanna svöruðu um gagnsemi starfsmannaviðtals. Þegar rýnnt er í niðurstöður kemur í ljós að 
starfsmenn eldri en 50 ára í Varmárskóli fannst gagnseminni minnst (63%) og var það 13% lægri en á 
landsmeðaltali. Starfsmenn önnur en kennara fannst að starfsmannaviðtöl minni gagnleg og munaði hér 6 
prósentustígum. 
 
Hversu gagnlegt var starfsþróunarsamtalið (starfsma nnaviðtalið)? 
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Starfsánægja í skólanum 
 
Starfsánægja í skólanum er metin með því að spyrja starfsfólk 9 spurninga um tilgang starfs, líðan, frumkvæði, starfsöryggi og 
framtíð í starfi.  
 

 

 
Þessi mynd sýnir mun á svörum eftir aldri, í skólanum samanborið við landið. L stendur fyrir niðurstöðu á landsvísu. S stendur fyrir niðurstöðu innan skólans. 

 

Starfsandi innan skólans. 

Starfsandi innan skólans er metinn með því að spyrja starfsfólk 7 spurninga um starfsanda, samvinnu, jafnræði, ímynd og 
móttöku nýliða 

 

 
Þessi mynd sýnir mun á svörum eftir aldri, í skólanum samanborið við landið. L stendur fyrir niðurstöðu á landsvísu. S stendur fyrir niðurstöðu innan skólans.  
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Stjórnun skólans 

Gæði stjórnunar skólans eru metin með því að spyrja starfsfólk  10 spurninga um yfirmenn, hrós, 
hvatningu, traust, samskipti, ágreiningsmál og stjórnun almennt. 

 

 

 
Þessi mynd sýnir mun á svörum eftir aldri, í skólanum samanborið við landið. L stendur fyrir niðurstöðu á landsvísu. S stendur fyrir niðurstöðu innan skólans. 

 

Ánægja foreldra með stjórnun skólans  

Foreldrar eru spurðir hve vel þeir telja skólanum vera stjórnað. Reiknað er hlutfall foreldra sem telur honum vera 
vel eða mjög vel stjórnað. 

Árgangamunur 
 

 
Þessi mynd sýnir árgangamun í skólanum samanborið við landið. L stendur fyrir niðurstöðu á landsvísu. S stendur fyrir niðurstöðu innan skólans. * Tölfræðilega marktækur munur miðað 
við aðra skóla skv. T-prófi eða kí-kvaðrat prófi (p<0,05). Yates leiðréttingu beitt við kí-kvaðrat próf ef færri en fimm svör eru við svarmöguleika. 

 

 

 

Úrbótaáætlun  

Starfsmenn fóru í hópavinnu og komu með tillögur að því hvernig hægt væri að gera úrbætur á þeim 
þáttum sem skora lágt hjá okkur.Einnig var fenginn stjórendaráðgjafi, Krisján Már Magnússon hjá 
Reynir ehf til að taka stöðuna yfir skólaárið 2012-2013 og aðstoða stjórnendur við markmiðasetningar. 

Ljóst er að kennarar upplifa mikið vinnuálag og spurning hvort það sé mikill munur á milli grunnskóla 
bæjarins. Starfsumhverfi kennara hefur mikið breyst undanfarin ár og verkefnum hefur fjölgað. 
Nemendur með greiningar og fjölbreyttar þarfir hafa fjölgað, krafa um þátttöku í teymisvinnu og 
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áætlanagerðum hefur aukist. Kennara upplifa mikið vinnuálag og finnst þeir varla hafa tíma til að sinna 
undirbúningi kennslu eins vel og þeir vildu.  

Innra starf 

〔〔〔〔I 1〕〕〕〕Rafræn og skilvirk upplýsingagjöf 

Á heimasíðu skólans www.varmarskoli.isNýting Mentors sem upplýsingatæki  

Mælikvarði: Skólapúlsinn, 

Styrkleikabil 4,6-6,0 

Starfshæft bil 4,0-4,5 

Aðgerðabil 1,0-3,9 

Upplýsingastreymi innan skólans 

Upplýsingastreymi innan skólans er metið með því að spyrja starfsfólk 4 spurninga um flæði upplýsinga, 
stefnumótun og þjálfun nýliða 

Upplýsingastreymi innan skólans. Svör eftir aldri starfsmanna 

 
Þessi mynd sýnir mun á svörum eftir aldri, í skólanum samanborið við landið. L stendur fyrir niðurstöðu á landsvísu. S stendur fyrir niðurstöðu innan skólans. 

Upplýsingastreymi innan skólans. Svör eftir starfsaldur. 

 
Þessi mynd sýnir mun á svörum kennara eftir reynslu (fjölda ára í kennslu), í skólanum samanborið við landið. L stendur fyrir niðurstöðu á landsvísu. S stendur fyrir niðurstöðu innan 
skólans. 
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〔〔〔〔I 2〕〕〕〕Lýðræðisleg og sanngjörn málsmeðferð 

Fjöldi teymisfunda, upplýsinga og ráðgjafafundir hafa verið haldnir á árinu og hefur skýrslum 
sérfræðiþjónustu verið skilað til skólaskrifstofu. 

Skólapúlsinn: Foreldrakönnunn 

 

〔〔〔〔I 3〕〕〕〕Nám og kennsluhættir við hæfi og fjölbreytilegt námsmat 
Skólapúlsinn: Foreldrakönnunn 

〔〔〔〔I 4〕〕〕〕Mat á skólastarfi og skólaþróun 

Áframhaldandi áhersla er á útikennslu og nýtingu náttúrunnar í námi og leik nemenda. Útivistarval er í 
eldri deild sem og allir kennarar eru hvattir til að nýta sér útivistarsvæðið. Settar voru niður kartöflur og 
grænmeti í Skólagörðunum í vor og uppskera var um haustið. Íþróttakennarar færa kennslu út í maí og 
í september og nýta okkar góða umhverfi til náms með nemendum.  

 

 

 



Varmárskóli: Mat á starfsáætlun 2013 
 

 

 

 

 

Fylgiskjöl 
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