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1.Lýsing á Varmárskóla 

Varmárskóli er heildstæður grunnskóli með nemendur í 1.til 10.bekk. Heildarfjöldi nemenda 
skólaárið 2014-2015 er um 730 nemendur. Í yngri deild er 1.-6.bekk með 421 nemendur og í 
eldri deild 7.-10.bekk með 309 nemendur. Skólaumhverfið er í hverfi með blandaðri byggð og 
skólalóð er mjög stór og býður upp á marga og fjölbreytta möguleika fyrir leik og starf. 
Varmárskóla hélt upp á 50 ára afmæli skólans vorið 2012. 

Í Varmárskóla er stjórnendateymi: 2 skólastjórar, Þóranna Rósa Ólafsdóttir með setu í yngri 
deild og G. Þórhildur Elfarsdóttir í eldri deild. Í yngri deild eru tveir deildarstjórar, Solveig 
Ólöf Magnúsdóttir (1.-3.bekk) og Annelise Larsen-Kaasgaard (4.-6.bekk). Í eldri deild eru 
einnig 2 deildarstjórar, Björk Einisdóttir og Óðinn Pétur Vigfússon. 

Við Varmárskóla starfa um 63 stöðugildi grunnskólakennara, eitt og hálft stöðugildi 
námsráðgjafa, 1 þroskaþjálfi, 13 stöðugildi stuðningsfulltrúa, 11 stöðugildi í ræstingum, rúm 
þrjú stöðugildi í mötuneyti  og tæplega eitt og hálft stöðugildi á bókasafni. 

Gildi Varmárskóla eru þau sömu og gildi Mosfellsbæjar, virðingu, jákvæðni, framsækni og 
umhyggju. Í þjóðfélagi sem er í stöðugri framþróun er mikilvægt að endurskoða stefnu og sýn 
reglulega. 

Allir kennarar í Varmárskóla vinna að endurskoðun skólanámskrár og hafa áhrif á 
framkvæmd hennar. Fundað hefur verið reglulega yfir skólaárið. Þetta skólaár hóf 
Varmárskóli innleiðingu agakerfisins Uppeldi til ábyrgðar og mun sú vinna halda áfram næsta 
skólaár.  

Lögð er áhersla á að stuðla að víðsýni hjá nemendum og efla færni þeirra í íslensku máli, 
skilningi þeirra á íslensku samfélagi, sögu þess og sérkennum. Einnig á högum fólks og 
skyldum einstaklingsins við samfélagið, umhverfið og umheiminn, eins og lög um grunnskóla 
mælast fyrir um (Lög um grunnskóla frá 2008 nr. 91 frá 12. júní). Undanfarin tvö ár hefur 
Byrjendalæsi verið innleitt á yngsta stig skólans. Meginmarkmið þess er að nemendur nái 
góðum tökum á lestri sem allra fyrst á skólagöngunni.  

Meginstoðir Byrjendalæsis er: 

• Heildstætt nám í læsi þar sem unnið er með lestur, ritun, tal og hlustun 
• Merkingarbær viðfangsefni þar sem unnið er með vandaðan texta 
• Unnið er markvist með samskipti nemenda. Læsi er oft á tíðum unnið sem para – eða 

hópavinnu 
• Skýr markmiðssetning, leiðsagnarmat og nám án aðgreiningar 
• Hugsmiðjavinna 

Lestrarátök hefur verið tvisvar á skólaárinu, nemendur tóku þátt í lestrarátaki Ævars og þar 
fyrir utan hefur nemendum verið gefinn kostur á yndislestri í skólanum. Einnig fengum við 
rithöfunda í heimsókn. Stýrihópur kennara og stjórnenda við Varmárskóla eru að leggja 
lokahönd á lestrarstefnu skólans. Tekið var upp „frænkulestur“ þar sem nemendur sem þurftu 
meiri þjálfun í lestri en þeim bauðst að lesa hjá völdum starfsmönnum skólans nokkrum 
sinnum í viku.  
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Varmárskóli er vakandi yfir þeim þörfum sem koma fram í nemendahópnum á hverjum tíma 
og endurskoðar stefnu sína reglulega. Námshópar eru sveigjanlegir eftir viðfangsefnum og 
aðstæðum og auk almenns bóknáms er lögð áhersla á hreyfingu og útivist. Í Varmárskóla er 
lagt upp með að skapa námsumhverfi sem er hvetjandi og þroskandi. Leitast er við að koma til 
móts við einstaklinginn á hans forsendum og efla með honum áhuga á námi og sjálfstæði í 
vinnubrögðum. Áhersla er á útinám, heilbrigt líferni og sjálfbæra þróun. Við skólann er 
glæsilegt útikennslusvæði sem er í stöðugri þróun. 

Við skólann er  námsver í eldri deild og Varmárstofa í yngri deild. Varmárstofa sérhæfir sig í 
að þjónusta nemendur sem greindir eru á einhverfurófi.  Þar er leitast við að bjóða upp á 
úrræði sem henta hverjum og einum einstaklingi í samráði við umsjónarkennara, sérkennara, 
þroskaþjálfa og stuðningsfulltrúa.  

Samráðfundir og teymisfundir sem varða einstaka nemendur eru haldnir eftir þörfum.   

Við Varmárskóla er nemendaverndarráð sem fundar vikulega. Í ráðinu sitja skólastjórar, 
deildarstjórar, skólasálfræðingur, hjúkrunarfræðingur og námsráðgjafi.  

Samstarfið við sex leikskóla í Mosfellsbæ hófst á vorönninni og hafa umsjónarkennarar í 
1.bekk tekið á móti elstu börnunum úr leikskólunum. Hver umsjónarkennari í 1.bekk er  
tengiliður við 1-2 leikskóla og skipuleggur heimsóknir í Varmárskóla í samráði við 
deildastjóra leikskólanna. Þar fyrir utan hafa leikskólarnemendur farið í gönguferðir og kynnt 
sé leiksvæði og umhverfi Varmárskóla. 

Varmárskóli er heimaskóli nemenda Krikaskóla þegar þau ljúka 4. bekk. Nemendum 
Varmárskóla fjölgar því töluvert á mið- og unglingastigi. Gott samstarf Varmárskóla og 
Krikaskóla er grundvöllur þess að vel takist til. Nemendum er skipt upp í nýja bekki í 5. bekk. 
 
Markmiðin eru að:  

• bjóða nýja nemendur velkomna á jafningjagrundvelli  
• gefa nemendum kost á að kynnast betur innan árgangsins  
• koma í veg fyrir að ákveðnir nemendur festist í hlutverkum innan bekkjarins  
• læra að vinna saman með breiðum hópi úr árganginum  

Við skólann starfar öflugt foreldrafélag sem sér um viðburði á skólaárinu sem þykja orðið 
ómissandi. Þar má nefna fræðslufundi, jólaföndur, páskabingó, öskudagsskemmtun og ekki 
síst „Húllum hæ“ sem er hátíð á skólaslitunum. Samkvæmt lögum er skólaráð starfrækt við 
skólann og er fundað reglulega yfir veturinn þar sem fulltrúar foreldra fá tækifæri til að koma 
sínum sjónarmiðum á framfæri um skólastarfið. Í skólaráðinu sitja skólastjórar, fulltrúi 
kennara, einn fulltrúi starfsmanna, tveir fulltrúa foreldra, tveir fulltrúa nemenda og einn 
fulltrúi grenndarsamfélagsins. Fundargerðir skólaráðs sem og starfsáætlun eru birt á 
heimasíðu skólans. 

Nemendaráð er starfandi við skólann og eru fulltrúar nemenda hafðir með í ráðum þegar það á 
við. Hlutverk nemendaráðs er til dæmis að skipuleggja félagslíf nemenda skólans,virkja 
skólafélaga til að mæta á viðburði, hlusta eftir hugmyndum skólafélaga sinna og miðla þeim 
áfram, vera sýnileg í skólanum, sitja sem fulltrúa í skólaráð, sitja fundi og fleira. 
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Á skólalóðinni er félagsmiðstöðin Bólið er fyrir unglinga og nemendur á miðstigi. 
Frístundasel er fyrir nemendur 1.- 4. bekk. Í skólabyggingunni er einnig starfrækt 
Skólahljómsveit Mosfellsbæjar sem hefur sinnt hljóðfærakennslu á skólatíma. Í Varmárskóla 
er einnig skólakór. 
 
 

2. Mat á skólastarfi 

2.1. Kynning 

Um mat og eftirlit sveitarfélaga gildir ákvæði laga um leikskóla nr. 90/2008 og ákvæði laga 
um grunnskóla nr. 91/2008. 

Í 35. grein grunnskólalaga og 17. grein leikskólalaga segir um mat og eftirlit: 

Markmið mats og eftirlits með gæðum starfs í skólum er að: 

• Veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, 
starfsfólks skóla, viðtökuskóla, foreldra og nemenda. 

• Tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga,  reglugerða og aðalnámskrár 
grunnskóla. 

• Auka gæði náms og skólastarfs og stuðla að umbótum. 
• Tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á 

samkvæmt lögum. 

Skv. 37. gr. grunnskólalaga og 19. gr. leikskólalaga eiga sveitarfélög að sinna mati og eftirliti 
með gæðum skólastarfs og láta ráðuneyti í té upplýsingar um framkvæmd skólahalds, innra 
mat skóla, ytra mat sveitarfélaga, framgang skólastefnu sinnar og áætlanir um umbætur.  Þá 
ber sveitarfélögum að fylgja eftir innra og ytra mati svo það geti leitt til umbóta í skólastarfi. 

 

2.2. Innra mat skóla  

Í 36. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 um innra mat segir: 

Hver grunnskóli metur með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs á grundvelli 
35. gr. með virkri þátttöku starfsmanna, nemenda og foreldra eftir því sem við á. 

Grunnskóli birtir opinberlega upplýsingar um innra mat sitt, tengsl þess við skólanámskrá 
og áætlanir um umbætur. 

Í innra mati skal gera grein fyrir tengslum við þau markmið sem sett eru fram í 
skólanámskrá. Hver skóli þróar aðferðir sem taka mið af sérstöðu skólans til að meta 
hvort og að hve miklu leyti markmiðunum hefur verið náð. Aðferðir við innra mat taka 
mið af þeim viðfangsefnum sem unnið er að hverju sinni. Innra mati skóla skal lýst í 
skólanámskrá. Í starfsáætlun skólans fyrir hvert skólaár á að koma fram hvaða þættir 
eru viðfangsefni innra mats. 
Gæðanefnd í samstarfi við skólastjóra og deildarstjóra skipuleggur innra mat skólans og 
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semur sjálfsmatsáætlun. Helstu verkþættir áætlunarinnar eru: 
• Nýting upplýsinga úr könnunum til leiðbeiningar við endurskoðun skólanámskrár 
• Endurskoðun útgefins efnis s.s. skólanámskrár, nám og kennsla, starfsáætlun 

skóla og heimasíðu. 
• Þátttaka í Skólapúlsinum þar sem úrtak nemenda svarar mánaðarlega 

spurningum um starf skólans, líðan og samskipti. 
• Þátttaka í starfsmanna- og foreldrahluta Skólapúlsins. 
• Úrvinnsla á upplýsingum í Skólapúlsinum. 
• Rýniviðtöl skólastjórnenda með nemendaráði og foreldraráði. 
• Starfsmannaviðtöl sem skólastjóri og aðstoðarskólastjóri halda með öllum 

starfsmönnum a.m.k. einu sinni á ári. 

2.2.1. Endurskoðun skólanámskrá 

Skólanámskrá Varmárskóla hefur verið í endurskoðun frá því að ný Aðalnámskrá var sett af 
stað, fyrst árið 2011 almennur hluti, því næst 2013 greinahluti og svo viðbætur frá árinu 2015. 
Kennarateymi hafa unnið jafnt og þétt í að vinna að skólanámskrá Varmárskóla þannig að hún 
taki að helstu áherslum sem aðalnámskrá setur fram. Endurskoðuð Skólanámskrá 
Varmárskóla mun líta dagsins ljós á haustönn 2015.  
 

2.2.2. Endurskoðun nám og kennsla 

Kennarar Varmárskóla ásamt stjórnendum endurskoða nám og kennslu jafnt og þétt. Nýttir 
hafa verið deildarfundir og teymisfundir til fundarhalda. Í vetur var sérstök áhersla lögð á 
lotukerfi í stærðfræði og íslensku á miðstigi. Jafnframt var þróunarverkefni um 
Afburðarnemendur sett af stað á elstu stigum. Niðurstöður Skólapúlsins eru teknar saman 
reglulega og rýnt í þær. Skoðað er hvað gera megi betur og hvar við stöndum okkur vel. Á 
þessu skólaári var sérstaklega horft til árangur og viðhorfs til íslensku og lesturs. Innleiðing á 
Byrjendalæsi hefur verið þar stór þáttur í viðleitni til bættrar lestrarkennslu. Unnið var í að 
semja Lestarstefnu fyrir Varmárskóla en sveitarfélagið allt fór í þessa vinnu saman. 

2.2.3. Endurskoðun starfsáætlun Varmárskóla 

Starfsáætlun Varmárskóla fór í heildarendurskoðun skólaárið 2013-2014. Áætlunin gildir til 
2017 en er uppfærð árlega. Það sem er breytt árlega eru tölulegar upplýsingar og almennar s.s. 
skóladagatal, starfsmenn og þessháttar sem breytist árlega. Starfsáætlunina má sjá á heimasíðu 
Varmárskóla. 
 

2.2.4. Mötuneyti og aðstaða í skólanum 

Breyting var gerð á þessu skólaári vegna aðstöðuleysis í yngri deild að senda alla nemendur til að 
borða í mötuneyti eldri deildar. Áður borðuðu nemendur 1. og 2.bekkja í sal fyrir framan hátíðarsal 
yngri deildar. Athugsemdir höfðu komið frá Heilbrigðiseftirliti að það skorti vaska og annan búnað til 
að fara eftir settum reglugerðum. Nemendum var skipt upp í þrjá hópa til að koma og matast. Yngstu 
börnin (1.-3.bekkir)  komu kl. 11:25, 4.- 6.bekkir kl. 11:50 og unglingadeildin kl. 12:10.  

Farið var í nokkrar endurbætur þar sem uppvask jókst og til að mæta því þá var keypt ný flæðilína sem 
afkastar mun fleiri uppvöskum en sú gamla. Einnig var keyptur nýr ofn þar sem sá gamli bilaði.  

Athugsemdir höfðu komið upp í Skólapúlsi og umræðum við nemendur að auka úrval í mötuneyti. 
Tekin var ákvörðun að kaupa salatbar. Hann var tekinn í notkun í janúar 2015 og var ákveðið að bjóða 
uppá salatbar á mánudögum til miðvikudaga. Mikil ánægja var með þessa viðbót hjá nemendum og 
kennurum. 



4 

Sjálfsmatsskýrsla 2014-2015   

Í foreldrakönnun 2014 kom fram að 88,6% foreldra voru ánægðir með máltíðir í mötuneyti á meðan 
landið var með 77,3% ánægju.  

 

Til samanburðar er að foreldrar yngstu barnanna eru ánægðastir á meðan foreldrar unglinga eru 6% 
neðar í ánægju. Hlutfall nemenda við skólann var 89% sem voru skráð í mötuneytið sem er nokkuð 
gott.     

2.2.5. Endurskoðun heimasíðu Varmárskóla 

Ákveðið var á skólaárinu að fara í undirbúning á nýrri heimasíðu Varmárskóla. Nýtt kerfi 
verður tekið í gagnið og verður það með sama sniði og heimasíða Mosfellsbæjar og 
Krikaskóli hafa verið sett upp í. Gert er ráð fyrir að ný heimasíða Varmárskóla komi í loftið 
haustið 2015. 

2.2.6. Skólapúlsinn 

Varmárskóla hefur notað sjálfsmatskerfið Skólapúlsinn frá 2008 til að fylgjast með og bæta 
innra starf skólans. Sjálfsmatskerfið hefur verið tilkynnt til Persónuverndar undir númerinu 
S5590. Engum persónuupplýsingum er safnað í Skólapúlsinum og því ekki hægt að sjá hver 
svaraði hverju. Nánari upplýsingar um sjálfsmatskerfið eru á www.skolapulsinn.is/um. 

Skólapúlsinn er hluti af þróunarstarfi Varmárskóla. Með Skólapúlsinum fær skólinn réttmæt 
og samanburðahæf gögn til að vinna með í þróunarstarfi bæði við kortlagningu, mat og 
endurmat. Verkefnið felst fyrst og fremst í samræmingu á mati á innri þáttum skólastarfsins, 
svo sem líðan nemenda, virkni þeirra og aðstæður í skólanum í gegnum sjálfvirkt 
könnunarkerfi. 

Val á spurningakvörðum tekur mið af íslenskum aðstæðum, þar meðal annars er byggt á  
upplýsingum sem fengist hafa með PISA rannsóknum á Íslandi. Niðurstöður samræmdrar 
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foreldra- og starfsmannakönnunar eru einnig hluti af sjálfsmatskerfi Skólapúlsins þar með 
býður sjálfsmatskerfið uppá  kerfisbundið sjálfsmat á árangri og gæðum skólastarfs með virkri 
þátttöku starfsmanna, nemenda og foreldra. 

 

2.2.6.1. Nemendakönnun Skólapúlsins 

Markmið Skólapúlsins er að efla rannsóknir og þekkingu á þáttum í fari nemenda og 
einkennum skólastarfsins. Yfir tíma safnast mikið magn dýrmætra upplýsinga sem 
rannsakendur á sviði menntamála geta nýtt. Slíkar niðurstöður draga fram sérkenni skólans og 
geta upplýst á hvaða sviðum skólinn þarf að beita sér til að bæta skólastarfið og auka bæði 
árangur og vellíðan nemenda sinna. 

Nemendakönnunin mælir 19 þætti í þremur flokkum. Flokkarnir eru: virkni nemenda, líðan 
nemenda og skóla- og bekkjarandi. Hægt er að sjá alla þættina á heimasíðu Skólapúlsins 
www.skolapulsinn.is/um 

Könnunin er gerð mánaðarlega meðal nemenda í 6.-10. bekk. Rúmlega fjörutíu nemendur 
lenda í tilviljunarúrtaki úr lista sem skólinn sendir inn í kerfið í upphafi skólaárs. Hver 
nemandi svarar könnuninni einu sinni á ári. Nemendur svara spurningalistanum í skólanum á 
netinu. Niðurstöður eru eingöngu birtar skólum í formi meðaltala og hlutfalla fyrir hópa. 
Sjálfsmatskerfið hefur verið tilkynnt til Persónuverndar undir númerinu S5590. Engum 
persónuupplýsingum er safnað í Skólapúlsinum og því ekki hægt að sjá hver svaraði hverju. 
Spurningalista skólapúlsins eru lagðir  til grundvallar niðurstöðum sem fram koma í 
mælikvarðablaði sem sjá má á www.skolapulsinn.is. (Viðhorfskönnun nemenda 2014-2015) 

2.2.6.2.  Starfsmannakannanir Skólapúlsins 

Spurningar til starfsmanna skólans eru um: Stefnumótun, stjórnun, starfsþróun, 
jafnrétti/jafnræði, starfsanda, vinnuaðstöðu, álag og áreitni og einelti.  

Að auki eru starfsmenn sem stunda kennslu beðnir að gefa upplýsingar um: Viðhorf til 
skólans, aðstæður til kennslu, kennsluhætti, bekkjarstjórnun, endurgjöf og námsmat. 

Könnunin fer fram í mars annað hvert ár í Varmárskóla (næst 2016) og skólinn fær 
heildarniðurstöður með samanburði við landið í heild í byrjun apríl. Sjálfsmatskerfið hefur 
verið tilkynnt til Persónuverndar undir númerinu S5590. Engum persónuupplýsingum er 
safnað í Skólapúlsinum og því ekki hægt að sjá hver svarar hverju. 

Niðurstöður eru lagðir til grundvallar fyrir sjálfsmatsskýrslu Varmárskóla og má sjá 
niðurstöður (tengja á niðurstöður starfsmannakönnunar Skólapúlsins frá 2014) 

2.2.6.3. Foreldrakönnun Skólapúlsins 

Foreldrakönnunin mælir 41 þátt í fjórum flokkum. Flokkarnir eru: Nám og kennsla, velferð 
nemenda, foreldrasamstarf og heimastuðningur. Hægt er að sjá alla þættina á heimasíðu 
Skólapúlsins www.skolapulsinn.is/um. 
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Könnunin er gerð meðal foreldra barna á öllum aldursstigum skólans, þ.e. frá 1.-10. bekk. 120 
foreldra líkindaúrtak er gert úr lista sem skólinn sendir inn í kerfið í janúar. Könnunin er 
framkvæmd í mars ár hvert. 

Niðurstöður á yngsta, mið- og unglingastigi eru birtar með samanburði við landsmeðaltal í 
byrjun mars svo lengi sem 80% svarhlutfalli hefur verið náð. 

Sjálfsmatskerfið hefur verið tilkynnt til Persónuverndar undir númerinu S5590. Engum 
persónuupplýsingum er safnað í Skólapúlsinum og því ekki hægt að sjá hver svaraði hverju. 

Spurningalista Skólapúlsins eru lagðir voru til grundvallar niðurstöðum sem fram koma í 
mælikvarðablaði sem sjá má á www.skolapulsinn.is (tenging á matsskyrslur og 
viðhorfskönnun foreldra 2014) 

Í Varmárskóla er foreldrakönnun lagður fyrir annað hvert ár og verður næst vorið 2016. 

2.2.7. Rýniviðtöl skólastjórnenda með nemendaráði og foreldrafélagi. 

Fulltrúar stjórnenda hitta nemendaráð tvisvar sinnum á ári og fara yfir upplifun nemenda á 
skólaráði og hvað gera megi betur. Athugasemdir hafa verið um mötuneytið og var farið í að 
huga að hvernig mætti breyta þar og salatbar keyptur.  

Skólastjórnendur og foreldrafélag hittast að jafnaði 2x á skólaári. Foreldrar hafa þá tekið 
saman spurningar sem óskað er eftir að fá svör við og skólastjórar upplýsa fulltrúa foreldra 
um ýmis atriði er varða skólastarfið.  

2.2.8. Starfsmannasamtöl sem skólastjóri og deildarstjórar  halda með öllum 

starfsmönnum a.m.k. einu sinni á ári. 

Skólaárið 2014-2015 var spurningalistinn sem notaður er fyrir starfsmannasamtöl vorannar 
endurskoðuð og gerður aðgengilegri hvað varða tölulega úrvinnslu. Í starfsmannasamtölum er 
spurt um 

• Starf, verkefni og stjórnun 
• Frammistaða, samskipti og vinnuumhverfi 
• Starfsþróun og framtíðaráform 

Atriði úr starfsmannasamtölum eru nýtt til að fá tilfinningu fyrir starfsmannabrag, væntingum 
og viðhorfum til skólastarfsins. Reynt er að horfa til óska starfsmanna þegar nýtt skólaár er 
undirbúið en ekki er alltaf hægt að verða við þeim. 

3. Ytra mat 

 3.1. Ytra mat sveitafélags 

Ytra mat er á ábyrgð Mennta- og menningarmálaráðuneytis og eftir atvikum 
sveitarfélaga sem bera ábyrgð á rekstri skóla. Matið skal byggjast á fjölbreyttum gögnum 
og upplýsingum s.s. niðurstöðum innra mats og öðrum skriflegum gögnum frá skólum, 
heimsóknum í skóla og viðtölum eftir því sem við á og athugun á kennslu. 
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Ákvæði um ytra mat sveitarfélaga er í 37.gr., þar segir: „Sveitarfélög sinna mati og 
eftirliti með gæðum skólastarfs, sbr. 5. og 6. gr., og láta ráðuneyti í té upplýsingar um 
framkvæmd skólahalds, innra mat skóla, ytra mat sveitarfélaga, framgang skólastefnu sinnar 
og áætlanir um umbætur. Sveitarfélög skulu leitast við að fylgja eftir innra og ytra mati 
þannig að slíkt mat leiði til umbóta í skólastarfi.“ 

3.2. Ytra mat mennta- og menningaráðuneytis 

Í 38. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 um ytra mat menntamálaráðuneytis segir: 

Menntamálaráðuneyti annast greiningu og miðlun upplýsinga um skólahald í grunnskólum 
á grundvelli upplýsinga frá sveitarfélögum skv. 37. gr. og með sjálfstæðri gagnaöflun. 
Menntamálaráðuneyti gerir áætlun til þriggja ára um kannanir og úttektir sem miða að því 
að veita upplýsingar um framkvæmd laga þessara og aðalnámskrár grunnskóla og aðra þætti 
skólastarfs. Menntamálaráðuneyti skipuleggur einnig þátttöku í alþjóðlegum mennta- og 
samanburðarrannsóknum. 
Ráðherra setur reglugerð um innra og ytra mat og upplýsingaskyldu sveitarfélaga að höfðu 
samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga. 

Gerð var úttekt á sjálfsmatsaðferðum Varmárskóla haustið 2010 af hálfu 
menntamálaráðuneytisins og má sjá niðurstöður hér. (tengja á niðurstöður) 



 

4. Matsáætlun 
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5.Umbætur og þróun 
 

Kennsla, samskipti og líðan nemenda 
 
Skólaárið 2014-2015 hófst innleiðing agastefnunnar Uppeldi til ábyrgðar í Varmárskóla. 
Ákveðið var að stofna stýrihóp til að leið þetta verkefni.  Hópurinn for á námskeið í 
Álftanesskóla og allir starfsmenn Varmárskóla sátu námskeið á starfsdögum í ágúst 2014 og 
fengu handbókina Verkfærakistuna. Umsjónarkennarar kynntu stefnuna fyrir nemendum en 
unnið var mismikið eftir hugmyndum úr Verkfærakistunni. Það hefur kennt okkur að 
nauðsynlegt er að samræma innleiðinguna betur á öllum skólastigum.  
 
Í Varmárskóla er eineltisteymi og starfar það eftir verklagsreglum sem voru endurskoðaðar á 
þessu skólaári og nú eru til dæmis allar tilkynningar til eineltisteymis skriflegar. 
(http://www.varmarskoli.is/library/Skrar-
Varmarskola/pdf/Einelti/tilkynning_vegna_grunseinelti.pdf). Forráðamenn og meintir 
þolendur og/eða gerendur eru boðaðir á fund og viðtölin eru formleg og skráð.  
Samkvæmt samræmdum niðurstöðum úr nemendakönnun Skólapúlsins fyrir 6.-10.bekk 
skólaárið 2014-2015 var einelti fyrir neðan eða sama og landsmeðaltal í 6 skipti og þrisvar 
fyrir ofan. Þetta var þó bara marktækt í mars mánuði og var það lægra en landsmeðaltalið. Það 
mældist enginn munur á milli svara stúlkna og pilta en 9.bekkur hefur allt skólaárið mælst yfir 
landsmeðaltal. Á heildina litið er þessi munur ekki marktækur. (Bls. 64-65  í skýrslu 
nemendakönnunar Skólapúlsins Varmárskóla 2014-2015). 
 
Nemendur í 6. og 8. bekk eru skólavinir til að brúa bilið milli yngri og eldri deildar. Þeir 
hittast nokkrum sinnum að vori og aftur að hausti. Þetta verkefni er liður í því að stuðla að 
betri líðan hjá þeim yngri þegar þeir fara yfir í eldri deild.  
Nemendur í 10.bekk hafa í vetur skipst á að aðstoða við gæslu og leik í frímínútum yngri 
deildar. Á skólalóðina er máluð sól og nemendur sem engan hafa að leika við geta mætt og 
10.bekkingar tekið þá upp á sína arma. Þetta verkefni hefur gengið misvel og bæta má 
verkferla í þessu verkefni. Einnig væri æskilegt að setja upp námskeið fyrir nemendur í 
10.bekk til að rifja upp leiki. Til að halda betur utan um skólavinaverkefnið þarf að vinna 
ítarlega formlegt skipulag skólaárið 2015-2016 og athuga hvort hægt er að þróa svipað kerfi 
fyrir 1. og 6. bekk að hausti eða finna eitthvað annað fyrirkomulag á þessu. 
 
Skipulagið kringum nemendur sem koma úr Krikaskóla í 5.bekk er komið í fast form og er 
það endurskoðað á hverju hausti með kennurum, deildarstjórum og sérkennurum í báðum 
skólum. 
Námsráðgjafi gerði tengslakönnun á haustönn í 5.bekk og unnu umsjónarkennarar 5.bekkja  
áfram með niðurstöður.  
Í niðurstöðum Skólapúlsins má sjá að nemendum hefur liðið betur eða eins og aðrir nemendur 
í 6 skipti en aðeins verr í 3 skipti. Nemendum í 4., 7. og 10.bekk Varmárskóla líður betur en 
landið en nemendum í 9.bekk líður marktækt verr en nemendum á landsvísu. Enginn munur er 
á líðan pilta og stúlkna í Varmárskóla og á landsvísu. (Nemendakönnun Skólapúlsins, 
Varmárskóli. Skólaárið 2014-2015 bls.57-58) Samsömun við nemendahópinn hefur verið 
mjög svipuð í Varmárskóla og á landinu en þó var september og maí lægri en 
viðmiðunarhópurinn. Nemendur í 6., 8.og 10.bekk voru hærri en landið en í 9.bekk voru 
nemendur marktækt lægri en landið. 

 



9 

Sjálfsmatsskýrsla 2014-2015   

 
Vert er að geta þess að skólasálfræðingur leggur, á hverju ári, fyrir könnunina Hugur og heilsa 
í 9. bekk. Kynningarbréf er sent til foreldra og er könnunin lögð fyrir alla nemendur í 9. bekk 
nema foreldrar hafni þátttöku fyrir sitt barn. Í kjölfarið er þeim börnum sem verst eru stödd 
hvað varðar líðan boðið upp á námskeið. Hugur og heilsa er námskeið sem gerir þátttakendur 
hæfari til að takast á við vandamál daglegs lífs og nýtist þeim almennt í lífinu. Það miðar að 
því að styrkja þá sem einstaklinga og í því felst töluverð sjálfsskoðun. Nemendur læra að nýta 
sér styrkleika sína og vinna með það sem betur má fara. Meðal þess sem farið er yfir má nefna 
að setja sér markmið, tengsl eigin hugsana, hegðunar og líðan, hvernig við sjáum okkur sjálf, 
hvernig við getum stýrt eigin tilfinningum og líðan með því að finna lausn á málum í 
samskiptum við aðra.  
Samband nemenda við kennara hefur verið minna eða svipað en viðmiðunarhópurinn í 7 af 9 
skiptum á þessu skólaári. Svör nemenda í janúar voru marktækt fyrir neðan landið  
(Nemendakönnun Skólapúlsins,Varmárskóli. Skólaárið 2014-2015 bls.93-94). Stelpur höfðu í 
heildina verið marktækt lægri þegar kom að sambandi við kennara en viðmiðunarhópurinn. 
Svör nemenda í Varmárskóla í 9.bekk voru marktækt lægri miðað við en viðmiðunarhópurinn 
og var þessi munur 1,1 sem er töluverður munur. (V.=4,0 og L.=5,1).  
Agi í tímum í 6.-10.bekk í Varmárskóla er marktækt lægri en á landinu í heild skólaárið 2014-
2015 og hefur þetta komið fram í 7 mælingum af 9. Stelpur í Varmárskóla svara að það sé 
marktækt minni agi í tímum miðað við svör stúlkna í viðmiðunarhópnum. Nemendur í 6.,8.,9. 
og 10.bekk svara að það sé minni agi í tímum  miðað við landið. (Bls. 98-102, í skýrsla 
nemendakönnun Skólapúlsins Varmárskóla 2014-2015). 
 
Virk þátttaka nemenda í tímum hefur verið lægri en eða svipuð og viðmiðunarhópurinn í 8 af 
9 mælingum þetta skólaárið. Strákar í Varmárskóla eru marktækt minna virkir í tímum 
samanborið við viðmiðunarhópinn. Einnig eru nemendur í 7.,8. og 9.bekk minna virkir í 
tímum og er þessi munur marktækur í 8.bekk. Nemendur í 6.bekk svara að þeir séu meira 
virkir í tímum en viðmiðunarhópurinn en þessi munur er ekki tölfræðilega marktækur (Bls. 
104-105, í skyrsla nemendakönnun Skólapúlsins Varmárskóla 2014-2015).  
 
Niðurstöður Skólapúlsins voru kynntar á starfsmannafundi til að vekja athygli á ofangreindu. 
Einnig var skólasálfræðingurinn fenginn til að halda nokkra örfyrirlestra á starfsmannafundi 
til að rifja upp með kennurum agastjórnun og fleiri tæki sem gætu eflt þá í stuðningi við 
nemendur.  
 
Samstarf við leikskólana sex í hverfinu hefur verið eflt með föstum heimsóknum í 
Varmárskóla. Það  mælist vel fyrir hjá elstu börnum leikskólans að koma í heimsókn og sjá 
væntanlegan grunnskóla sinn og prófa að vera inni í kennslustund. Einnig hafa verið 
svokallaðir skiptidagar þar sem 1.  bekkingar fá að fara í heimsókn í leikskólana og 
leikskólanemendur koma í heimsókn í grunnskólann. Næsta vetur er ætlunin að tengja hvern 
umsjónarkennara 1.  bekkja strax að hausti við ákveðna leikskóla í bænum og þeir ákveði 
heimsóknir jafnt og þétt yfir allan veturinn í samráði við deildarstjóra elstu barnadeilda á 
leikskólum.  
 
Læsi, stærðfræði og náttúrufræði: 
Á þessu skólaári hefur áfram verið lögð áhersla á læsi nemenda á öllum skólastigum. Í 1.-4. 
bekk hefur verið unnið eftir kennsluaðferðinni Byrjendalæsi. Innleiðing þess hófst 2013 og 
tekur hún tvö ár. Það er því verið að ljúka seinna innleiðingarárinu núna og hefur það skilað 
mjög góðum árangri. 
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 Í 1.bekk þreyttu alls 1735 nemendur af 1790 prófið í Byrjendalæsisskólum og náðu 86% 
þeirra yfir 60% árangri. Í Varmárskóla tóku allir nemendur í árganginum prófið (59 
nemendur) og náðu 86% þeirra yfir 60% árangri. Fjöldi stráka í Varmárskóla er 31 og stelpur 
eru 28. 77% stráka náðu yfir 60% árangri og 96% stelpna náðu þeim árangri.   

Alls þreyttu 995 nemendur af 1076 prófið í Byrjendalæsisskólunum í 2.bekk og náðu 59% 
þeirra yfir 60% árangri. Í Varmárskóla tóku 58 nemendur af 59 prófið og náðu 64% þeirra yfir 
60% árangri. Fjöldi stráka í Varmárskóla var 34 og stelpur voru 25. 61% stráka náðu yfir 60% 
árangri og 68% stelpna náðu þeim árangri. Kennarar og nemendur eru mjög ánægðir með 
þessa aðferð til að kenna lestur meðal annars vegna þess að þar er unnið með fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. 

Núna er innleiðingartímabilinu að ljúka og kennari í Varmárskóla tekur við sem 
verkefnisstjóri fyrir þetta verkefni. Áður var sérkennari í Krikaskóla verkefnisstjóri og sá um 
innleiðinguna. Skólaárið 2015-2016 er fyrirhugað að finna aðferð sem gæti tekið við af 
Byrjendalæsi á mið-og unglingstigi og sótt var um styrk til Sprotasjóðs. Því miður fékkst ekki 
fjármagn til þess þróunarverkefnis. 
 
Framfarir nemenda eru mældar 3svar á ári og sýndu niðurstöður lesfimiprófa að meðaltal allra 
bekkja í 1.- 6.bekk hækkaði frá maí 2014 til maí 2015. 17 af 21 bekk (81%) náði að meðaltali 
góðum árangri  á sama tímabili – viðmið lestrarstefnu Varmárskóla. 
Samkvæmt niðurstöðum Skólapúlsins hvað varða ánægju nemenda af lestri í 6.-10.bekk 
svöruðu nemendur í Varmárskóla að þeir hefðu minni áhuga á lestri í 6 skipti af 9 mælingum. 
6.bekkur hafði marktækt meiri ánægju af lestri miðað við landið en 7., 8. og 10. bekkur hafði 
marktækt minni ánægju af lestri miðað við landið. 
 
Nemendakönnun Skólapúlsins er notuð fyrir skólanámskrár og skólaþróunaráætlanir. Sem 
dæmi má nefna að þegar í ljós kom að áhugi nemenda á stærðfræði í Varmárskóla var 
marktækt undir meðaltali miðað við aðra þátttökuskóla. Við fórum til að mynda í heimsókn til 
Njarðvíkurskóla, sem skoraði hátt er varðar áhuga á stærðfræði. og eftir það hófst samstarf 
milli skólanna. Upp frá þessu var innleitt lotukerfi í stærðfræði sem byrjaði í 6. bekk og á 
þessu skólaári eru 2.-5. bekkir byrjaðir að vinna stærðfræði í lotum. Í 7.-10.bekk er einnig 
unnið í lotukerfi en ekki eftir lotukerfi Njarðvíkurskóla. 
Af niðurstöðum nemendakönnunnar Skólapúlsins má sjá að áhugi á stærðfræði þetta skólaár 
hefur farið yfir landsmeðaltal í 6.bekk. Niðurstöður fyrir allt árið var 6,2 fyrir Varmárskóla en 
5,9. Þessi munur var marktækur í einhverja mánuði á þessu skólaári. Áhugi á stærðfræði í 
6.bekk fyrir skólaárið 2012-2013 var 5,61 í Varmárskóla en 5,89 yfir landið. Áhugi á 
stærðfræði í 7.bekk er aðeins hærri en hinna skólanna (V=5,7; L=5,6) en 8.-10.bekkur sýnir 
lægri tölur en aðrir þátttakendaskólar og er munurinn marktækur í 8. (V=4,9; L=5,4) og 
9.bekk (V=4,6; L=5,1). (Bls. 21-22 í skyrsla nemendakönnun Skólapúlsins Varmárskóla 
2014-2015) 
Ánægja nemenda í 6.-10.bekk Varmárskóla er í heildina litið svipað og í öllum 
þátttökuskólum Skólapúlsins. Engan mun er að finna á milli svara stúlkna og pilta miðað við 
landið en mælingar sýna meiri ánægju með náttúrufræði í 6. og 9.bekk og er þessi munur 
marktækur í 6.bekk. Svör nemendur í 10.bekk hvað varðar ánægju með náttúrufræði er 
marktækt undir landsmeðaltali og er þessi munur um 1,0 stig (4,8-3,8) sem er töluverður 
munur. 
Niðurstöður voru kynntar kennurum og rætt var við viðkomandi kennara.  
Mikilvægi heimavinnu í Varmárskóla er marktæk meiri en í viðmiðunarhópnum á þessu 
skólaári. Bæði strákar og stelpur í Varmárskóla svara því til að heimanám sé mikilvægt í 
náminu og er þessi munur marktækur miðað við svör nemenda á landsvísu. Allir árgangar 
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sýna hærri tölur samanborið við viðmiðunarhópinn og er þetta marktækt meiri munur í 7. og 
8.bekk. Marktækur munur eru á svör nemenda í Varmárskóla og á landinu  hvað varða það að 
kennararnir fara yfir heimanámið og að heimavinnan er hluti af lokaeinkunn. 
 
 
Hreyfingu, hollusta og útinám: 
Niðurstöður nemendakönnunar Skólapúlsins hvað varða hreyfingu sýndi að svör nemenda í 
Varmárskóla voru einu sinni marktækt lægri en þátttökuskóla Skólapúlsins (bls. 76-77 í 
skýrsla nemendakönnun Skólapúlsins Varmárskóla 2014-2015) en var hærri í maí 2015 
(V.=78,8%; L.=69,9%). Strákar í Varmárskóla hreyfði sig minna en strákar í 
viðmiðunarhópnum en stelpur í Varmárskóla hreyfði sig svipað og landið í heild. Nemendur í 
9. og 10.bekk hreyfðu sig minna en meðaltal nemenda Skólapúlsins en nemendur í  7. og 
8.bekk Varmárskóla hreyfði sig meira en nemendur á landsvísu. Hvergi var marktækan mun 
að finna. 
Hvað varðar mataræði kemur í ljós að svör stelpna í Varmárskóla benda til þess að þær eru 
minna að passa mataræðið en viðmiðunarhópurinn og er þessi munur marktækur. Sjöttu 
bekkingar eru aðeins fyrir ofan viðmiðunarhópinn en 7.-10.bekkur er á pari eða aðeins fyrir 
ofan svör nemenda á landsvísu. Þessi munur er hvergi marktækur. 
Viðmið varðandi útinám á skólaárinu 2014-2015 var að hver árgangur ynni a.m.k eitt verkefni 
utandyra. Samkvæmt skráningu hjá útikennara fóru nemendur í 1.-10.bekk að meðaltali 7,3 
sinnum í útinám. Þar fyrir utan fóru margir kennarar á eigin vegum á útivistarsvæðið þrátt 
fyrir að kveikt hafi verið  í geymsluaðstöðu í apríl mánuði 2015 og mikið af gögnum 
skemmdust. 
 
 
Starfsmenn: 
 
Niðurstöður starfsmannasamtala vorið 2015 voru kynntar fyrir starfsfólki. Farið var yfir, á 
fundum í upphafi skólaárs, til hvaða aðgerða yrði gripið strax varðandi atriði sem þar komu 
fram og hvaða atriði bætast svo við í tengslum við umbótahugmyndir við gerð 
skólaþróunaráætlunar. 
Matshópur dregur saman umbótahugmyndir sem komu fram í mati síðasta árs. Umbótamiðuð 
skólaþróunaráætlun sett fram fyrir yfirstandandi skólaár og kynnt fyrir skólasamfélaginu. 
 
Í maí 2015 var framkvæmd viðhorfskönnun á vegum Mosfellsbæjar og svaraði 50 af 102 
starfsmönnum (49,0%) í Varmárskóla og Frístundaseli Varmárskóla könnuninni. Notaður var 
fimm punkta Likert kvarði og flokkast niðurstöður þannig:  
 

• Styrkleikabil (4,20-5,00) 
• Starfhæft bil (3,70-4,19) 
• Aðgerðabil (undir 3,70) 

 
Á aðgerðarbili var: Vinnuálagið í starfinu mínu er hæfilegt, gildi Mosfellsbæjar höfð að 
leiðaljósi, ánægja með stjórnun og vinnuumhverfið er öruggt og heilsusamlegt. 
Starfsmannakannanir Skólapúlsins reikna með  a.m.k 70% þátttöku til að kannanir teljist 
marktækar þannig að miðað við þær forsendur er ofangreind starfsmannkönnun tæplega 
marktæk. 
  
Í starfsmannasamtölum í  maí 2015 voru starfsmenn spurðir um ánægju í starfi, hversu 
ánægðir þeir eru með vinnuaðstöðu sína og samskipti og starfsanda. Ánægja með 
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vinnuaðstöðu var á aðgerðarbili, Ánægja í starfi og samskipti og starfsandi var á styrkleikabili 
þegar niðurstöðurnar voru reiknaðar út frá fimm punkta Likert kvarða. 
 
Í starfsmannsamtölunum fá starfsmenn hvatningu og endurgjöf á frammistöðu sína. Í 
samtalsferlinu sjálfu er leitast við að hafa það skýrt hvað gerist að loknu starfsmannasamtali, 
Stjórnendur taka saman helstu niðurstöður samtalanna, gera lista um úrbætur og skipta með 
sér verkum um að fylgja málum eftir. 
 

 

 
 
 


