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Sjálfsmatsskýrsla 
Nám og kennsla (vor 2017) 

Gagnaöflun og greining gagna 
Við mat á námi og kennslu var stuðst við ýmis gögn, oftast eru þau að finna á heimasíðu skólans en 

stundum er ekki hægt að birta þau opinberlega sökum persónuverndar og fæðar. Hér verður gerð 

grein fyrir helstu gögnum sem nýtt voru við sjálfsmat Bíldudalsskóla og töluleg greining á gögnum eða 

lýsing á niðurstöðum án þess að leggja mat á þær. 

Inntak, árangur og framfarir 

Skólanámskrá er að finna á heimasíðu skólans og verður hún endurskoðuð í september ár hvert með 

matslista þar sem farið verður yfir hvert atriði á fundi, niðurstöður ræddar og þær bornar saman við 

viðmið. Námsvísa er einnig að finna á heimasíðu skólans. Grunnþætti menntunar eru í vinnslu í 

skólavísum og verða tilbúnir haustið 2017 sem hluti af skólanámskrá. 

Lesfimi niðurstöður frá skólagáttinni. Rýnt í lesfimi niðurstöður, september, janúar og maí. 
Safnniðurstöður verða birtar eftir þrjú ár eða 2020. Lesfimi samkvæmt gögnum sjáum við aukinn 
árangur frá septemberprófum til maíprófa. Í september náði enginn 50% viðmiðum, í janúar náðu 
tveir árgangar 50% viðmiðunum en í maí náði einn árgangur 25% viðmiðum. Af þessu má sjá stíganda 
í einkunum. 

Farið yfir gátlistann á kennslustundum á kennarafundi, skoðað hvað má laga og hvað er vel gert. 

Skipulag náms og námsumhverfis 
Námsvísa er að finna á Mentor og heimasíðu Bíldudalsskóla en kennarar hvers stigs vinna námsvísa í 
samvinnu til þess að það sé stigvaxandi samfella í þeim. Samstarf milli skólastiga er skrá og virkt og er 
að finna á heimasíðunni undir heitinu Brúum bilið. Mikil ánægja er með samstarf milli leik- og 
grunnskóla á báðum skólastigum. 

Unglingastig hefur 5 kennslustundir í vali en hægt er að sjá úrvalið á bildudalsskoli.is 

Stöðumatsviðtöl einu sinni á önn og einstaklingsviðtöl gagna er aflað með gátlista, a.m.k. tvisvar á 
önn. Gagna er aflað með því að skoða viku- og verkáætlanir. 

Jafningjamat kennara á námi og kennslu, gátlisti byggður á Leiðbeiningum um innra mat grunnskóla, 
unnið fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið 2016 (Sigríður Sigurðardóttir, 2016). Kennarar fóru 
inn í kennslustund með gátlistann og mátu, þá ræddu kennarar niðurstöðuna úr matinu strax á eftir 
með endurgjöf og niðurstaða fengin og rýnd á kennarafundi. 

Kennsluhættir og gæði kennslu 

Mat á kennslustundum er hægt að sjá með því að skoða m.a. matslista. 

Námshættir og námsvitund 

Gagna var aflað með því að skoða valgreinar og áhugasviðs verkefni, ásamt vettvangsathuganna. 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1PJ3Z1Zvq8LjI4IqufUKaerSL--Ap5k8f3GdK0u1MFB4/edit
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Niðurstöður 

A - Fullnægjandi og í samræmi við lýsingar skólans 

B - Gott verklag, styrkleikar fleiri en veikleikar  

C - Óviðunandi - þarfnast endurbóta og fer í úrbótaferli 

 

Inntak, árangur og framfarir 

❏ Skólanámskrá er skýrt fram sett, birt opinberlega og aðgengileg. A 

❏ Skólanámskrá er endurskoðuð reglulega og virk í notkun í skólanum. B 

❏ Námsvísar/markmið náms eru greinargóð og byggja á aðalnámskrá. A 

❏ Grunnþáttum menntunar eru gerð skil í námsvísum og sjást í starfi skólans og 
athöfnum og námi nemenda. 

B 

❏ Stefna sveitarfélagsins endurspeglast í námi nemenda. A 

❏ Nemendur og foreldrar þekkja til og nýta sér námsvísa. B 

❏ Námsmat er fjölbreytt A 

❏ Unnið er úr og með niðurstöður námsmats, samræmdra prófa og annars mats með það 
að markmiði að efla árangur sérhvers nemanda. 

A 

Skipulag náms og námsumhverfis 

❏ Áætlanir um nám og kennslu eru skráðar og birtast í námsvísum skólanámskrár. A 

❏ Námsvísar sýna stigvaxandi kröfur og samfellu í námi nemenda. A 

❏ Gerð er grein fyrir viðmiðum um námsmat og matskvörðum í skólanámskrá. A 

❏ Samstarf um nám milli skólastiga, frá leikskóla í grunnskóla og úr grunnskóla í 
framhaldsskóla er skráð og virkt. 

A 

❏ Nemendur á öllum aldri hafa val um viðfangsefni, námsaðferðir og námsgreinar hluta 
námstímans. 

A 

❏ Nemendur á unglingastigi hafa val um námsgreinar og námssvið í um fimmtungi 
námstímans. 

A 

❏ Fjölbreyttar leiðir og/eða margvísleg námsgögn styðja við nám og kennslu. A 

❏ Námsumhverfi og aðbúnaður styður við nám og þarfir allra nemenda og fjölbreytta 
kennsluhætti. 

A 

http://www.bildudalsskoli.is/
https://www.bildudalsskoli.is/skolanamskra
https://www.bildudalsskoli.is/skolanamskra
https://www.bildudalsskoli.is/skolanamskra
http://www.bildudalsskoli.is/skolastefna
https://www.bildudalsskoli.is/skolanamskra
https://www.bildudalsskoli.is/skolanamskra
https://www.bildudalsskoli.is/skolanamskra
https://media.wix.com/ugd/3f0519_e9fcb9cbd06148ef806ff5a9328c934a.pdf
https://www.bildudalsskoli.is/samstarf-vid-leik-og-framhaldsskola
https://www.bildudalsskoli.is/samstarf-vid-leik-og-framhaldsskola
https://www.bildudalsskoli.is/valgreinar-i-8-10-bekk
https://www.bildudalsskoli.is/valgreinar-i-8-10-bekk
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❏ Nemendasamtöl eru reglulega, minnst tvö á ári, þar sem umsjónarkennari ræðir 
skipulega við hvern nemanda sinn um nám og líðan. 

A 

❏ Nemendur og foreldrar vita hver er tilgangur og markmið heimanáms. A 

❏ Samráð er haft við foreldra og nemendur um umfang og skipulag, m.a. hvernig 
heimanám dreifist á tímabil. Hugað að hvernig heimanám, sé um það að ræða, dreifist 
á vikudaga eða tímabil. 

A 

Kennsluhættir og gæði kennslu 

❏ Kennarar leitast við að vekja og viðhalda áhuga nemenda á náminu. A 

❏ Kennarar sýna fagþekkingu á námssviðum sem þeir kenna og sérfræði þeirra nýtist í 
starfi. 

A 

❏ Kennarar sýna kennslufræðilega hæfni í vettvangsathugunum A 

❏ Kennarar tengja kennslu við fyrra nám nemenda. A 

❏ Kennarar skipuleggja kennslu með tilliti til námsmarkmiða og þarfa nemenda. A 

❏ Nemendur vinna að heildstæðum og samþættum verkefnum. A 

❏ Fjölbreyttir kennsluhættir sjást í vettvangsathugunum og í námsaðstæðum nemenda. A 

❏ Nemendur vinna raunhæf verkefni tengd daglegu lífi þeirra. A 

❏ Umræður, ígrundun og skoðanaskipti eru hluti af námi og kennslu. A 

❏ Markmið kennslustundarinnar eru skýr og sýnileg og vinnubrögð og verkefni valin út 
frá þeim. 

A 

❏ Námsumhverfi er nýtt á fjölbreyttan hátt. A 

❏ Samvinna og samstarf nemenda er markvisst notað til náms og kennslu. A 

❏ Nemendur læra að vinna sjálfstætt og fá þjálfun í samvinnu og samstarfi. A 

❏ Lögð er rækt við sköpunarþörf og gagnrýna hugsun nemenda. A 

❏ Kennarar bera að öllu jöfnu ábyrgð á hópaskiptingu nemenda. A 

❏ Nemendum er skipt í hópa á markvissan en jafnframt fjölbreyttan hátt. A 

https://www.bildudalsskoli.is/heimanam
https://docs.google.com/document/d/1g8cRFwzghGcIvhL0U6U-LykWISsqmE0EToGSzAKqsW8/edit
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❏ Kennslustundir eru vel skipulagðar, vel uppbyggðar og tími vel nýttur. A 

❏ Kennarar gera nemendum grein fyrir markmiðum kennslustunda. A 

❏ Nemendur fást við krefjandi viðfangsefni í samræmi við námsmarkmið hvers og eins. A 

❏ Endurgjöf kennara á vinnu nemenda er leiðbeinandi, regluleg, markviss og leiðir til 
framfara í námi. 

A 

❏ Námsmat er leiðbeinandi, byggir á markmiðum náms og hæfniviðmiðum, er fjölbreytt, 
tengist markmiðum náms, og tekur mið af kennsluháttum. 

A 

❏ Kennsla er löguð að mati á stöðu nemenda. A 

Námshættir og námsvitund 

❏ Nám nemenda tekur að hluta mið af áhugasviði þeirra. A 

❏ Nemendur fá markvissa þjálfun í fjölbreyttum námsaðferðum og leiðum. A 

❏ Nemendahópar vinna að mismunandi verkefnum og með fjölbreyttum aðferðum. A 

❏ Nemendur þekkja og nýta eigin styrkleika í námi. A 

❏ Nemendur gera sér grein fyrir og nýta sér mismunandi leiðir til að afla sér þekkingar 
og leikni í námi. 

A 

❏ Nemendur fá tækifæri til að velja sér námsaðferð eftir viðfangsefni eða eigin námsstíl. A 

❏ Nemendur bera stigvaxandi ábyrgð á að velja viðfangsefni og eigin námsaðferðir. A 

❏ Nemendur nýta upplýsinga- og samskiptatækni við að afla sér þekkingar og leikni. A 

 

Niðurstöður leiddu í ljós að heilt yfir er matsþátturinn Nám og kennsla er í góðu lagi og fyllir fest öll 

box með A. Ekki er talin ástæða til að gera umbótaáætlun þar sem engin þáttur fer í C viðmið. Allir 

þættir sem lenda í C þarfnast úrbóta. 

Umbætur 
Ekki er þörf á að gera umbótaáætlun þar sem enginn þáttur fellur undir C lið.  

 


