Innra mat Árskógarskóla 2015-2016
Mánuður

Hvað/hverjir

Markmið

Matstæki

Ábyrgð

Hverjir eiga að fá upplýsingar

Birtingarform

Ágúst

Skólanámskrá/
starfsáætlun

Endurskoðun
og uppfærsla
upplýsinga

Tékklisti

Stjórnendur/kennarar

Skólasamfélagið

Skólanámskrá á
heimasíðu.

Skólasetning/
fundur með
nemendum og
foreldrum

Að miðla og
yfirfara
upplýsingar

Samtal, eyðublöð
vegna upplýsinga

Skólastjóri og
kennarar

Nemendur og foreldrar

Trúnaðarmál

Öryggisþættir

Að koma í veg
fyrir slys

Skólastjórnendur og
öryggisfulltrúar

Starfsfólk og foreldrar

Sjálfsmatsskýrsla

4. og 7. bekkur

Kanna hvernig
og hvort
markmiðum
aðalnámskrár
er náð

Mætingalistar,
slysaskýrslur,
skoðunarlistar fyrir
skólalóð og leiktæki
Samræmd
könnunarpróf í
íslensku og
stærðfræði

Umsjónarkennarar
og skólastjóri

Skólastjóri, kennarar, sérkennari,
foreldrar

Sjálfsmatsskýrsla
Meðaltal á heimasíðu

Leikskólastig

Kanna
hljóðkerfisvitund elstu
barnanna

Hljóm 2

Deildarstjóri og
kennarar

Stjórnendur, foreldrar og kennarar

Trúnaðarmál
Niðurstöður fylgja
barni á grunnskólastig

Grunnskólastig

Meta lesturog lesskilning
Hljóðfærni

Hraðlestrar- og
lesskilningspróf,
Leið til læsis

Umsjónarkennarar

Kennarar og foreldrar

Trúnaðarmál í
persónumöppu

Tölur og
talnaskilningur

Skimunarpróf
sérkennara

Sérkennari og
umsjónarkennarar

Kennarar og foreldrar

Trúnaðarmál í
persónumöppu

September
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Október

Skólapúlsinn
6.-7. bekkur

Kanna viðhorf
og líðan

Rafrænn
spurningalisti

Tove krogh 1.
bekkur

Hugtök,
talnagildi,
formskyn,
fínhreyfingar,
blýantsgrip

Foreldraviðtöl án
barns,
leikskólastig

Skólastjóri

Skólasamfélagið

Á heimasíðu skólans

Nemendur hlusta og
Umsjónarkennari og
fara eftir einföldum
sérkennari
og síðar nokkuð
flóknum fyrirmælum.

Kennari og foreldrar

Trúnaðarmál

Fara yfir nám
og þroska
barns

Viðtalsrammi,
markmið námskrár

Deildarstjóri

Deildarstjóri metur hvaða
upplýsingar fara til annara
starfsmanna

Trúnaðarmál

Skólaþingnemendur og
starfsfólk

Mat/innleiðing
á grunnþáttum
menntunar.
Læsi.

Sjálfsmat,
skráningar, samtöl

Skólastjóri

Skólasamfélagið

Á heimasíðu skólans

Foreldraviðtöl
með barni 1.-7.
bekkur

Að miðla upplýsingum og
fara yfir námið

Viðtalsrammi

Umsjónarkennarar

Foreldrar, nemendur, kennarar

Trúnaðarmál

Samræmd próf niðurstöður

Efla faglegt
starf

Samræmd próf

Niðurstöður frá
Námsmatsstofnun

Stjórnendur, kennarar, foreldrar og
fræðsluyfirvöld

Samantekt á heimasíðu

1.-4. bekkur

Efla lestrarhæfni og finna
leiðir til úrbóta

Leið til læsis

Umsjónarkennarar

Kennarar og foreldrar

Trúnaðarmál

Matsmappa heim
1.-7. bekkur

Yfirlit
verkefna og
tenging við
heimilið

Matsmöppur

Umsjónarkennarar

Nemandi, foreldrar, kennarar

Fyrir foreldra og barn

Nóvember
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Desember

Leikskólastig

Meta færni og
þroska

Þroskalisti

Deildarstjóri

Foreldrar og kennarar

Trúnaðarmál

Janúar

Starfsþróunarsamtöl

Kanna líðan
starfsmanns og
vinnuumhverfi
(hlutverk og
hæfni)

Útfyllt eyðublöð og
spjall

Skólastjórnendur

Stjórnendur

Trúnaðarmál

Stærðfræðilæsi

Kanna talnaog aðgerðarskilning
Endurmeta þá
sem komu illa
út í september

Byrgjum brunninn
próf

Sérkennari og
umsjónarkennarar

Nemendur, foreldrar, kennarar

Trúnaðarmál í
persónumöppu

Hljóm 2

Deildarstjóri

Stjórnendur, foreldrar og kennarar

Trúnaðarmál
Niðurstöður fylgja
barni á grunnskólastig

Foreldraviðtöl
með barni 1.-7. b

Að miðla upplýsingum og
fara yfir námið

Matsmappa og
viðtalsrammi,
frammistöðumat

Umsjónarkennarar

Foreldrar, nemendur, kennarar

Trúnaðarmál

Grunnskólastig

Meta lesturog lesskilning
Hljóðfærni

Hraðlestrar- og
lesskilningspróf
Leið til læsis

Umsjónarkennarar

Foreldar, kennarar

Trúnaðarmál í
persónumöppu

Tölur og
talnaskilningur

Skimunarpróf
sérkennara

Sérkennari og
umsjónarkennarar

Kennarar og foreldrar

Trúnaðarmál í
persónumöppu

Leikskólastig

Meta færni og
þroska

Þroskalisti

Deildarstjóri

Foreldrar og kennarar

Trúnaðarmál

Skólapúlsinn
6.-7. bekkur

Kanna viðhorf
og líðan

Rafrænn
spurningalisti

Skólastjóri

Skólasamfélagið

Á heimasíðu

Febrúar

Mars

Apríl

Leikskólastig
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Maí

Júní

Foreldrakönnun
leik- og
grunnskólastigs

Meta
skólastarfið og
samstarf

Rafrænn
spurningalisti

Fræðslusvið

Skólasamfélagið

Á heimasíðu

Starfsmannakönnun
fræðslusviðs

Meta starfið,
samskipti ofl.

Rafrænn
spurningalisti

Fræðslusvið

Skólasamfélagið

Á heimasíðu

Skólaþing
nemendur,
starfsfólk, foreldr.

Innleiðing
grunnþáttarins
sköpun.

Kannanir, samtöl,
hópvinna

Stjórnendur

Skólasamfélagið

Á heimasíðu

1.-7. bekkur

Mat á hvernig
og hvort
markmiðum sé
náð

Fjölbreytt námsmat
s.s. munnleg, verkleg
og skrifleg próf,
matsmappa,
hraðlestrar- og
lesskilningspróf ltl

Kennarar

Foreldrar, nemendur, kennarar

Vitnisburður
Ferilmappa

Foreldraviðtöl án
barns,
leikskólastig

Fara yfir nám
og þroska
barns

Matsmappa
Viðtalsrammi,
markmið námskrár

Deildarstjóri

Deildarstjóri metur hvaða
upplýsingar fara til annara
starfsmanna

Trúnaðarmál

Matsmappa heim
1.-7. bekkur

Yfirlit
verkefna og
tenging við
heimilið
Finna leiðir til
að efla
skólastarfið

Matsmöppur

Umsjónarkennarar

Nemandi, foreldrar, kennarar

Fyrir foreldra og barn

SVÓT greining,
vorskýrsla,
skilafundir

Skólastjóri

Starfsfólk

Trúnaðarmál

Skilafundur
innanhúss
milli
skólastiga

Samtöl og miðlun
upplýsinga um
nemendur

Stjórnendur

Starfsfólk

Trúnaðarmál

Starfsfólk

Kennarar
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Skólinn

Innra mat og
úrbætur

Sjálfsmatsskýrsla

Fræðslusvið

Skólasamfélagið

Á heimasíðu

Skólinn vinnur að þróun ferilmöppu um allar skimanir lestrar og læsis á leik- og grunnskólastigi. Veturinn 2015-2016 mun því áætlun um innra
mat breytast í takt við þá þróun. Einnig er stefnt að því að til verði lestrarstefna sem segir enn fremur til um hvernig unnið er með lestur og læsi á
báðum stigum og hvernig það er metið.

Unnið af stjórnendum Árskógarskóla í maí 2015

