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Umbætur Markmið með 
umbótum 

Aðgerðir til umbóta Tímaáætlun Ábyrgðaraðilar Endurmat - hvenær, 
hvernig? 

Viðmið um árangur 

1. Stjórnun og fagleg forysta 

       

2. Nám og kennsla 

       

3. Skólabragur 

       

4 . Innra mat 

Umfjöllun í 
skólanámskrá um 
kerfisbundnar aðferðir 
skólans við innra mat á 
skólastarfinu 

Skýrt sé hvernig innra 
mat skólans er 
kerfisbundið 

Setja fram í skólanámskrá 
umfjöllun um 
kerfisbundnar aðferðir 
skólans við mat á innra 
starfi 

Tilbúið í mars 2021 Matsnefnd Heildarendurskoðun á innra 
mati skólaárið 2023-24 

Skýr umfjöllun um 
kerfisbundið innra mat fram 
sett í skólanámskrá 

Gæðaviðmið um 
áreiðanlega starfshætti 
við skipulag, 
framkvæmd og 
umbætur innra mats 
verði skýrt fram sett 

Skólinn vinni markvisst 
samkvæmt eigin 
gæðaviðmiðum um 
innra mat 

Skólinn setji fram eigin 
gæðaviðmið um innra 
mat og sýni fram á 
vísbendingar um hvernig 
gæðastarf birtist í 
störfum skólans 

Gæðaviðmið um innra 
mat: skipulag, 
framkvæmd og umbætur 
unnar á haustönn 2020, 
lögð fram í janúar 2021 

Matsnefnd Sjálfsmatsskýrsla 2021 
Haust 2023 þegar fram fer 
heildarendurskoðun á innra 
mati skólans 

Gæðaviðmið um innra mat 
með vísbendingum um 
hvernig gæðastarf birtist 
tilbúin og nýtt við innra mat. 

Langtímaáætlun um 
reglulegt innra mat á 
skólastarfinu 

Allir þættir skólastarfsins 
séu metnir markvisst og 
reglulega 

Setja fram áætlun til 
nokkurra ára þar sem 
öllum þáttum 
skólastarfsins er raðað 
niður á ár 

Langtímaáætlun lögð 
fram í janúar 2021 

Matsnefnd Vor 2021 í sjálfsmatsskýrslu Langtímaáætlun lögð fram 
og birt á heimasíðu 
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Áætlun um innra mat 
skólaársins (ársáætlun 
matsnefndar) birtist í 
tengslum við 
starfsáætlun skólans 

Innra mat skólaársins 
fari fram með 
skipulögðum hætti 

Skipuleggja áætlun 
skólaársins um mat á 
starfi skólans 

 

Áætlun fyrir skólaárið 
2020-2021 tilbúin í 
janúar 

Matsnefnd Vor 2021 í sjálfsmatsskýrslu Ársáætlun með tímaramma, 
ábyrgðaaðilum, matstækjum 
og viðmiðum lögð fram í 
janúar og birt á heimasíðu 

Allir hagsmunaaðilar 
skólans eiga aðild að 
matsteymi. 

Styrkja tengsl, auka 
þátttöku allra í innra 
mati á skólastarfinu 

Gæta að tengslum 
hagsmunaðila við fulltrúa 
í matsnefnd. Boðleiðir 
séu skýrar og gætt sé 
lýðræðislegra verkferla. 

Skýrir verkferlar tilbúnir í 
mars og kynntir 
hagsmunaaðilum 

Stjórnendur Vor 2021 í sjálfsmatsskýrslu Verkferill tilbúinn og settur 
fram í umfjöllun um innra 
mat skólans í skólanámskrá 

Fjölbreytt gagnaöflun 
og markviss nýting 
þeirra gagna sem og ytri 
gagna 

Fjölbreyttar 
gagnaöflunarleiðir og 
vandleg úrvinnsla gagna 
lýsi trúverðugu mati á 
skólastarfinu 

Gagnaöflunarleiðir fram 
settar í ársáætlun um 
innra mat og niðurstöður 
kynntar eftir því sem við 
á 

Gagnaöflunarleiðir koma 
fram í ársáætlun um 
innra mat í janúar 2021 

Matsnefnd Vor 2021 í sjálfsmatsskýrslu Að gagnaöflun nái til 
foreldra, alls starfsfólks, allra 
nemenda  

Mat á kennslu fari fram 
reglulega yfir skólaárið. 
Mat fari fram eftir 
ákveðnum viðmiðum 

Auka gæði kennslu og 
þróun kennsluhátta með 
ígrundun á námi og 
kennslu 

Sjálfsmat, jafningjamat 
og skólastjóramat á 
kennslu. 

Fer fram samkvæmt 
áætlun um innra mat 

Stjórnendur, 
matsnefnd og 
kennarar 

Sjálfsmatsskýrsla 2021 Viðmið um nám og kennslu: 
5. stig skv GGÓ – eða 80% 
flokkast sem skapandi og 
jafnframt leiðbeinandi 
kennsluhættir skv MMS   

Umbótamiðað innra 
mat 

Samræður allra 
hagsmunaaðila eiga sér 
stað um umbætur og 
þróunarstarf. 
Niðurstöður nýttar 
markvisst til umbóta í 
skólastarfinu. 

Tímasett umbótaáætlun 
með skýrum 
umbótaliðum, 
markmiðum, aðgerðum, 
ábyrgðaaðilum og 
viðmiðum. 

Umbótaáætlun unnin í 
kjölfar mats á innra mati: 
skipulagi, framkvæmd og 
umbótum 

Matsnefnd Sjálfsmatsskýrsla 2021 – 
hvernig gekk að vinna eftir 
þessari umbótaáætlun? 

80% þeirra gæðaviðmiða 
sem fram eru sett um innra 
mat; umbætur teljast A 
(dökkgræn) 

Fara yfir umbótaáætlun 
ytra mats og athuga 
hverju sé enn 
ábótavant. 

Fylgja eftir umbótum 
ytra mats úttekt. 

Fara yfir 
umbótaáætlunina 
markvisst. 

Lokið fyrir skólalok 2021 Innra mats teymi Vor 2022 Að ljúka við þær umbætur 
sem ytra mat bendir á. 
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Mat á markmiðum í 
stefnu skólans 

Að starfið taki mið af 
stefnu skólans. 

Vinna skipulega með gildi 
skólans og gera þau 
sýnilegri. Skútan. 

Hefst vor 2021 og verður 
árlegt 

Starfsfólk skólans 
undir forystu 
skólastjóra 

Vor 2022 Nemendur þekki gildi 
skólans og skólastarfið allt 
taki mið af þeim. 

 


