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1. Inngangur 
Á skólaárinu 2018-2019 voru fjölmargar áskoranir í skólastarfi Varmárskóla. Nefna má að 
nemendafjöldi hefur aukist töluvert síðastliðin ár og á þessu ári bættust fjölmargir erlendir 
nemendur við skólann. Mosfellsbær tók við flóttamönnum frá Úganda í mars 2018 og af þeim 
hópi komu þrjú börn í skólann. Um haustið bættust við nemendur frá Kúrdistan, Sýrlandi, 
Póllandi og fleiri löndum. 

Í Varmárskóla er áhersla á að stuðla að víðsýni nemenda 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 mæla fyrir 
um (Lög um grunnskóla frá 2008 nr. 91 frá 12. júní).  

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. Lýsing á Varmárskóla 
Varmárskóli er elsti grunnskólinn í Mosfellsbæ, stofnaður 1962. Kennt er í þremur byggingum 
þ.e. eldri deild, yngri deild og Brúarlandi. Skólalóðin er mjög stór og í gróðursælu umhverfi. Hún 
býður því upp á marga og fjölbreytta möguleika í leik og starfi.  

Varmárskóli er heildstæður grunnskóli með nemendur í 1.-10. bekk. Heildarfjöldi nemenda 
skólaárið 2018-2019 var 839 nemendur. Í yngri deild voru 1.-6.bekk með 483 nemendur og í 
eldri deild 7.-10. bekk með 356 nemendur. Fram til áramóta var útibú í Brúarlandi undir stjórn 
Varmárskóla, með um 95 nemendur í 1. –5. bekk. Eftir áramót fluttu þessir nemendur í 
Helgafellsskóla, en Varmárskóli hélt áfram að nýta húsnæðið í Brúarlandi fyrir 4. bekk. 
Skólahljómsveit Mosfellsbæjar hefur aðstöðu í húsinu, en hún hefur sinnt hljóðfærakennslu á 
skólatíma. Í Varmárskóla er einnig skólakór en hann átti 40 ára starfsafmæli 2019. 

Í Varmárskóla er stjórnendateymi þ.e. tveir skólastjórar, Þóranna Rósa Ólafsdóttir með setu í 
yngri deild og G. Þórhildur Elfarsdóttir í eldri deild. Í yngri deild eru tveir deildarstjórar þ.e. 
Solveig Ólöf Magnúsdóttir (1.-4.bekk) og Dagný Kristinsdóttir (5.-6.bekk). Ragnheiður 
Ragnarsdóttir kom inn á miðjum vetri vegna forfalla deildarstjóra í yngri deild. Þórdís Eik 
Friðfinnsdóttir hélt utan um stjórnun í Brúarlandi í 50% deildarstjórn. Í eldri deild eru einnig 
tveir deildarstjórar þ.e. þau Björk Einisdóttir og Óðinn Pétur Vigfússon ásamt Áslaugu 
Harðardóttur sem gegnir deildarstjórn sérkennslu í 50% stjórnendahlutfalli. Ragnar Karl 

http://www.althingi.is/lagas/135b/2008091.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008090.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html
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Jóhannsson er forstöðumaður frístundasels og Ingi Steinn Arnórsson er aðstoðarforstöðumaður. 
Ólafur Erling Ólafsson er umsjónarmaður fasteigna. 

Við Varmárskóla starfa 84 grunnskólakennarar og leiðbeinendur í heilum og hlutastöðum, 2 
námsráðgjafar, 1 þroskaþjálfi, 1 iðjuþjálfi. Það eru 40 stuðningsfulltrúar og skólaliðar í heilum og 
hlutastöðum, en nokkrir þeirra starfa aðeins í frístundaselinu. Þá eru 3 starfsmenn á skrifstofu, 2 
á bókasafni, 10 í ræstingum og húsvörslu, 6 í mötuneyti og matarafgreiðslu. 

Nemendaráð er starfandi við skólann. Hlutverk ráðsins er til dæmis að skipuleggja félagslíf eldri 
nemenda, virkja skólafélaga til að mæta á viðburði, hlusta eftir hugmyndum skólafélaga sinna og 
miðla þeim áfram, vera sýnileg í skólanum og góð fyrirmynd. Nemendaráð á tvo fulltrúa í 
skólaráði. 

Á skólalóðinni er félagsmiðstöðin Bólið fyrir unglinga og nemendur á miðstigi, en það er rekið af 
Mosfellsbæ. Frístundasel er fyrir nemendur 1.- 4. bekk. og er það á vegum skólans. Nemendur 
sem sækja frístundaselið hafa verið á bilinu 144. 

Við skólann starfar öflugt foreldrafélag sem sér um viðburði á skólaárinu sem þykja orðið 
ómissandi. Þar má nefna fræðslufundi, jólaföndur, páskabingó, öskudagsskemmtun og að efla 
bekkjarfulltrúa. 

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. 

Starfsáætlanir og fundagerðir foreldrafélagsins og skólaráðs eru birtar á heimasíðu skólans. 

 

2.1. Stoðþjónusta 
Í Varmárskóla er lagt upp með að skapa námsumhverfi sem er í senn hvetjandi og þroskandi. 
Áhersla er á útinám, heilbrigt líferni og sjálfbæra þróun, auk almenns bóknáms. Leitast er við að 
koma til móts við einstaklinginn á hans forsendum og efla áhuga hans á námi og sjálfstæðum 
vinnubrögðum. Námshópar eru því sveigjanlegir eftir viðfangsefnum og aðstæðum. 

Í eldri deild er námsver þ.e. Gerpla, Atómstöðin og Heimsljós og í yngri deild er Varmárstofa. Þar 
fer fram atferlismótun og sérkennsla. Leitast er við að bjóða upp á úrræði sem henta hverjum og 
einum einstaklingi í samráði við umsjónarkennara, sérkennara, þroskaþjálfa og 
stuðningsfulltrúa. Sérkennarar eru einnig starfandi bæði í eldri og yngri deild.  

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

Í eineltisteymi skólans eru skólastjórnendur og sex fulltrúar starfsfólks, þar með taldir 
námsráðgjafar. Unnið er eftir eineltisáætlun skólans, sem er farið yfir í upphafi skólaárs. 

Námsráðgjafar sinna einkum 4.-10. bekk. Vinna þeirra tengist bæði persónulegri ráðgjöf sem og 
hópráðgjöf, auk þess sem þeir t.d. kenna námstækni, vinna að forvörnum og undirbúa nemendur 
fyrir framhaldsnám. 

Samráðs- og teymisfundir sem varða einstaka nemendur eru haldnir eftir þörfum, að lágmarki 
einu sinni á ári.  
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2.2. Samstarf við leikskóla 
Deildarstjóri yngsta stigs var tengiliður við leikskólana og skipulagði heimsóknir í skólann í 
samráði við deildastjóra leikskólanna, auk þess að skipuleggja skilafundi. Umsjónarkennarar í 1. 
og 2.bekk, ásamt stuðningsfulltrúum, tóku á móti væntanlegum nemendum sem var boðið í tvær 
heimsóknir að vori. Sú fyrri er með leikskólastarfsmönnum þar sem börnin fá að skoða skólann 
sinn og taka þátt í kennslustund. Í seinni heimsóknina koma þau með foreldrum sínum. Á meðan 
foreldrar fá kynningu á skólanum fara væntanlegir nemendur með kennurum í stofur þar sem 
þeir fá „velkomin í skólann gjöf“ og kynnast starfinu aðeins nánar. 

2.3. Varmárskóli - Krikaskóli 
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. Nemendur Krikaskóla komu tvisvar í heimsókn 
til að kynnast nýju umhverfi og væntanlegum samnemendum. Foreldrar nemenda í Krikaskóla 
komu síðan á kynningarfund. 

Nemendum er skipt upp í nýja bekki áður en þeir byrja í 5. bekk. Þetta er gert til að gefa 
nemendum kost á að kynnast betur innan árgangsins, brúa bil og læra að vinna með breiðum 
hópi, auk þess að bjóða nýja nemendur velkomna á jafningjagrundvelli. Áður en hópnum er skipt 
upp fara nemendur heim með „óskablað“ þar sem þeir tilgreina 3 nemendur sem þeir óska eftir 
að vera með í bekk 

2.4. Skólakórinn 
Guðmundur Ómar Óskarsson hefur stjórnað skólakórnum síðustu 40 árin, eða frá stofnun hans 
1979. Kórinn kom fram við ýmistilefni á árinu 2018, alls 24 sinnum, auk hefðbundins kórastarf 
og æfingabúða. Má þar nefna ýmsa viðburði í skólanum eins og t.d. Stóru upplestrarkeppnina, 
jólaskemmtun, Vorhátíð skólans, og vortónleika, einnig söng kórinn fyrir aldraða bæði á 
Eirhömrum og í Mörkinni og með Kammerkór Mosfellsbæjar.  

Í byrjun maí 2019 voru veglegir afmælis tónleikar í tilefni 40 ára afmælis kórsins, sem var 
jafnfram eitt af síðastu verkefnum Guðmundar Ómars með kórnum því hann var að hætta 
störfum eftir 40ára starf við Varmárskóla. Í janúar fór eldri deild kórsins til Spánar og söng þar 
og skemmti sér. 

2.5. Vinaliðaverkefni 
Aðal markmiðið Vinaliðaverkefnisins er að bjóða öllum nemendum skólans fjölbreyttara úrval 
afþreyingar í löngu frímínútum, þannig að bæði yngri og eldri nemendur skólans finni eitthvað 
við sitt hæfi. Nemendur kjósa vinaliða í 4. - 10. bekk tvisvar á ári. Þeir aðilar sem eru til í að taka 
þátt og vera vinaliðar fá sérstakt leikjanámskeið og leiðtogaþjálfun. Stjórnendur vinaliðhópsins 
skipuleggja þakkarviðburð í lok hvorrar annar þar sem vinaliðar fá umbun fyrir starfið s.s. 
skemmtun, bíó, keilu eða eitthvað annað, auk þess fá þeir viðurkenningarskjal.  

2.6. Frístundasel 
Frístundaselið Tröllabær við Varmárskóla er í boði fyrir 1. – 4. bekk og er opið frá 13.30 – 17.00. 
Markmið frístundaselsins er að mynda heildstæða umgjörð um skóladag barnanna. 
Frístundaselið býður upp á margvísleg verkefni, t.d. íþrótta-, tómstunda-, lista- og 
menningarverkefni. Helstu áherslur í starfinu eru öryggi, útivist, hreyfing, fjölbreytni, 
tómstundir, íþróttir og vellíðan. Umsókn um vistun í Frístundaseli er í gegnum Íbúagátt 
Mosfellsbæjar, http://ibuagatt.mosfellsbaer.is.  
 
Öll börn sem skráð eru í frístundasel grunnskólanna fara í Frístundafjör, nema foreldrar óski 
sérstaklega eftir því að þau taki ekki þátt. Varmárskóli er á þriðjudögum í frístundafjörinu. 2. 
bekkur á haustönn og 1. bekkur á vorönn.  
 

http://ibuagatt.mosfellsbaer.is/
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2.7. Grænfáninn 
Skólar á grænni grein er alþjóðlegt verkefni til að auka umhverfismennt og styrkja 
umhverfisstefnu í skólum. Þeir skólar sem vilja komast á græna grein í umhverfismálum þurfa að 
fara gegnum ákveðið ferli sem er í 7 skrefum. Þau eru: 1. Umhverfisnefnd s tarfar við skólann. 2. 
Mat á stöðu umhverfismála. 3. Áætlun um aðgerðir og markmið. 4. Eftirlit og endurmat. 5. 
Námsefnisgerð og verkefni. 6. Að upplýsa og fá aðra með. 7. Umhverfissáttmáli skólans. Þegar 
skrefunum er náð fá skólarnir leyfi til að flagga Grænfánanum næstu tvö ár en sú viðurkenning 
fæst endurnýjuð ef skólarnir halda áfram góðu starfi.  

Varmárskóli fékk Grænfánann fyrst árið 2012 og var honum flaggað í fyrsta skipti við hátíðlega 
athöfn á 50 ára afmæli skólans. Við skólaslit í vor var skólanum afhentur fáninn í fjórða sinn, sem 
tákn um árangursríka fræðslu og umhverfisstefnu í skólanum, en að þessu marki hefur verið 
unnið markvisst síðastliðin ár.  

3. Áherslur 
Helstu áhersluþættirnir þetta skólaár hafa verið lestur og viðfangsefni tengd því að styrkja og 
efla skólabraginn enn frekar. Komið var á fót námsveri fyrir nemendur sem höfðu lítinn eða 
engan grunn í íslensku þar sem það bættust 27 nemendur í þann hóp. 

3.1. Uppeldi til ábyrgðar 
Varmárskóli vinnur eftir Uppeldi til ábyrgðar. Og gildi skólans eru þau sömu og gildi 
Mosfellsbæjar, virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja.  

Síðast liðinn vetur var ákveðið að fá ráðgjöf frá Vöndu Sigurgeirsdóttur hjá KVAN og farið að 
vinna með skólabraginn. Út frá hennar ráðleggingum var sett upp V3 á unglingastigi og á 
miðstigi kerfið VandaSig. jafnframt var umhverfið skoðað og í yngri deildinni var sett upp regla 
vikunnar. 

3.1.2. Betri skólabragur 
Til að afmarka þennan þátt í vinnunni með betri skólabrag voru nemendaþing bæði í eldri og 
yngri deildinni.  
 
Nemendaþing var haldið í yngri deildinni  

Nemendur svöruðu eftirfarandi spurningum í hópum. 

 Nefnið eitthvað þrennt sem þið eruð ánægð með í skólanum? 

 Nefnið eitthvað þrennt sem þið viljið helst breyta í skólanum? 

 Hvernig er góður skólafélagi? 

 Hvað myndir þú vilja að keypt væri fyrir skólann ef þú réðir? 

 Nemendur í 5. og 6. bekk svöruðu líka spurningunni: Ef þið ættuð eina ósk til handa 
skólanum hvers mynduð þið óska? 

Hér á eftir eru teknar saman helstu niðurstöður en vissulega voru þær mun fleiri og áhugavert 

að skoða nánar. 

Nefnið eitthvað þrennt sem þið eruð ánægð með í skólanum? 

Flestir nefndu námsgreinar og þá einkum verkgreinar, einnig góða kennara og góða félaga 

Nefnið eitthvað þrennt sem þið viljið helst breyta í skólanum? 

Margir nefndu fleiri verkgreinatíma og meira val, einnig var bent á að laga þyrfti skólalóðina og 

fjölga leiktækjum. Maturinn mætti vera betri og aukin útigæsla. 

Hvernig er góður skólafélagi? 
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Nemendur áttu mörg lýsingarorð til að lýsa honum, sem dæmi má nefna að hann sé: hugulsamur, 

umburðarlyndur, hjálpsamur, kurteis, stríðir ekki og segir satt. 

Hvað myndir þú vilja að keypt væri fyrir skólann ef þú réðir? 

Hér voru ótal margar hugmyndir. Ábendingar komu varðandi bókakaup fyrir bókasafnið, tölvur 

og fleiri leiktæki á skólalóð, einnig var talað um að kaup lego-kubba. Nemendur vildu auk þess 

nota peninga til að endurbóta á húsnæði skólans og ný húsgögn. 

5. og 6. bekkur svöruðu einnig spurningunni: Ef þið ættuð eina ósk til handa skólanum hvers 

mynduð þið óska? 

Þá nefndu nemendur atriði eins og að þeir mættu hafa meiri áhrif t.d. betri umgengni, allir væru 

hlýðnir og öllum lið vel í skólanum. 

Helstu niðurstöður frá nemendaþinginu í eldri deildinni voru: 
Niðurstöður nemendaþings af hlutum sem brugðist hefur verið við eða er á döfinni á þessu 
skólaári 

 Sófar og kósíaðstaða  - er í skoðun 
 Meira úrval af afþreyingu í frímínútum. Er verið að bæta við borðtennisborði. 
 Mötuneytið- nemendur vilja hollari og betri mat.  
 WC aðstaða – nemendur kvarta undan slæmri umgegni. 
 Skólinn/ kennararnir þurfa að fara oftar í “ferðir” með nemendum – styttri 

ferðir/dagsferðir/ uppákomur á skólatíma 
 Hvíldarstund – Vinaliðaverkefnið er með slíkt í boði  
 Fleiri uppákomur á sal.  

Niðurstöður foreldraþings  af hlutum sem brugðist hefur verið við eða er á döfinni 
 Sófar og kósíaðstaða fyrir nemendur  
 Meira úrval af afþreyingu í frítímanum 
 Hvíldarstund 
 Foreldrafundur að hausti-bekkjarfulltrúar halda hann og virkja alla foreldra 
 Mentor – höfum fengið ábendingar um það sem betur má fara í mentor og notkun hans, 

verkefni í stöðugri þróun og framförum.  
 Faggreinakennarar/ Umsjónarkennarar sendi heim upplýsingar um stærri verkefni í 

fögunum eða ef eitthvað sérstakt er framundan í náminu. 
 Ferðir- stuttar vettvangsferðir  
 Hljóðnemi fyrir kennara 
 Áhersla á skólabragsverkefni 
 Uppfæra heimasíðu skólans – Verkefni í vinnslu 

Nokkur atriði komu fram en aðstæðna vegna er ekki hægt eða erfitt að bregðast við að 
svo stöddu, nefnum hér nokkur dæmi 

 Nemendaþing: 
 Íþróttir alla daga 
 Ekki hafa tvöfalda tíma 
 Meira úrval í sjoppuna (hætt hefur verið við að hafa sjoppu) 
 Minni bekki – fleiri kennara 
 Skólasálfræðingur sé til staðar í skólanum fyrir kennara og aðra 
 Fundir boðaðir með fundarboðum en ekki pósti 

3.1.3. Hegðunarátak í 6. og 9. bekk 
Vanda Sigurðardóttir frá KVAN var fengin til að koma og ræða við foreldra 6. bekkinga um 
hegðun nemenda og hvernig bregðast skuli við agabrotum. Í framhaldinu var sett upp afakerfið 
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Gulur, rauður, grænn, sem byggist á því að allir nemendur byrja með græna hegðun, fá síðan 
aðvaranir eftir alvarleika málsins.  

Sassa Eyþórsdóttir frá KVAN kom í 9. bekkinn og vann með nemendum verkefni um agamál, 
tillitssemi og hvernig leiðtogar hefðu áhrif. Hún hitti foreldra og nemendur að kvöldi til og fór 
yfir niðurstöður og stýrðu sameiginlegu hópefli. 

3.2. Lestur 
Mikil áhersla hefur verið á að efla lestur hjá nemendum skólans. Lestrarkunnáttu hefur almennt 
hrakað og þar er Varmárskóli ekki undanskilin. Lestrarstefnan er í stanslausri endurskoðun og 
má nálgast nýjustu útgáfuna hér: Lestrarstefna Varmárskóla. 
 
3.2.1. Lestrarnámskeið 
Sú nýbreytni var tekinn upp í vetur að nemendum í 3.–6. bekk, sem ekki ná viðmiðum í lestri og 
þurfa aukna þjálfun, var boðið 4 vikna lestrarnámskeið dagana 19. nóv. – 14. des. 

Markmið lestrarnámskeiðsins var að efla lesfimi og lestrarhraða nemenda og efla vitund þeirra 
um eigin lestrarfærni og vekja með þeim metnað til að gera betur. 

Námskeiðið er samvinnuverkefni foreldra, nemenda og skóla og krefst því vinnu af foreldrum 
ekki síður en af barninu Foreldrum var sent kynningarbréf þar sem þeim og börnum þeirra var 
boðið að taka þátt. Foreldrar sendu svarbréf til baka í skólann og staðfestu með undirskrift sinni 
að þeir vildu taka þátt. 

Í upphafi námskeiðsins héldu sérkennarar kynningarfund fyrir foreldra þar sem fyrirkomulag 
námskeiðsins var kynnt nánar. Foreldrar fjölmenntu á fundinn og voru duglegir að spyrja og 
ræða málin.  

Námskeiðið var þannig uppbyggt að hver nemandi hitti sinn lestrarstuðningskennara í 
fámennum hópi 1x til 2x í viku og vann svo ákveðin verkefni heima. Verkefnin voru af ýmsum 
toga svo sem að lesa orðalista og orðakeðjur, sprettæfingar, ritunaræfingar o.fl. Á meðan á 
námskeiðinu stóð var óskað eftir að foreldrar ynnu með barninu heima fimm daga vikunnar í 
u.þ.b. hálftíma á dag.  

Nemendur voru prófaðir í hraðlestri við upphaf og í lok námskeiðs til að mæla framfarir og fengu 
viðurkenningarskjal með upplýsingum um árangur með sér heim. 

Framfarir urðu miklar á námskeiðinu. Vissulega mismiklar, en öllum nemendunum fór eitthvað 
fram. Flestir þeirra juku við hraða sinn og sumir umtalsvert, en einnig var merkjanlegt hvað 
nemendurnir voru öruggari í lestrinum og ekki síst ánægðari með sig og lestrarfærni sína. Það er 
mikils virði. 

Foreldrar fengu matsblað sent heim eftir námskeiðið þar sem þeir voru beðnir að leggja mat á 
námskeiðið, verkefnin, þjálfunina heima, framkvæmdina og framfarirnar. Yfirgnæfandi 
meirihluti foreldra var mjög ánægður með námskeiðið og hvernig til tókst og flestir væru til í að 
taka þátt aftur. 

3.2.2. Byrjendalæsi 
Varmárskóli hefur verið Byrjendalæsisskóli frá 2012. Byrjendalæsi er samvirk kennsluaðferð 
ætluð börnum á yngsta stigi. Meginmarkmið Byrjendalæsis er að börn verði læs sem allra fyrst á 
skólagöngu sinni. Byrjendalæsisaðferðin er heildstæð nálgun á móðurmálskennslu og einkennist 
af nokkrum gefnum forsendum. Frumforsenda er nauðsyn þess að vinna jöfnum höndum með 
tal, hlustun, lestur og ritun. Lestrarnámið á að vera skemmtilegt. Unnið er út frá gæðatexta með 
ríkum orðaforða. Takturinn í vinnu nemenda er frá heild, til eindar og aftur til heildar þar sem 
fjölbreytt verkefni eru í fyrirrúmi og virk þátttaka nemenda er tryggð. Mikið er lagt upp úr leik 
og sköpun. Allt þættir sem Aðalnámskrá grunnskóla leggur ríka áherslu á. Bergljót K Ingvadóttir 

http://www.varmarskoli.is/library/Skrar-Varmarskola/pdf/Lestrarstefna%20-%20endurskoðuð%20júl%C3%AD%202018.pdf
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hefur haldið utan um Byrjendalæsiskennsluna og verið leiðtogi hópsins, en það krefst nokkurra 
ára þjálfunar og náms. 

Byrjendalæsisskólar í Mosfellsbæ ákváðu að vinna saman vegna fæðar kennara í innleiðingu. 
Þrír kennarar eru á fyrsta ári og fimm á því síðara. Engin leiðtogi er í Krikaskóla og Þórdís Eik, 
sem er leiðtogi í Helgafellsskóla fékk ekki svigrúm hjá nýjum skólastjóra til að sinna 
leiðtogahlutverkinu. Bergljót hélt því utan um nýja Byrjendalæsiskennara. Haldnar voru átta 
smiðjur, fjórar fyrir fyrsta árs kennara og fjórar fyrir annars árs kennara. Fimmta smiðjan var 
haldin sameiginlega með skólum í Kópavogi. Þar kynnti Katrín Pálsdóttir kennsluáætlunina 
„Hvað höfum við gert?“ sem vakti mikla athygli. Ein heimsókn var skipulögð til að skoða 
Byrjendalæsisskóla og fór hópurinn á Akranes þar sem vel var tekið á móti hópnum. Tvær 
kynningar voru á Byrjendalæsi á skólaárinu, önnur fyrir foreldra nemenda í 1. og 2. bekk og hin 
fyrir foreldra væntanlegra 1. bekkinga. 

 

 

 

Myndin hér að ofan sýnir niðurstöður úr LÆSI hjá 1. bekk frá því í febrúar. Eins og sjá má er 
árangurinn svolítið brokkgengur. Á ákveðnu bili er árangur Varmárskóla betri en 
viðmiðunarhópsins, sem eru allir skólar sem taka þátt í Byrjendalæsi, og á öðru bili lakari. 84% 
nemenda náðu meira en 60% svörun á prófinu, á móti 89% hjá viðmiðunarhópnum. Reyndar 
fjölgaði heldur í hópnum sem náði yfir 80% svörun, þ.e. 64% af nemendum í Varmárskóla voru í 
þeim hópi á móti 60% í viðmiðunarhópnum. 
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Áhugavert er að skoða hvort munur sé á árangri stráka og stelpna. Myndin sýnir skiptingu milli 
kynja í Byrjendalæsiskólum. Strákarnir hafa forskot framan af en fleiri stelpur ná meira en 80% 
svörun. Á landsvísu ná 85% stelpna og 72% stráka 71-100% svörun á prófinu. 

 

 

Ef skiptingin er skoðuð í Varmárskóla þá náðu 93% stelpna og 78% stráka 61-100% svörun á 
prófinu, sem hlýtur að teljast ágætur árangur þótt að lakari árangur drengja valdi áhyggjum. En 
það er landlægur vandi eins og sjá má af efra súluritinu. Það má hins vegar benda á að strákar í 
Varmárskóla standa sig betur en landsmeðaltalið gefur til kynna yfir Byrjendalæsisskóla. 
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Myndin sýnir niðurstöður úr prófinu sem 1. bekkur tók undir vor. Ef árangurinn er borin saman 
við prófið sem tekið var í febrúar má sjá að heldur hefur fjölgað í hópi þeirra sem náðu yfir 60% 
svörun, eða um 4%. Það voru hins vegar 71% sem náðu sama árangri í viðmiðunarhópnum, en 
höfðu verið 89% í fyrra prófinu. 

 

 

Þessi mynd sýnir niðurstöður úr LÆSI hjá 2. bekk frá því í febrúar. Þá náðu 60% nemenda 
Varmárskóla yfir 60% svörun á prófinu, sem er svo til á pari við viðmiðunarhópinn sem var 
58%.  
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Áhugavert er að skoða hvort munur sé á árangri stráka og stelpna. Myndin sýnir skiptingu milli 
kynja í 2. bekk í Byrjendalæsiskólum. Á landsvísu náðu 69% stelpna og 60% stráka 61-100% 
svörun á prófinu. 

 

 

Þegar skiptingin milli stelpna og stráka í Varmárskóla er skoðuð þá ná 66% stelpna yfir 60% 
svörun og 53% stráka. 
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Þegar niðurstöður úr þriðja prófinu sem var í apríl eru skoðaðar má sjá árangur nemenda í 2. 
bekk er góður, því 90% nemenda ná yfir 60% svörun á móti 75% á landsvísu. Í febrúar hafði 2. 
bekkur verið svo til á pari við viðmiðunarhópinn. 

Fram til þessa hefur verið notast við stöðluðu lestrarprófin LÆSI til að meta árangur 
Byrjendalæsis í skólum. Þar hefur Varmárskóli komið vel út miðað við aðra Byrjendalæsisskóla.. 
Hvort það er Byrjendalæsinu að þakka eða lestrarstefnu Varmárskóla skal ósagt látið, en trúlega 
spilar þetta tvennt vel saman. Gallinn er e.t.v. sá að ekki er borinn saman árangur 
Byrjendalæsisskóla og skóla sem ekki nota Byrjendalæsi. Með tilkomu lestrarskimana MMS 
verður hugsanlega hægt að gera slíkan samanburð í framtíðinni. 

3.2.3. Lesfimiviðmið – MMS 
 

Lesfimið Varmárskóli – fyrirlögn maí 2019 

 

Myndin hér að ofan sýnir að þegar líður á skólagönguna þá fjölgar heldur í hópi þeirra sem eru 
undir viðmiði 1. Fjölmennasti hópurinn er milli viðmiða 1 og 2. Það er því greinileg vísbending 
um að gera þarf átak til að fjölga þeim sem ná viðmiði 3 og þar fyrir ofan. 
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Skýringu á lesviðmiðum má finna hér: 
https://mms.is/sites/mms.is/files/lesfimividmid_fyrir_vef_mms.pdf 

 

 

Á myndinni hér að ofan sést að skólinn er nokkuð á pari miðað við landið, með tveimur 
undantekningum þó, þar sem 3. bekkur nær betri árangri en 9. bekkur er töluvert undir. Þar sem 
hver árgangur hefur sín séreinkenni þá gæti verið áhugavert að skoða hver framvindan verður. 
Kemur 4. bekkur til með að halda forskotinu og hvað með 10. bekk það árið? 

 

 

Á þessari mynd má sjá að nemendur í flestum árgöngum eru fyrir ofan landsmeðaltal. 

 

 

https://mms.is/sites/mms.is/files/lesfimividmid_fyrir_vef_mms.pdf
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3.2.4. Lestrarátak  
Nemendur tóku þátt í lestrarátaki Ævars og auk þess var nemendum gefinn kostur á yndislestri í 
skólanum. Nokkrir árgangar og bekkir voru með eigið lestrarátak eins og Orma lestrarsprett í 2. 
bekk sem stóð í hálfan mánuð. 
 
Í 5.-6. bekk var það fyrirkomulag að skáldsögur voru keyptar fyrir hvern bekk, þ.e. 6 titlar í 6. 
bekk og 4. titlar í 4. bekk. Nemendur lásu vikulega heima og skrifuðu í lestrardagbók eftir 
fyrirmælum kennara. Í lokin hittust nemendur í bekknum í hópum og unnu umræðuverkefni um 
bókina. Að því loknu skiptust bekkirnir á bókum. Munurinn er sá að í yngri deild gátu nemendur 
ekki valið sér bók eins og gert er í eldri bekkjunum heldur las allur bekkurinn sömu bókina. Hver 
bekkur komst yfir 3-4 skáldsögur með þessum hætti. Lestrarstund var einnig bætt inn í tíma hjá 
þessum árgöngum ásamt því sem lesskilningsbækurnar Fyrsti smellur og Annar smellur voru 
teknar inn. Einnig urðu töluverðar breytingar á námsefni í bókmenntum og allt miðstig tengt í 
gegnum bækurnar Söguskinnu, Flökkuskinnu og Töfraskinnu. 

Í 7.-10. bekk var lestrarstund bætt við alla íslenskutíma. Hver tími hófst á 10 mínútna lestri 
ýmist í bókum að eigin vali eða bókum sem voru hluti af námsefni íslenskunnar. Í þessum 
árgöngum var einnig tekið upp það fyrirkomulag að nemendur skrifuðu vikulega í lestrardagbók 
um þær bókmenntir sem unnið var með hverju sinni. Ýmist var skrifað um efnið eða spurningum 
í tengslum við lesturinn svarað. á þennan hátt var leitast við að efla lestur, lesskilning og áhuga á 
lestri og bókmenntum.  

Í 7. og 8. bekk völdu bækur af bókalista. Fimm - sex nemendum fengu sömu bók. Þeir skrifuðu 
vikulega um efnið sem þeir lásu í lestrardagbók. Í lokin var skrifuð bókrýni um söguna, auk þess 
sem nemendur hittust í leshringjum þvert á bekki. Þeir sem lásu sömu bók hittust og unnu 
umræðuverkefni úr bókinni. Nemendur lásu 4-6 skáldsögur með þessum hætti yfir veturinn. 

Í 9.-10. bekk var leshringjafyrirkomulag. Nemendur lásu 4-5 skáldsögur yfir veturinn með þessu 
fyrirkomulagi. Nemendur völdu bækur af lista og 5-6 nemendur fengu sömu bókina í hvert 
skipti. Nemendur sem lásu sömu bókina hittust aðra hverja viku í leshring þvert á bekki þar sem 
rætt var um bókina og unnin umræðuverkefni. Nemendur svöruðu spurningum vikulega í 
lestrardagbók samhliða lestri. Í lok skólaársins skilaði 10. bekkur að auki ýtarlegri bókrýni um 
síðustu bókina sína. 

Auk þessa fengu nemendur í öllum árgöngum verkefni í lestrardagbók um allar bækur sem 
tengdust íslenskunni, svo sem Íslendingasögum og öðrum skáldsögum.  

3.3. Íslenska sem annað mál 
Það eru 47 nemendur í skólanum sem hafa annað tungumál en íslensku. Af þeim hópi voru 27 

nemendur sem höfðu lítinn eða engan grunn í íslensku. Til að koma á móts við þarfir þessa hóps 

var stofnað námsver þar sem lögð var áhersla á íslenskukennslu og að kynna þeim íslenska siði 

og venjur til að auðvelda þeim að aðlagast íslensku samfélagi. Leitast var við að mæta þörfum 

hvers nemanda með tilliti til íslenskukunnáttu og bakgrunns. Það voru 3 kennarar sem einkum 

sinntu þessu starfi. 

3.4. Stærðfræði 
Í yngri bekkjum skólans er lögð áhersla á talnaskilning og grunnreikning þ.e. að 
reikniaðgerðirnar fjórar séu festar í sessi hjá nemendum. Nemendum er hópaskipt í 9. og 10. 
bekk þannig að hægt sé að sinna þeim betur sem þurfa á því að halda. Talsvert er um 
samvinnuverkefni af ýmsum toga, eins og fjarvíddarteikningar, búa til þrívíða hluta og fleira 
tengt rúmfræði og tölfræði. Einnig geta nemendur tekið kannanir aftur til að bæta námsárangur 
sinn. Við erum í samstarfi við Fjármálvit með kennslu í fjármálalæsi í 10. bekk.. Skólinn tekur 
þátt í stærðfræðikeppnum bæði í framhaldskólum og alþjóðlegri keppni til að efla áhuga á 
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stærðfræði og þrautavinnu. Unnið er tölfræðiverkefni í öllum árgöngum sem tengist umhverfi 
skólans og næsta nágrenni. Í kjölfar samræmdra prófa eru einnkunnir rýndar og nýttar með 
tilliti til hæfniviðmiða. 

3.5. Enska 
Í enskukennslu við Varmárskóla er leitast við að efla færni nemenda á ýmsum sviðum. Má þar 

helst nefna hlustun, frásögn, lesskilning og málfræði. 

 

Til þess að efla skilning nemenda á mæltu máli hlustar hver árgangur á hljóðbók. Leitast er við 

að hafa þær nýlegar og spennandi svo þær höfði til nemenda. Nemendur svara svo spurningum 

bæði munnlega og skriflega upp úr því sem þeir voru að hlusta á. 

 

Í lesskilningshluta námsins höfum við skipt út eldri skáldsögum sem nemendur tengja ekki við 

og erum í staðinn að fá nemendur til að lesa skáldsögur sem komu út á síðustu 10 árum sem 

fjalla um málefni sem standa þeim nærri eins og samskiptamiðla og fleira í þeim dúr. 

 

Nemendur vinna saman að þemaverkefnum sem þeir kynna svo fyrir bekknum til að þjálfast í 

frásögn á enskri tungu. Dæmi um þemaverkefni er að í 10. bekk eiga nemendur að búa til hinn 

fullkomna skóla frá grunni. 

 

Við reynum svo að hafa málfræðikennsluna eins lifandi og hægt er til þess að reyna að ná til fleiri 

nemenda. Meðal annars með spurningakeppnum, hópavinnu og fleiri leiðum. 

 

4. Símenntunaráætlun 
Það er jafnt á ábyrgð starfsmanns og skólastjóra að bæta fagþekkingu og aðra sérþekkingu sem 
nauðsynleg er í starfi. Skólastjóri ákvarðar almenna þörf fyrir námskeið og fræðslufundi út frá 
stefnu skólans, áhersluatriðum næsta vetrar og/eða þróunarvinnu næsta vetrar á grundvelli 
sjálfsmats skóla. (Kjarasamningur KÍ 2017) 

Starfsþróun kennara má skipta í tvo meginþætti þ.e. annars vegar þættir sem eru nauðsynlegir 
fyrir skólann og hins vegar þættir sem kennari metur æskilega eða nauðsynlega fyrir sig til að 
halda sér við í starfi eða bæta við nýrri þekkingu sem nýtist í starfi. (Kjarasamningur KÍ 2017) 

Öðrum starfsmönnum á einnig að standa til boða að sækja reglubundna þjálfun, námskeið eða 
annars konar fræðslu til að viðhalda og auka við þekkingu sína og færni. Gert er ráð fyrir að allar 
stofnanir og/eða starfseiningar setji fram símenntunaráætlun fyrir starfsmenn sína árlega til að 
tryggja eðlilega starfsþróun og símenntun starfsmanna. (Stamos 1. maí 2015) 

Í nóvember var lögð stutt könnun fyrir alla starfsmenn þar sem þeir voru spurðir m.a. hverjir 
þeir teldu að ættu að vera helstu áhersluþættir varðandi sí- og endurmenntun næstu tvö árin. 
Þeir voru beðnir að nefna annarsvegar persónulega þætti og hinsvegar það sem gagnaðist 
skólanum í heild. Niðurstöðurnar má sjá á myndunum hér að neðan. 
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Eins og sjá má þá eru agamálin ofarlega í huga fólks fyrir heildina en einni tölvu- og 
kennslutengd málefni. Þegar kemur að einstaklingsbundnum þáttum þá eru það áfram agamálin 
og svo kennslufræðilegir þættir. 

Hér að neðan er vinnuferlið fyrir símenntunaráætlun næstu ára. 
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5. 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. 
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, 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. 
 Nemendaþing 
 Úrvinnsla á upplýsingum í Skólapúlsinum. 
 Starfsmannasamtöl sem stjórnendur halda með öllum 

starfsmönnum a.m.k. einu sinni á ári. 
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5.1. Endurskoðun skólanámskrár og námsmat 
Endurskoðun skólanámskrár fer fram árlega. Kennarar skila inn kennsluáætlun og vinna hana í 
samræmi við aðalnámskrá og út frá hæfniviðmiðum sem eru sett þar fram.  

Kennarar í 7.-10. bekk hafa unnið ötullega að því að þróa námsmat út frá aðalnámskrá. Í vetur 
unnu list- og verkgreinakennarar og íþróttakennarar í 1. – 6.bekk að þróa námsmat út frá 
hæfniviðmiðum aðalnámskrár sem og kennarar í íslensku og stærðfræði. 

5.2. Endurskoðun náms og kennslu 
Til að ná sem árangir í námi og starfi er í stöðugt endurmat á kennslu og námsárangri mikilvægt. 

Í Varmárskóla er leitast við að hafa leiðsegjandi námsmat (leiðsagnarmat) sem metur fjölbreytta 
hæfni nemenda. Nemendur og foreldrar eiga að fá skýrar upplýsingar um það sem nemendur 
kunna eða geta þar sem er lögð áhersla á að þeir fái tilfinningu fyrir því sem hefur áunnist og 
hvert næsta skref í náminu ætti að vera. Í kennsluáætlunum kemur fram hvaða hæfniviðmið 
liggja til grundvallar í hverri námsgrein og nám, kennsla og námsmat eiga að haldast í hendur.  

Hæfniviðmið aðalnámskrár í hverri grein fyrir sig eru sá grundvöllur sem kennsluhættir og 
námsmat byggjast á. Í Varmárskóla er lögð áhersla á hæfnimiðaða kennsluhætti með 
fjölbreyttum hætti. Með verkefnum og prófum liggur ljóst fyrir hvaða hæfniviðmið er verið að 
meta og hvaða matskvarði liggur til grundvallar matinu. Niðurstöður einstakra verkefna og prófa 
eru birtar inni á Mentor ásamt tilteknum hæfniviðmiðum sem unnið er með. Rétt er að taka fram 
að námsmatið var unnið út frá þeim hæfniviðmiðum sem lögð hafa verið til grundvallar námi og 
kennslu hjá okkur (Varmárhæfni) og finna má t.d. í kennsluáætlunum og undir flísinni námsmat í 
Mentor, eins og áður segir. Varmárhæfniviðmiðin eru sett fram með hliðsjón af hæfniviðmiðum 
og matsviðmiðum sem finna má í aðalnámskrá grunnskóla. Við skil á verkefnum og prófum fylgja 
leiðbeiningar í formi bókstafa og eða lita (sjá útskýringu hér fyrir neðan) og samtals eða 
umsagnar. Matið yfir veturinn er svo dregið saman í eina einkunn að vori. 

 

Samræmd próf 
Nemendur í 4. og 7. bekk taka samræmd próf í september á hverju ári í íslensku og stærðfræði. 
Nemendur í 9.bekk taka samræmd próf í mars á hverju ári. Eins og fram kemur á vef 
menntamálastofnunar þá er tilgangur samræmdra prófa að meta hvernig markmiðum 
aðalnámskrár hefur verið náð og veita endurgjöf til nemenda, foreldra, kennara og 
fræðsluyfirvalda. Með þessari endurgjöf er til dæmis hægt að fá upplýsingar um þekkingu og 
hæfni hvers nemanda, hvort breyta þurfi áherslum í námi, hvað þurfi að bæta og almennt hver 
séu gæði menntunar. Menntamálastofnun hefur sett upp glæsilegan gagnagrunn þar sem hægt er 
að skoða niðurstöður eftir ýmsum breytum eins og árgangi, skólum, fögum og svo framvegis. 
Gagnagrunninn má finna á skyrslur.mms.is. 
Í 3. grein reglugerðar um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra könnunarprófa (nr. 
173/2017) segir: „Niðurstöður prófa skulu nýttar við skipulag náms og kennslu nemenda að því 
marki sem kennarar eða skólastjórnendur telja gagnlegt og taka tillit til réttmætra óska 
nemenda og foreldra þeirra um slíkt. Menntamálastofnun skal nýta niðurstöður prófa til að 
stuðla að umbótum og þróun í skólastarfi.“ 

Menntamálastofnun leggur áherslu á að gögnin séu notuð á umbótamiðaðan hátt og 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 árhrif á námsárangur og gengi í 
könnunarprófum, sem gerir samanburð ósanngjarnan og gefur mögulega ekki rétta mynd af 
árangursríku starfi skólans. 

http://vefir.nams.is/namsmat/pdf/grunnskoli_greinanamskrar_netutgafa_2013.pdf
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Niðurstöður Varmárskóla í samræmdum könnunarprófum 2018- 2019 
Myndirnar hér að neðan sýna niðurstöður samræmdra könnunarprófa á skólaárinu. En hægt er 
að skoða þróunina frá ári til árs á slóðinni: 
https://menntamalastofnun.shinyapps.io/skyrslugrunnur/ 

 
Samræmt könnunarpróf í íslensku og stærðfræði í 4. bekk nóvember 2018 
 

 

 
Samræmt könnunarpróf í íslensku og stærðfræði í 7. bekk nóvember 2018 
 
 

https://menntamalastofnun.shinyapps.io/skyrslugrunnur/
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Samræmt könnunarpróf í íslensku í 9. bekk mars 2019 
 

Niðurstöður í íslensku á samræmdu könnunarprófi endurspegla niðurstöður lesfimiprófsins. Þar 
reyndist árangur 9. bekkjar lakari en landsmeðaltal. Það sama má segja um þessar niðurstöður 
þar sem áberandi fjölmennur hópur fær C og færri fá B en landsmeðaltal sýnir. 

 
Samræmt könnunarpróf í stærðfræði í 9. bekk mars 2019 
 

Varmárskóli stendur á pari við landsmeðaltal á samræmda könnunarprófinu í stærðfræði. 
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Samræmt könnunarpróf í ensku í 9. bekk mars 2019 
 

Niðurstöður á samræmdu könnunarprófi í ensku sýna að það eru fáir nemendur með A og B+ 
miðað við landsmeðaltal. Hins vegar eru fleiri með B eða C en landsmeðaltal. 

 

 
Flokkun raðeinkunna í 9. bekk mars 2019 

 
Þessar niðurstöður gefa til kynna að það þarf að styrkja hópinn, því færri nemendur eru í 76-
99% en landsmeðaltalið sýnir, auk þess sem fleiri eru í 1-24% hópnum en landsmeðaltali. 

5.3. Námsráðgjöf 
Við skólann starfa tveir námsráðgjafar, annar er í 100% starfi en hinn í 70%. Í skýrslu kemur 
fram að málum hafi fjölgað frá fyrra ári. Þeir urðu varir við aukna neyslu á áfengi, tóbaki, veipi og 
vímuefnum og benda á mikilvægi þess að efla forvarnir. Námsráðgjafar lýsa einnig yfir áhyggjum 
varðandi skólaforðun og telja mikilvægt að Mosfellsbær skoði hvernig hægt sé að grípa inn í. Þeir 
telja mikilvægt að skólasálfræðingur hafi fasta viðveru í skólanum og kalla eftir auknu samstarfi 
við félagsráðgjafa barnaverndarnefndar. 

Inn á borð námsráðgjafa komu í ár mál um 220 nemenda, en þeim fylgja alls urðu það rúmlega 
900 afskipti. Kynjaskiptingin er nokkuð jöfn, þó eru stúlkur ívið fleiri eða 116 á móti 105 
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drengjum í 4.-10.bekk. Í ár var töluverð fjölgun nemenda sem höfðu ekki íslensku sem móðurmál 
og voru námsráðgjafar nýbúakennara innan handar. 

Persónuleg ráðgjöf er fyrirferðamest og leita nemendur til námsráðgjafa bæði af eigin 
frumkvæði auk þess að sem töluvert er um tilvísanir frá starfsfólki skólans sem og foreldrum. Í 
ár var farið með hópráðgjöf í nokkra árganga þar sem unnið var með samskiptavanda, einelti, 
félagatengsl og hópefli. Nemendur fengu einnig ráðgjöf varðandi námstækni og námsval. 
Nemendur í 10. bekk fengu auk þess náms- og starfsfræðslu, tóku áhugasviðskönnunina Bendill 
og fengu kynningar á framhaldsskólum. Námsráðgjafar komu einnig að forvarnarfræðslu og 
skipulagi hennar með utanaðkomandi aðilum. 

Námsráðgjafar benda á mikilvægi þess að efla þjónustu við nemendur skólans frá upphafi 
skólagöngu t.d. með skipulagðri námstækni, styttri námskeiðum og þjálfun varðandi samskipti 
og félagsfærni. 

5.4. Stuðningur og sérkennsla 
Við Varmárskóla starfa fimm menntaðir sérkennarar, þroskaþjálfi, iðjuþjálfi, sálfræðimenntaður 
aðili og þroskaþjálfanemi ásamt fjölmörgum stuðningsfulltrúum og atferliskennurum. 

5.4.1. Námsver í eldri deild 
Milli 80 og 90 nemendur fá stuðning vegna námsörðugleika í námsverum eldri deildar. Um 30-
40 nemendur eru í atferlismótandi námsveri. Þar af eru 7-10 nemendur þar alfarið í námi. Flestir 
nemendur vinna eftir einstaklingsbundinni námskrá, bæði hvað varðar námsefni sem og 
félagsfærni og líðan. Markmiðið er að styrkja nemendur til að fara aftur inn í bekk. Auk þessa 
voru lestrarhópar sem fengu þjálfun í lestri.  
 
Að mati deildarstjóra í sérkennslu í eldir deildinni þarf að huga að ákveðnum áherslubreytingum 
fyrir næsta skólaár. Hann bendir á atriði sem eins og að yngri og eldri deild samræmi stefnu 
varðandi stoðþjónustu til að nýta þekkingu og mannauð betur. Að faggreinakennarar hafi meiri 
tengingu við nemendur sem stunda nám í verum eða öðrum sérúrræðum. Að það séu skýrari 
reglur um verklag og viðbrögð við ofbeldi og áhættuhegðun fyrir fagfólk og stuðningsfulltrúa 
 
5.4.2. Sérkennsla yngri 
Sérkennsla í yngri deild byggist á einstaklingsþjálfun og vinnu í frámenum hópum. Einnig eru 
tímar sem aðrir kennarar koma að stuðningi og lestrarþjálfun. Í vetur bauðst nemendum í 3. – 
6.bekk að taka þátt í sérstöku lestrarátaki ásamt foreldrum. Sextíu nemendum voru boðin 
þátttaka og flestir sáu sér fært að taka þátt. Námskeiðinu lauk í desember. Þeir foreldrar og 
nemendur sem tóku átakið föstu tökum náðu mestum árangri.  

Varmárstofa 

Varmárstofa sérhæfir sig í þjónustu við nemendur með þroskafrávik. Markmið Varmárstofu er 

að styðja við fatlaða nemendur í skólanum til sem mestrar þátttöku í almennu skólastarfi. 

Þörfum hvers nemanda er mætt út frá hans forendum meðal annars með aðlöguðu námsefni, 

aðlöguðu námsumhverfi s.s. sjónrænu skipulagi, sjónrænum vísbendingum, styrkjakerfi og 

félagsfærnisögum. 

5.5. Endurskoðun starfsáætlun Varmárskóla 
Starfsáætlun er í endurskoðunarferli. Ný persónuverndarlög voru kynnt til sögunnar og 
áhættumat var gert fyrir skólann. Út frá því er persónuverndarstefna skólans unnin. Gert er ráð 
fyrir að samræmdar áætlanir verði gerðar fyrir skóla sveitarfélagsins en með áherslum hvers 
skóla fyrir sig. 
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5.6. Mötuneyti 
Langflestir nemendur skólans eru skráðir í mötuneytið, því af 839 nemendum voru 745 skráðir í 
mötuneytið 1. maí, eða tæp 90%. Nemendur í 1.-2. bekk borða í yngri deildinni. Nemendur í 3.-
10. bekk borða í matsal eldri deildarinnar, nema hvað 4. bekkur borðaði í Brúarlandi eftir að 
hann flutti þanga. 

Fram til þessa hefur verið starfandi matreiðslumaður við mötuneytið. En vegna veikinda var 
ákveðið að kaupa mat frá Skólamat frá áramótum og fram á vor. Það var auk þess töluverð 
mannekla í mötuneytinu eftir áramótin, en málin voru leyst með afleysingum innan húss. 

5.7. Brúarland 
Brúarland er elsta skólabyggingin í Mosfellsbæ en skólahald hófst þar árið 1922. Frá haustinu 
2015 hefur Varmárskóli rekið útibú þar og var húsnæðið nýtt m.a. fyrir komandi nemendur í 
Helgafellskóla. Byrjað var með 1. og 2.bekk en árið á eftir var farið í að taka inn þriðja og fjórða 
bekk og haustið 2018 var fimmti bekkur. Helgafellskóli tók til starfa janúar 2019 og gengur þá 
nemendur Brúarlands fylktu liði í nýja skólann sinn. Þar með var þessum kafla í skólasögu 
Varmárskóla lokið. Farið var lagfæringar og fínpússingar á húsnæði og Varmárskóli fékk það 
aftur í hendur og nýtti það frá og með mars 2019 fyrir skólann.Varmárskóli hefur búið við 
þröngan kost varðandi fjölda kennslustofa, því hefur hvert rými verið vel nýtt. Það var því 
kærkomið tækifæri að fá Brúarland til afnota eftir að Helgafellsskóli flutti í nýtt húsnæði í janúar. 
Eftir þó nokkrar vangaveltur, þar sem kostir og gallar voru vegnir og metnir, var ákveðið að 4. 
bekkur færi þangað fram á vor. Áður en til þess kom var foreldrum árgangsins boðið að koma í 
Brúarland og skoða aðstæður. Eftir þann fund var ákveðið að gera könnun um hvort aðstaðan í 
Brúarlandi yrði nýtt fyrir fjórða bekk eða ekki. Niðurstöður þeirrar könnunar má sjá hér að 
neðan en meirihluti var fylgjandi því. 

 

Einn megin kostur þess var að þar yrði meiri tenging innan árgangsins og meiri samvinna milli 
bekkja, sem væri góður undirbúningur fyrir endurröðun í væntanlega 5. bekki og móttöku 
nemenda úr Krikaskóla. 

Undir vor hittust starfsmenn sem unnu í Brúarlandi og tóku saman helstu kosti og galla þess að 
vera þar. Helstu kostina töldu þeir vera nálægðina við nemendur og afslappaðra andrúmsloft. 
Það væri meiri samvinna milli starfsfólks og betri samskipti sem gerði allt léttara. Þeir höfðu 
starfsmannafundi annan hvern miðvikudag þar sem farið var yfir skipulag og málin voru rædd. á 
þann hátt gátu allir lagt eitthvað til málanna. Aðalkostinn töldu starfsmenn þó vera að nemendur 
væru mjög sáttir og glaðir og að það væri meiri ró yfir. Gallana tölu starfsmenn helst tengjast því 
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hvað það væri erfitt að fá forfalla fólk milli húsa. Brúarland virtist oft sitja á hakanum hvað það 
snertir en á móti kemur að starfsfólk er mjög duglegt að leysa málin innanhúss. Höfðu á 
tilfinningunni að þau gleymdust stundum. 

5.8. Skólapúlsinn  
Varmárskóli hefur svarað könnunum Skólapúlsins síðan 2008. Í ár var ákveðið að vera ekki með. 
Stefnt var að því að nota sama spurningalista og Lágafellsskóli en það gekk því miður ekki upp í 
hvorugum skólanum. Verið er að skoða næstu skref í þessum matsmálum og í samráði við skóla 
sveitarfélagsins.. 

5.9. Líðan nemenda 
Allir árgangar boða til haustfunda fyrir foreldra, auk þeirra eru foreldraviðtöl tvisvar yfir 
skólaárið. Foreldraviðtalið að hausti til er fyrst og fremst hugsað til að ná umræðu um líðan og 
þrautsegju í námi.  

Skimunin Hugur og heilsa er lögð árlega fyrir 9. bekk af hálfu skólaskrifstofu Mosfellsbæjar. Að 
þessu sinni náðist ekki að gera það fyrr en undir lok maí. Eftir að úrvinnslu lýkur verður ákveðið 
hvort boðið verði upp á námskeið eða einstaklingsviðtöl. Í haust bauðst nemendum tíunda bekk 
sem komu illa út í skimuninni í níunda bekk að koma á námskeið. Ekki voru nógu margir sem 
þáðu það þannig að þeim sem höfðu áhuga á var boðið í einstaklingsviðtöl hjá 
skólasálfræðingum. 

Helst kom fram að nemendum í níunda bekk leið ekki nógu vel og nemendur í sjötta bekk áttu 
einnig við nokkur vandamál að stríða. Nemendur níunda bekkja fengu hópefli frá 
ráðgjafarþjónustunni KVAN sem og haldinn var upplýsingafundur fyrir foreldra. Einnig fóru 
nemendur í skólabúðirnar að Laugum en því miður varð þátttaka nemenda undir væntingum. 

Sjötti bekkurinn var stærsti árgangurinn í skólanum á þessu skólaári. Nemendafjöldi var um 117 
og nemendur í sex bekkjum. Vegna þessa fjölda voru tveir sjöttu bekkir í húsi í eldri deild. Þeir 
nemendur fóru illa eftir fyrirmælum því þeir áttu að fara út í frímínútur eins og aðrir nemendur í 
1.- 6.bekk en nemendur í 7. – 10. bekk hafa val um það. Það var nokkuð um agavandamál í 
hópnum en það má skýrast af nokkrum breytum s.s. umsjónarkennari annars hópsins fór tvisvar 
sinnum í sex vikur frá nóvember og í janúar í fæðingarorlof. Þegar hann átti að koma úr seinna 
fæðingarorlofi sagði hann upp stöðu sinni og kom inn í tvær vikur á meðan við fengum tíma til 
að greiða úr málum. Ekki fékkst nægjanlega sterkar umsóknir í þennan hóp og var þá brugðið á 
það ráð að færa þessa nemendur yfir á hina fimm bekkina. Bekkir urðu þá um 23-26 manns alls í 
bekkjum og rými náðist til að færa þennan eina sjötta bekk sem eftir var yfir í yngri deildina. Það 
var almennur rómur kennara að þessi lausn gafst vel og meiri ró komst á hópinn. 

Einnig má geta þess að fleiri bekkir misstu kennara sína í vetur vegna veikinda eða vegna þess að 
kennarar sögðu upp. Nemendur í öðrum bekk sem í eru fjórir bekkir misstu tvo af fjórum 
umsjónarkennurum vegna veikinda. Forfallakennarar komu inn og luku skólaárinu en engu að 
síður varð ákveðið rót á hópnum vegna þess. Foreldrar voru sumir hverjir ósáttir við að skólinn 
hefði ekki verið nógu duglegur að miðla upplýsingum um ástandið. Nemendur í þriðja bekk voru 
einnig í fjórum bekkjum og missti einn hópurinn umsjónarkennara í október vegna uppsagnar 
og annar í mars vegna veikinda. Þetta hafði einnig áhrif á hópinn en kennarar sem komu inn 
leystu þetta verkefni af með miklum sóma. Í fjórða bekk voru þrír mjög fjölmennir bekkir og 
missti einn bekkurinn kennarann sinn í október, fékk nýjan sem hætti svo í desember og fengu 
þá þriðja kennarann inn í janúar sem lauk með þeim skólaárinu. Mikil styr var vegna fjórða 
bekkjarins en ákveðið var að fara með hópinn í annað húsnæði til að létta á hópum og skapa 
þeim betri námsaðstöðu. Það var almennur rómur meðal kennara að nemendur voru mjög 
ánægðir og hefðu helst viljað halda áfram í þessu húsnæði. 

Nemendur tóku þátt í ýmsum könnunum tengdum líðan og námslega stöðu. Má þar nefna Læsi 
og lífsgæði, Hagir og líðan grunnskólabarna í Mosfellsbæ, Ungt fólk 5.-10. bekkur og Pisa og 
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könnun á upplifun þátttakenda í að taka Pisa könnun. Allar þessar kannanir eiga það sammerkt 
að skólarnir eru ekki aðgreindir og því verður ekki gerð grein fyrir niðurstöðum þeirra hér. 

5.10. Líðan starfsmanna 
Leitast var við að meta líðan starfsmanna bæði gegnum vinnustaðakönnun Mosfellsbæjar og 
starfsmannasamtöl, auk þess sem blöð lágu á kaffistofu þar sem starfsfólk gat skrifað það sem 
það var ánægt með og eins það sem betur mætti fara. Á blöðunum á kaffistofunni komu fram 
ábendingar um hvað betur mætti fara eins að laga kennsluaðferðir betur að hæfniviðmiðum og 
fara í endurbætur á húsnæði. Dæmi um það sem starfsfólk var ánægt með er agakerfið og 
vinaliðaverkefninu. Niðurstöður úr vinnustaðakönnun Mosfellsbæjar lágu ekki fyrir þegar þessi 
skýrsla var skrifuð. 

5.10.1. Starfsmannasamtöl 
Á vordögum voru starfsmannasamtöl þar sem farið var yfir veturinn en einnig horft til framtíðar. 
Til að starfsmenn gætu undirbúið sig fyrir samtalið fengu þeir send eyðublöð þar sem komu 
fram helstu áhersluþættir. Niðurstöður samtalanna voru nýttar til frekari skipulagningar á nýju 
skólaári. Almennt leið starfsmönnum vel og voru sáttir við vinnustaðinn sinn. Þeir lögðu flestir 
áherslu á að vera lausnamiðaðir í daglegum verkum. 

6. Ytra mat 
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. 

6.1. Ytra mat sveitafélags 
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.“ 
 
Þegar niðurstöður innramats liggja fyrir eru þær kynntar fræðslunefnd og birtar á heimasíðu 
skólans. 

6.2. 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. 

Varmárskóli fór í gegnum ytra mat á af hálfu menntamálaráðuneytisins haustið 2010. Hægt er að 
nálgast niðurstöður á heimasíðu skólans á slóðinni: 
http://www.varmarskoli.is/library/Skrar-Varmarskola/Mat_a_skolastarfi/uttektk_varmarsk_mosfellb_2010[1].pdf 

Næsta boðaða mat verður skólaárið 2019-2020. 



 
Mat á skólastarfi 2018 – 2019 

25 

7. Umbætur og þróun 
Mikilvægt er að staldra við og meta stöðuna hverju sinni. Ræða hvernig tókst til, hvað gekk vel og 
hvað má betur fara. Læra af reynslunni og gera betur næst. 

7.1. Matsáætlun 
Matshópur Varmárskóli hefur gert matsáætlun fyrir innra mat skólans næstu fjögur árin. Set 
hafa verið niður ákveðin viðmið sem skoðuð eru á hverju ári og liggja til grundvallar sjálfsmati. 
Jafnframt eru skilgreindar áherslur skólaársins og hvað skoða skal sérstaklega. Gera má ráð fyrir 
að eitthvað nýtt komi inn á tímabilinu og annað detti út. 
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7.2. Umbætur og þróun skólaárið 2018-2019 
Flest þau markmið varðandi umbætur og þróun sem sett voru á þessu skólaári náðust.  
 
Endurskoðun skólanámskrár 

 Skoða þarf skólanámskrá út frá nýjum persónuverndarlögum. Árgangar eru ábyrgir fyrir 
enduskoðun síns stigs. 

 Stjórnendur halda utan um ritstýringu og innleiðingu persónuverndarlaga. 
 Er í vinnslu. 

 
 Endurskoðun nám og kennslu 

 Skoða þarf hvernig tölvutækni er innleidd í skólastarfinu. Mikilvægt er að setja saman 
þróunarhóp sem setur niður áætlun. 

 Stjórnendur sjá um að setja saman hóp og boða.  
 Lokið febrúar 2019  

 
Líðan nemenda 

 Koma Vöndu Sig verkefninu enn frekar inn í skólastarfið. Upplýsingafundir með 
starfsfólki. Skoða hvort hægt sé að fá íþróttahúsið í samstarf. 

 Stjórnendur 
 Lokið október 2018 

 
 Athuga hvort hægt sé að koma Erindi með verkefni inn í skólann fyrir bættan skólabrag. 
 Stjórnendur og foreldrafélag. 
 Lokið desember 2018. 

 
 Endurskoða eineltisáætlun. Yfirfara athugasemdir frá Erindi. 
 Lokið mars 2019. 

 
 Halda utan um vinaliðaverkefnið. 
 Setja á fót matshóp nemenda og starfsmanna. 
 Lokið apríl 2019. 

 
 Takmarkanir á símanotkun hefur alltaf verið í gildi en ákvað var í samráði við 

nemendaráð og foreldra að skerpa enn frekar á því og fylgja því fast eftir. 
 Tók gildi í janúar 2019. 

 
 Námsárangur 

 Innleiða lestrarstefnuna enn frekar inn í skólastarfið. 
 Taka inn MMS prófin. 
 Setja á fót fagstjóra í íslensku og stærðfræði frá 5. – 10.bekk. 
 Lokið september 2018. 

 
 Setja á fót námsver sem munu þjónusta nemendur í 5. – 10.bekk.  
 Stjórnendur. 
 Lokið maí 2019. 

 
 Setja upp lestrarnámskeið í samstarfi við foreldra hjá 3. – 6. bekk sem hafa ekki náð 

viðunandi námsárangri. 
 Sérkennarar halda utan um þetta. 
 Lokið desember 2018. 
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8. Umbætur og þróun skólaárið 2019-2020 
Áherslur næsta skólaárs: 

 Efla lestarkennslu í öllum árgöngum með bættan árangur í huga með tillliti til MMS 
niðurstaða. 

 Tæknivæða skólann enn frekar og nýta tölvutækni meira í skólastarfinu eins og t.d. 
Google classroom frá 5.-10. bekk. Ráða leiðtoga í upplýsingatækni til að styðja við 
starfsfólk. 

 Nota uppeldi til ábyrgðar markvisst í öllu starfi og samskiptum. Mikil endurnýjun hefur 
verið á starfsfólki því er nauðsynlegt að  byrja skólaárið með öflugu námskeiði.  Styrkja 
skólabraginn – símabann áfram í gildi - virkja vinaliðaverkefnið – nýta hópeflisverkefni, 
sbr. verkefnapakka frá Erindi. Símanotkun verður áfram bönnuð þar sem reynslan sýndi 
að sú ákvörðun hafði góð áhrif á samskipti nemenda. 

 Lagðar verða fyrir kannanir um líðan og viðhorf.  
 Unnið markvisst eftir eineltisáætlun skólans. Nýta bekkjartíma vel til forvarnar eineltis. 
 Forvarnir. Auknar áhyggjur af velferð nemenda.  Nemendur og starfsfólk fær fræðslu.  
 Stuðla að nýjungum  í kennsluháttum og námsmati með námskeiðahaldi og hvetjandi 

umræðum.  
 Fagstjórar í stærðfræði, íslensku og ensku. Rýnt í samræmd próf og hvað og hvernig við 

getum gert betur. 
 Umhverfisstefna skólans verður í hávegum höfð og stefnt að því að fá 5. grænfánn á 

næstu árum. 
 Efla foreldrasamstarf með auknu upplýsingaflæði og foreldraþingum. 

 

8.1.Nýtt sjálfsmat í Varmárskóla 2020  
Ákveðið hefur verið að nýta CAF sjálfsmatsramman sem hryggjarstykkið í nýju sjálfsmati 

Varmárskóla. Skólaárið 2019 – 2020 er unnið að undirbúningi innleiðingar á nýju sjálfsamti sem 

áætlað er að taka upp skólaárið 2020 – 2021.  

CAF sjálfsmatslíkan 

Sameiginlegi sjálfsmatsramminn (CAF) er verkfæri í altækri gæðastjórnun sem er þróað af 

opinbera geiranum fyrir opinbera hannaður af , og varð til fyrir hvatningu frá Evrópusamtökum 

(EIPA) um gæðastjórnun (EFQM®). Hann byggist á þeirri forsendu að framúrskarandi árangur í 

frammistöðu stofnana, gagnvart viðskiptavinum, starfsmönnum og samfélaginu, náist fyrir 

atbeina forystu sem leiðir stefnumörkun og áætlanagerð, starfsmanna, samstarfs, auðlinda og 

ferla. Með sjálfsmatsrammanum er stofnunin skoðuð samtímis frá mismunandi sjónarhornum, 

sem er heildræn nálgun að greiningu á frammistöðu stofnunarinnar. CAF sjálfsmatsramminn er 

verkfæri til að rýna og meta stöðu og árangur opinberra stofnana og sveitarfélaga.  

Matsramminn fyrir sjálfsmat er hugmyndafræðilega líkur öðrum þekktum líkönum úr altækri 

gæðastjórnun (TQM), sérstaklega EFQM og er hann hannaður sérstaklega fyrir opinbera geirann, 

hann er tæki til að aðstoða stofnanir og sveitarfélög við að nota aðferðir gæðastjórnunar til að 

bæta árangur í starfseminni. Hönnuð hefur verið sérstök útfærsla á CAF fyrir menntastofnanir.  

Tilgangur CAF 

 Megintilgangur CAF er að innleiða umbótaferli innan stofnunarinnar með fimm meginmarkmið 

að leiðarljósi: 

1. að kynna fyrir opinberum aðilum menningu sem miðar að því að skara fram úr og tileinkun 

altækrar gæðastjórnunar 
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2. að leiða þær áfram að fullmótaðri gæðahringrás „skipuleggja-innleiða-meta-bæta“ (SIMB) 

3. að auðvelda sjálfsmat hjá opinberum stofnunum í greiningarskyni og til að skilgreina aðgerðir 

til úrbóta 

4. að mynda brú milli mismunandi líkana sem eru notuð í gæðastjórnun, bæði í einka- og 

opinbera geiranum 

CAF í skólastarfi  

CAF sjálfsmatsramminn er notaður í allri Evrópu og er notaður í yfir 3000 opinberum stofnunum 

í Evrópu. CAF sjálfsmatsrammi sérstaklega útfærður fyrir menntastofnanir samhliða nýrri útgáfu 

CAF sjálfsmatsrammans 2013. Skólaútgáfan var hönnuð af sérfræðingum frá Belgíu, Italíu, 

Portúgal og Noregi þar sem sjálfsamatsramminn hefur hvað mest verið notaður í mati á 

menntastofnunum óháð skólastigum.  

 

8.1.1. Sjálfsmatsáætlun 2019 – 2020  
Í sjálfsmatsáætlun árið 2019 – 2020 er fyrst og fremst horft til þess að skoða sjálfsamtið sjálft 

með það að leiðarljósi að árið 2020 sé hægt að beita nýjum aðferðum í sjálfsamatsvinnunni. 

Sjálfsmatsteymi skólans er ætlað að vinna að áætluninni. 

Innra mat Varmárskóla 
 Staðan í dag. 
 Hvaða aðferðum hefur verið beitt í innra mati til þessa? 
 Hvaða skýrslur eru til? 
 Hvaða mælikvarðar hafa verið notaðir? 
 Staðan á umbótaverkefnum?  
 Úrvinnsla ytri úttektar 

 

Aðgerðaráætlun fyrir innleiðingu CAF í Varmárskóla 
 Hvaða gögn eru nauðsynleg svo hægt sé að innleiða CAF í Varmárskóla? 
 Brjóta aðgerðaráætlun niður á undirþætti CAF líkansins.  

 Tímasetja aðgerðir og finna ábyrgðaraðila hvers verkefnis. 

 

Niðurstöður 
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 Hvernig er staðan í dag?  
 Er hægt að bæta matið með CAF?  
 Er raunhæft að innleiða CAF haustið 2020? 

 


