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∗ Opnun fundar (20 mín)

∗ Líðan og samskipti (15 mín)

∗ Niðurstöður prófa (10 mín)

∗ Húsnæðismál (15 mín)

∗ Fyrirspurnir (15 mín)

∗ Að lokum (5 mín)

Fundarefni



Líðan, samskiptavandi og einelti



Eineltisáætlun Varmárskóla 



Ferli tilkynninga til eineltisteymis

• Tilkynningar berast frá foreldrum/ kennurum/öðru 
starfsfólki



Tilkynningar til eineltisteymis

2017-2018
∗ 4 formlegar tilkynningar

∗ Um 10 fundir haldnir, sem 
tengjast viðkomandi 
málum.

2018-2019
∗ 11 tilkynningar í vetur.

∗ 18 fundir hafa verið haldnir 
sem tengjast þeim málum 
sem eru í gangi.

Við hvetjum fólk til að senda inn fleiri tilkynningar en færri. 
Teymið fer yfir hverja tilkynningu og metur málið. Um 80% 
allra mála sem koma inn á borð eineltisteymisins flokkast 
sem samskiptavandi. 



Ferill máls

∗ 12.desember 2018 kom tilkynning á mitt borð vegna gruns um 
samskiptavanda og/eða eineltis. Boðað til fundar í eineltisteymi 
sama dag. 

∗ 14.desember var haldinn fundur í teyminu.  Foreldrar upplýstir 
um að mál hefði borist, það verið opnað og hver næstu skref 
væru.

∗ 15.desember boðað til sáttafundar með nemendum, foreldrum 
og fulltrúum teymis. 

∗ 18.desember var sáttafundur haldinn. Lagt upp með ákveðin 
samskipti.

∗ 18.desember- 5.mars, fylgst vel með. 
∗ 5.mars- máli lokað. 



Bættur skólabragur 

∗ Þemaverkefni sem unnið var í samstarfi við Erindi.

∗ Markmið þemans voru samskipti, samkennd, virðing, 
jákvæðni og gleði.

∗ Alls konar verkefni unnin sem tóku mið af þessum 
gildum. 

∗ Verkefninu lauk á nemendaþingum og foreldraþingi (í 
eldri deild). 



Dæmi um svör

Nemendaþing 

∗ Það sem nemendur eru 
ánægðastir með:

Kennarann, vinaliða, frímínútur, 
símabannið, vinir, verkgreinar

Það sem má breyta:
Byrja seinna – hætta fyrr, hafa fleiri 
skemmtilega daga, fleiri 
verkgreinatíma, meiri nýsköpun, 
hvíldartími, hafa stelpu/strákabekki.

Foreldraþing 

∗ Hvað getur skólinn gert til að 
nemendum líði betur í skólanum:

∗ Hlúa að samskiptum nemenda og 
kennara. Bjóða upp á morgunmat. 
Bjóða upp á afþreyingu í frímínútum, 
bjóða upp á hugleiðslu. Vinna út frá 
áhuga barnanna. 

∗ Hvernig viljum við sjá samstarf 
heimilis og skóla:

∗ Gott upplýsingaflæði. Gagnkvæmt 
traust- gott umtal. Skólasálfræðingur 
sé á gólfinu.



Agastjórnun – Vanda sig 



Agastjórnun - 3xV í unglingadeild



Eineltismál 



∗ Undanfarin ár hefur Varmárskóli unnið  eftir 
Byrjendalæsi á yngsta stigi.

∗ Erum með virka lestrarstefnu sem er uppfærð 
reglulega (sjá á heimasíðu)

∗ Nýtum nýju lestrarprófin og mat hjá MMS

Lestur



∗ Lestrarátak tvisvar á skólaárinu. 
∗ Lestrarátak Ævars er annað en hitt skipulagt innan skólans. 

∗ Yndislestur í skólanum. 
∗ 7.-10. bekkur Lestrarstund fyrstu 10 mín í öllum íslenskutímum. Vikulega skrifa 

nemendur í lestrardagbók um þær bókmenntir sem unnið var með hverju 
sinni. 

∗ Markmiðið að efla lestur, lesskilning og áhuga á lestri og bókmenntum. 
∗ Fagstjóri í íslensku frá 5. – 10.bekk frá hausti 2018
∗ Um 60-70 nem í yngri deild sem fá þjálfun í skóla og milli 10-20 í eldri 

deild
∗ Þurfa frekari æfingu
∗ Lesa ekki heima 

Hvernig eflum við lestur?



Lestrarskimun
Skólagátt MMS



Skráningarhlutfall

Skólagátt MMS



Samræmd próf



∗ Menntamálastofnun hvetur til varfærni við túlkun á
niðurstöðunum, þar sem ólík stefna skólanna og aðstæður
geta haft áhrif á heildarniðurstöður hvers skóla. Þannig
gerir stærð skóla, þátttökuhlutfall, félagslegur bakgrunnur
nemenda, námsforsendur, sértækir námserfiðleikar o.fl. 
beinan samanburð milli skóla erfiðan og jafnvel
óæskilegan. Ýmsir slíkir þættir geta haft áhrif á 
námsárangur og gengi í könnunarprófum, sem gerir
samanburð ósanngjarnan og gefur mögulega ekki rétta
mynd af árangursríku starfi skólans.                                                 

(skyrslur.mms.is)

Menntamálastofnun leggur áherslu á að

gögnin séu notuð á umbótamiðaðan hátt.



∗ Fjölgun íbúa
∗ Árgangaskipting barna í leik- og grunnskóla

∗ Fjölgun nemenda, starfsfólks
∗ Ný hverfi
∗ Nemendur úr Krikaskóla koma í 5.bekk til okkar

∗ Breiður nemendahópur
∗ 25% nemenda þurfa ákveðinn stuðning í námi
∗ Jan 2019 voru um 59 nemendur erlendir eða af 

erlendum uppruna í skólanum

Varmárskóli - áskoranir



Þróun nemendafjölda frá 2012-2018

Hagstofa Íslands

Varmárskóli



Sambærilegt við Lágafellsskóla



Íslenska



Stærðfræði



Enska



∗ Matsnefnd í samstarfi við skólastjóra og deildarstjóra skipuleggur innra mat 
skólans og semur sjálfsmatsáætlun. Helstu verkþættir áætlunarinnar eru:
∗ Nýting upplýsinga úr könnunum til leiðbeiningar við endurskoðun skólanámskrár
∗ Endurskoðun útgefins efnis s.s. skólanámskrár, náms og kennslu, starfsáætlunar 

skóla og heimasíðu.
∗ Þátttaka í könnunum sem nýttar eru á skólaárinu eftir því sem við á. Þetta á við 

kannanir er varða nemendur, foreldra og starfsmenn. 
∗ Nemendaþing
∗ Úrvinnsla á upplýsingum úr könnunum, athugunum.

∗ Starfsþróunarsamtöl sem stjórnendur halda með öllum starfsmönnum 
a.m.k. einu sinni á ári.

Innra mat skóla



∗ Ytra mat skóla 2010 komið aftur að skólanum

∗ Skólapúls hefur verið í notkun frá upphafi

∗ Innra mat er á forræði skólans 

∗ Sjálfsmatsskýrsla hefur verið kynnt í fræðslunefnd 
fyrir skólaárið 2017-2018

∗ Dæmi um kannanir/yfirlit í innra mati

Ytra og innra mat grunnskóla


