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Matsþættir  Viðfangsefni  Viðmið  Hvar er gögnin að finna, traust gögn og áreiðanleg? 
Spurningalistar, fundargerðir, einkunnir, tölvupóstar, 
fréttabréf, niðurstöður annarra prófa, úttekta og svo 
framvegis.  

Byggt á 
leiðbeiningum 
um innra mat 
frá MMR 2016 

Viðfangsefni - úr “Viðmið og gæði í skólastarfi 

fyrir ytra mat í grunnskólum” frá 2012.  

Viðmið- úr “Viðmið og gæði í skólastarfi fyrir ytra mat í grunnskólum” frá 2012.   

Nám og kennsla 

Inntak, 

árangur og 

framfarir 

Skólinn er án aðgreiningar, sérhver nemandi fær 

nám og kennslu sem uppfyllir ákvæði 

aðalnámskrár.  

Upplýsingar um markmið náms og kennslu og 

námsvísar sem koma fram í skólanámskrá 

byggja á aðalnámskrá og skólastefnu 

sveitarfélagsins. Skólanámskrá er virkt opinbert 

verkfæri í skólastarfi, unnin og endurskoðuð 

reglulega af kennurum og öðru starfsfólki skóla, 

nemendum og foreldrum. Fylgst er markvisst 

með árangri sérhvers nemanda, nemendahópa 

og skólans í heild með það að markmiði að 

viðhalda góðri stöðu, bæta árangur og efla 

skólastarf enn frekar. 

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

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

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

❏ Grunnþáttum menntunar eru gerð skil í námsvísum og sjást í starfi skólans og 

athöfnum og námi nemenda. 

❏ Stefna sveitarfélagsins endurspeglast í námi nemenda. 

❏ Nemendur og foreldrar þekkja til og nýta sér námsvísa. 

❏ Námsmat er fjölbreytt 

❏ Unnið er úr og með niðurstöður námsmats, samræmdra prófa og annars mats með 

það að markmiði að efla árangur sérhvers nemanda. 

Skólanámskrá er að finna á heimasíðu skólans og 
hún er endurskoðuð í september ár hvert. 
Námsvísa er einnig að finna á heimasíðu skólans.  
Grunnþætti menntunar eru í vinnslu og verða 
tilbúnir haustið 2017 
 
Sjá námsvísa og verkáætlanir. 
Námsmat er fjölbreytti - lýsing her… 
Rýnt í lesfimi niðurstöður, september, janúar og maí. 
Safnniðurstöður verða birtar eftir þrjú ár eða 2020 

Skipulag náms 

og náms- 

umhverfi 

Í skólanámskrá birtast námsvísar með viðmiðum 

um hæfni í námi og markmiðum sem sýna 

stigvaxandi kröfur og samhengi í námi. Samfella 

er í námi nemenda milli skólastiga. Allir 

nemendur hafa val í námi sínu svo sem um 

viðfangsefni, námsaðferðir og námsgreinar. 

Fjölbreyttar leiðir eru notaðar til að hvetja og 

styðja við nám. Námsumhverfi hvetur til náms og 

gefur möguleika á samvinnu nemenda og 

einstaklingsvinnu. Markmið og tilgangur 

heimanáms er kynntur foreldrum og nemendum 

og samráð er haft við þá um umfang og skipulag 

þess. Umsjónarkennari nýtir nemendasamtöl 

skipulega og lætur sig varða nám nemenda og 

líðan. 

 

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

❏ Námsvísar sýna stigvaxandi kröfur og samfellu í námi nemenda. 
❏ Gerð er grein fyrir viðmiðum um námsmat og matskvörðum í skólanámskrá. 

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

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

hluta námstímans. 

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

námstímans. 

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

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

kennsluhætti. 

❏ Nemendasamtöl eru reglulega, minnst tvö á ári, þar sem umsjónarkennari ræðir 

skipulega við hvern nemanda sinn um nám og líðan. 

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

❏ 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. 

Á mentor og heimasíðu Bíldudalsskóla 
Kennarar hvers stigs vinna námsvísa í samvinnu. 
Bls. 5 í skólanámskrá. 
Handbók um samstarf leikskóla á heimasíðu. 
 
Sjá stundaskrár og kennsluáætlanir. 
 
Unglingastig hefur 5 kennslustundir í vali. 
 
 
 
 
Stöðumatsviðtöl einu sinni á önn og einstakliingsviðtöl 
a.m.k. tvisvar á önn. 
 
Sjá viku- og verkáætlanir. 
 

Kennsluhættir 

og gæði 

kennslu 

Fagmennska, sérfræði og menntastefna 

sveitarfélagsins endurspeglast í störfum og 

skipulagi kennara. Námslotur og kennslustundir 

eru vel skipulagðar og tími nemenda vel nýttur. 

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

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

❏ Kennarar sýna kennslufræðilega hæfni í vettvangsathugunum 
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Leitast er við að samþætta námsgreinar þar sem 

við á. Kennsluhættir eru fjölbreyttir og sniðnir að 

eðli námssviða, markmiðum náms og þörfum 

nemenda. Nemendur fást við fjölbreytt og 

krefjandi viðfangsefni sem stuðla að virkri 

þátttöku og framförum nemenda. Námsumhverfi 

er vel nýtt innanhúss og utan með tengslum við 

samfélagið ef við á. Leiðsögn kennara byggir á 

reynslu og fyrra námi nemanda og stuðlar að 

framförum og árangri í námi. Námsmat og 

endurgjöf er markviss og leiðir til framfara og 

árangurs nemenda. 

❏ Kennarar tengja kennslu við fyrra nám nemenda. 

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

❏ Nemendur vinna að heildstæðum og samþættum verkefnum. 

❏ Fjölbreyttir kennsluhættir sjást í vettvangsathugunum og í námsaðstæðum 

nemenda. 

❏ Nemendur vinna raunhæf verkefni tengd daglegu lífi þeirra. 

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

❏ Markmið kennslustundarinnar eru skýr og sýnileg og vinnubrögð og verkefni valin út 

frá þeim. 

❏ Námsumhverfi er nýtt á fjölbreyttan hátt. 

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

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

❏ Lögð er rækt við sköpunarþörf og gagnrýna hugsun nemenda. 

❏ Kennarar bera að öllu jöfnu ábyrgð á hópaskiptingu nemenda. Nemendum er skipt í 
hópa á markvissan en jafnframt fjölbreyttan hátt. 

❏ Kennslustundir eru vel skipulagðar, vel uppbyggðar og tími vel nýttur. 

❏ Kennarar gera nemendum grein fyrir markmiðum kennslustunda. 

❏ Nemendur fást við krefjandi viðfangsefni í samræmi við námsmarkmið hvers og 

eins. 

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

❏ Námsmat er leiðbeinandi, byggir á markmiðum náms og hæfniviðmiðum, er 

fjölbreytt, tengist markmiðum náms, og tekur mið af kennsluháttum. 

❏ Kennsla er löguð að mati á stöðu nemenda. 

 
Birtist í námsáætlunum. 
Birtist í námsáætlunum. 
 
 
 
Sjá gátlista, mat á kennslustundum. 
 
 
 
 
 
 
 
Birtist í mat á kennslustundum. 
 
 
 
Sjá kafla um leiðsagnarmat í skólanámskrá. Birtist í 
Mentor. 
 
 
 

Námshættir og 

námsvitund 
Nemendur eru áhugasamir um nám sitt. Leitað er 

eftir styrkleikum hvers og eins og stuðlað að 

vitund þeirra um eigin styrkleika og veikleika í 
námi. Nemendur vinna að markmiðum náms síns 

með fjölbreyttum leiðum. Nemendur hafa 

vaxandi ábyrgð við að velja viðfangsefni og 

námsaðferðir. Nemendur læra að ígrunda eigið 

nám og þroska og meta gæði vinnu sinnar. 

Nemendur eru meðvitaðir um styrkleika sína og 

þarfir í námi. 

❏ Nám nemenda tekur að hluta mið af áhugasviði þeirra. 

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

❏ Nemendahópar vinna að mismunandi verkefnum og með fjölbreyttum aðferðum. 

❏ Nemendur þekkja og nýta eigin styrkleika í námi. 

❏ Nemendur gera sér grein fyrir og nýta sér mismunandi leiðir til að afla sér þekkingar 

og leikni í námi. 

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

námsstíl. 

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

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

Sjá valgreinar og áhugasviðsverkefni. 
 
 
 
 
 
 
 
Google classroom notað í námi og kennslu. 

 

https://docs.google.com/document/d/1g8cRFwzghGcIvhL0U6U-LykWISsqmE0EToGSzAKqsW8/edit
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