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Inngangur 
Haustið 2016 var Bíldudalsskóli sjálfstæð stofnun en frá árinu 1999 voru grunnskólarnir í Vesturbyggð 

sameinaðir í einn skóla; Grunnskóla Vesturbyggðar. Haustið 2016 var því breytt aftur og skiptast 

Grunnskólar Vesturbyggðar í tvo skóla, Patreksskóla og Bíldudalsskóla með sinn hvorn skólastjórann. Það 

sem Bíldudalsskóli var orðinn sjálfstæði stofnun var hafist handa við að breyta og aðlaga áætlanir og mat. 

Búin var til ný heimasíða, www.bildudalsskoli.is og nýtist hún einkum vel sem upplýsingaveita. Í janúar 

2017 aðstoðaði Kristrún Birgisdóttir fyrir hönd fyrirtækisins Tröppu ehf. Bíldudalsskóla við að setja upp 

sjálfsmatsáætlun og ramma um sjálfsmat og birtist hún hér. Slíkur rammi er gerður til að tryggja að 

skipulag innra mats skólans væri samkvæmt lögum og kröfum frá Menntamálaráðuneytinu.  

Innra mati skólans er stjórnað af matsteymi í samráði við skólastjóra. Í því sitja skólastjórnandi, kennarar 

og skólaráð. Hvert matsteymi situr í tvö ár og fulltrúar í teyminu skipta með sér verkum. Matsteymi 

stjórnar matinu, gerir matsáætlanir, greinargerðir og umbótaáætlanir og sér um að kynna og virkjar aðra 

með sér í matinu 

Viðmið um innra mat 
Skólar hafa ákveðið frelsi í sínu innra mati en matið þarf þó að lúta ákveðnum viðmiðum sem sett eru 

fram í aðalnámskrá. 

Innra matið þarf að vera: 

• Kerfisbundið  
o Matið á að vera fyrirfram hugsað og vel skipulagt með áætlunum. Matskerfi skólans á að 

lýsa í skólanámskrá og viðfangsefni hvers skólaárs þarf að tilgreina í starfsáætlun.  

• Markmiðsbundið 
o Skólar setja sér stefnu og markmið út frá aðalnámskrá og skólastefnu síns sveitarfélags. 

Með innra mati er metið hvernig gengur að ná þeim markmiðum. 

• Samstarfsmiðað  
o Helstu hagsmunahópar; starfsfólk, nemendur og foreldrar eiga að hafa sitt að segja um 

skipulag og framkvæmd matsins og leita þarf til allra þessara hópa þegar gagna er aflað. 
Innra mat byggist á samræðu og ígrundun og hvetur þannig til samstarfs.  

• Samofið öllu skólastarfi  
o Gagna í innra mati er aflað í daglegu starfi þar sem kennarar stjórnendur og starfsmenn 

afla gagna um nám, kennslu og velferð nemenda. Matið nær til allra þátta starfsins.  

• Byggt á traustum gögnum  
o Gagnaöflun þarf að vera vönduð og afla þarf gagna sem best varpa ljósi á viðfangsefnið.  

Þættir 
Samkvæmt viðmiðum um innra mat eiga skólar að velja sér viðfangsefni út frá stefnu og markmiðum, 

þar sem metið er hvort og að hve miklu leyti markmið hafa náðst og meta þarf alla helstu þætti starfsins. 

Skólar þurfa að koma sér upp ákveðnu kerfi þar sem mikilvægir þættir eru metnir árlega en aðrir 

http://www.bildudalsskoli.is/
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þættir annað hvert ár eða sjaldnar, allt eftir aðstæðum á hverjum stað. Þess þarf að gæta að ætla sér 

ekki um of og því er mikilvægt að forgangsraða viðfangsefnum út frá stefnu og markmiðum, 

niðurstöðum innra mats og aðstæðum á hverjum stað. Viðfangsefni innra mats í grunnskóla er hægt að 

flokka á mismunandi vegu. Hér er stuðst við þá flokkun sem notuð er í ytra mati grunnskóla hér á landi til 

að auðvelda skólum að nýta sér þau viðmið í sínu innra mati. Helstu viðfangsefni innra mats í grunnskóla 

eru: 

Nám og kennsla (vorönn 2017) 

Gagnaöflun og greining 
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 einkunnum. 

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

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


 

Bíldudalsskóli 2018 

4 

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 ma 

Lýsing á því hvernig gögnum var safnað. Þau þurfa að vera áreiðanleg og byggja á traustum heimildum.  

 

Námshættir og námsvitund 

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

 

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 

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
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❏ 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 

❏ 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 A 

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
https://www.bildudalsskoli.is/heimanam
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starfi. 

❏ 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 

❏ 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 A 

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

❏ 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 lóðu 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.  

 

Þáttaka og ábyrgð (Haust 2017) 

Gagnaöflun og greining 
Gagnaöflun fór fram með því að skoða fundargerðir, kennsluáætlanir og gögn frá kennurum. 

Fundagerðir eru birtar á heimasíðu skólans.  
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Lýðræðisleg vinnubrögð 

Skólabragur einkennist af jákvæðum anda samstarfs og virðingar. Markvisst er leitað eftir sjónarmiðum 

nemenda um nám og fyrirkomulag skólastarfs og tekið er tillit til þeirra við skipulag skólastarfsins. 

Nemendur þekkja leiðir/ferla eða verklag um hvernig þeir geta komið sjónarmiðum sínum á framfæri. 

Leitað er sjónarmiða allra nemenda um námsumhverfi, námstilhögun, fyrirkomulag skólastarfs, líðan, 

félagslegar aðstæður í skólanum og ákvarðanir sem snerta þá. Bekkjarfundir, nemendafélag og 

nemendafulltrúar í skólaráði eru virk þannig að sjónarmið nemenda hafa raunveruleg áhrif á 

námsumhverfi og námstilhögun. 

Haldnir voru fundir með nemendum þegar mál komu upp einnig eru nemendaráðsfundir, 

skólaráðsfundir og grænfánafundir. Haldnar voru fundagerðir sem eru opinberar og birtar á 

heimasíðunni. Þá birtist einnig í kennsluáætlunum hvernig nemendur eru æfðir í að segja sitt sjónarmið 

og koma sínum málefnum á framfæri. 

Valið var í nemendaráð með því að draga úr nöfnum þeirra sem buðu sig fram til fleiri gætu komist að. 

Til að viðhalda góðum skólabrag er notast við uppbyggingarstefnuna en upplýsingar um hana er að finna 

á heimasíðu skólans 

Ábyrgð og þátttaka 

Nemendur koma vel fram og taka tillit til annarra. Nemendur fá þjálfun og eru hvattir til að taka 

frumkvæði og bera ábyrgð á eigin námi og framkomu. Nemendur gera sér grein fyrir tilgangi náms og 

kennslu. Markmið náms eru sýnileg og aðgengileg nemendum og foreldrum. Nemendur og foreldrar eru 

með í ráðum við að setja einstaklingsbundin markmið. Nemendur gera sér grein fyrir hver viðmið um 

árangur eru og taka þátt í að meta eigin framfarir. 

Eins og hefur komið fram þá eru kennsluáætlanir að finna inná Mentor og nemendur hafa þar eigin 
aðgang. Kennarar hvetja nemendur til að nýta sér Mentor sem og fara yfir hæfniviðmiðin í upphafi lotu. 
Þá er matsviðmið einnig að finna í kennsluáætlununum fyrir einkuninna B. Nemendur hafa einnig verið 
að setja sér sín eigin markmið og fylla út eyðublað þar sem þau setja hæfniviðmiðin og aðferð til að ná 
þeim. Sjá eyðublað. 

 

Foreldrar taka þátt með nemendum að velja valgreinar, áhugasviðsverkefni og einstaklingsnámskrárnar.  
Einnig eru einstaklingsverkáætlanir í sumum fögum, það sem ekki er unnið í skólanum er unnið heima. 

Niðurstöður 
Samantekt á niðurstöðum í þessu þætti sýna að jafnvel þótt margt sé í lagi eru tækifæri til umbóta. 

Helstu styrkleikar eru fundagerðir eru birtar á heimasíðu, þátttaka nemenda í foreldra- og skólaráði er 

góð og nemendur taka virkan þátt í málefnum sem varða skólann. Helstu veikleikar eru að afla mætti 

sjónarmið nemenda með markvissari hætti, skrá verklag við það og leggja meiri áherslu á að nemendur 

setji sér sín eigin markmið. 

https://docs.google.com/document/d/1RMD2YHXmV8A81fl0riwNnlgyl1yty1nvHW9ZaiWIKPU/edit?usp=sharing
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Leggja mat á gögnin:  

C og D liður þarfnast umbóta og fer í umbótaáætlun 

A Mjög gott verklag sem samræmist fyllilega lýsingu á gæðastarfi.  

B Gott verklag, flestir þættir í samræmi við lýsingu á gæðastarfi. Styrkleikar eru fleiri en 

veikleikar. 

C Verklagi ábótavant, uppfyllir viðmið um gæðastarf að sumu leyti en einhverjir mikilvægir 

þættir þarfnast umbóta. Veikleikar fleiri en styrkleikar.  

D Óviðunandi verklag, uppfyllir ekki viðmið um gæðastarf í mörgum mikilvægum þáttum. 

 

Lýðræðisleg vinnubrögð 

❏ Nemendur fá tækifæri til að tjá sig um málefni er snerta þá og tillit er tekið til 
sjónarmiða þeirra. 

A 

❏ Til er skráð verklag við að afla sjónarmiða nemenda. D 

❏ Nemendur vita hvaða áhrif þeir geta haft á skipulag og framkvæmd náms og 
námsumhverfi sitt. 

D 

❏ Nemendur fá kennslu og þjálfun í að koma sjónarmiðum sínum á framfæri til 
að hafa áhrif. 

A 

❏ Sjónarmið nemenda hafa áhrif á nám þeirra, aðbúnað og aðstæður í skólanum.  A 

❏ Nemendafulltrúar í skólaráði og á öðrum samstarfsvettvangi skóla fá til þess 
þjálfun. 

A 

❏ Skólaráð starfar þannig að fulltrúar nemenda eru fullgildir þátttakendur í 
umræðum og ákvarðanatöku. 

A 

❏ Fulltrúar nemenda í skólaráði eru kosnir lýðræðislegri kosningu. A 
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❏ Séð er til þess að upplýsingar um umræður og ákvarðanir ráða eða nefnda þar 
sem kjörnir fulltrúar nemenda sitja séu eru aðgengilegar öllum nemendum. 

A 

❏ Samskipti í skólasamfélaginu eru jákvæð og einkennast af virðingu. A 

Ábyrgð og þátttaka 

❏ Markmið í námi eru nemendum ljós, hvað varðar námseiningar í heild sinni. Bæði 
langtímamarkmið og skammtímamarkmið. 

A 

❏ Nemendur þekkja markmið og tilgang viðfangsefna einstakra kennslustunda. B 

❏ Nemendum er kennt að setja sér eigin markmið í námi. B 

❏ Nemendur taka þátt í að setja sér námsmarkmið. C 

❏ Foreldrar eru með í ráðum við setningu einstaklingsbundinna markmiða barna 
sinna. 

A 

❏ Foreldrum er gert kleift að fylgjast með námsframvindu barna sinna. A 

❏ Viðmið um árangur eru skýr, öllum aðgengileg og nemendur þekkja þau. B 

❏ Nemendum er kennt að meta eigin vinnu og taka þátt í að meta árangur sinn í 
námi. 

B 

❏ Nemendur taka þátt í að meta árangur sinn í námi. m.a. hvernig heimanám dreifist 
á tímabil. Hugað að hvernig heimanám, sé um það að ræða, dreifist á vikudaga 
eða tímabil. 

A 

Samantekt 
Í þessari sjálfsmatsskýrslu er að finna upplýsingar um niðurstöður sjálfsmatsþáttinn þátttaka og lýðræði 

og niðurstöður hans. Í byrjun kaflans er farið yfir hvað felst í áhersluþættinum, þá er listað upp hvað var 

lagt til grundvallar og það metið eftir skala sem lýst er. Þeir þættir sem fá einkunnina C og D fara í 

umbótaáætlun þar sem gert er grein fyrir hvernig á að bregðast við og tímarammi. 



 

Bíldudalsskóli 2018 

11 

Stjórnun (Vor 2018) 

Gagnaöflun 
Sjá ytra mat: https://mms.is/sites/mms.is/files/bildudalsskoli_2017.pdf bls. 11 

Greining gagna  
Sjá ytra mat: https://mms.is/sites/mms.is/files/bildudalsskoli_2017.pdf bls. 11 

Niðurstöður 
Sjá ytra mat: 

https://mms.is/sites/mms.is/files/bildudalsskoli_2017.pdf bls. 22 

Tafla 1 sýnir niðurstöður á þeim þáttum sem til skoðunar voru í ytra 

mati.  

Litirnir sem notaðir eru í töflunni standa fyrir eftirfarandi kvarða:  

D → 1,0 – 1,5 = rautt – mikil umbótaþörf á flestum eða öllum þáttum. 

Óviðunandi verklag, uppfyllir ekki viðmið um gæðastarf á mörgum 

mikilvægum þáttum.  

C → 1,6 – 2,5 = gult – meiri veikleikar en styrkleikar. Viðunandi 

verklag, uppfyllir viðmið um gæðastarf að mörgu leyti, einhverjir 

mikilvægir þættir sem þarfnast úrbóta.  

B → 2,6 – 3,5 = ljósgrænt – meiri styrkleikar en veikleikar. Gott 

verklag, flestir þættir í samræmi við lýsingu á gæðastarfi.  

A → 3,6 – 4 = grænt – flestir eða allir þættir sterkir. Mjög gott verklag 

sem samræmist fyllilega lýsingu um gæðastarf. 

 

Umbætur 
Sjá umbótaáætlun: 

https://docs.google.com/document/d/17B9wkXPLhC26Nv7H4dLMOrDViq1qHhdRXeIg4rdYu1s/edit 

  

https://mms.is/sites/mms.is/files/bildudalsskoli_2017.pdf
https://mms.is/sites/mms.is/files/bildudalsskoli_2017.pdf
https://mms.is/sites/mms.is/files/bildudalsskoli_2017.pdf
https://docs.google.com/document/d/17B9wkXPLhC26Nv7H4dLMOrDViq1qHhdRXeIg4rdYu1s/edit
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