Innra mat Árskógarskóla 2017-2018
Mánuður

Hvað/hverjir

Markmið

Matstæki

Ábyrgð

Hverjir eiga að fá upplýsingar

Birtingarform

júní- 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

Starfsfólk, nemendur, foreldrar

Trúnaðarmál

Öryggisþættir

Að koma í veg
fyrir slys

Skólastjórnendur og
öryggisfulltrúar

Starfsfólk, nemendur, foreldrar

Sjálfsmatsskýrsla

Öryggisþættir

Auka öryggi

Mætingalistar,
slysaskýrslur,
skoðunarlistar fyrir
skólalóð og leiktæki
Rýmingaráætlun
Slökkviliðsstjóri

Skólastjórnendur og
öryggisfulltrúar

Starfsfólk, nemendur, foreldrar

Sjálfsmatsskýrsla

4. bekkur

Kanna hvernig
og hvort
markmiðum
aðalnámskrár
er náð

Samræmd
könnunarpróf í
íslensku og
stærðfræði

Umsjónarkennari og
skólastjóri

Skólastjóri, kennarar, sérkennari,
foreldrar

Sjálfsmatsskýrsla
Meðaltal á heimasíðu

2-5 ára

Kanna
máltöku,
hljóðkerfisvitund og
málþroska

Tras

Deildarstjóri og
kennarar

Stjórnendur, foreldrar og kennarar

Trúnaðarmál
Niðurstöður fylgja
barni á grunnskólastig

Umsjónarkennari

Kennarar, nemendur og foreldrar

Trúnaðarmál

september

2 ára
5 ára
1.-5. bekkur

Orðaskil
Hljóm 2

Meta lesturog lesskilning
Hljóðfærni

Lesferill
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október

nóvember

Tölur og
talnaskilningur

Skimunarpróf

Sérkennari og
umsjónarkennari

Kennarar og foreldrar

Trúnaðarmál í
persónumöppu

Foreldraviðtöl án
barns,
leikskólastig

Fara yfir nám
og þroska
barns

Viðtalsrammi,
markmið námskrár

Deildarstjóri

Deildarstjóri metur hvaða
upplýsingar fara til annara
starfsmanna

Trúnaðarmál

Skólaþingnemendur og
starfsfólk

Lýðræði

Sjálfsmat,
skráningar, samtöl

Skólastjóri

Skólasamfélagið

Á heimasíðu skólans

Foreldraviðtöl
með barni 1.-5.
bekkur

Að miðla upplýsingum og
fara yfir námið

Viðtalsrammi

Umsjónarkennari

Foreldrar, nemendur, kennarar

Trúnaðarmál

1. bekkur

Meta lesturog lesskilning
Hljóðfærni

Lesferill-lesskimun

Umsjónarkennari

Foreldrar, nemendur, kennarar

Trúnaðarmál

3. -4. bekkur

Lesskilningur

Lesferill-Orðarún

Umsjónarkennari

Foreldrar, nemendur, kennarar

Trúnaðarmál

Samræmd próf niðurstöður

Efla faglegt
starf

Samræmd próf

Niðurstöður frá
Menntamálastofnun

Stjórnendur, kennarar, foreldrar og
fræðsluyfirvöld

Samantekt á heimasíðu

Matsmappa heim
og námsmat
haustannar
1.-5. bekkur

Yfirlit
verkefna og
tenging við
heimilið

Matsmöppur
Vitnisburður Námfús

Umsjónarkennari

Nemandi, foreldrar, kennarar

Fyrir foreldra og barn

Tengslakönnun
1.-5. bekkur

Kanna
félagslega
stöðu

Spurningalisti

Skólastjóri

Nemandi, foreldrar, kennarar

Starfsfólk, foreldrar
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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
samtal

Skólastjórnendur

Stjórnendur

Trúnaðarmál

1.-5. bekkur

Kanna talnaog aðgerðarskilning

Byrgjum brunninn
próf

Sérkennari og
umsjónarkennari

Nemendur, foreldrar, kennarar

Trúnaðarmál í
persónumöppu

Öryggisþættir

Auka öryggi

Rýmingaráætlun
Slökkviliðsstjóri

Skólastjórnendur og
öryggisfulltrúar

Nemendur, foreldrar, kennarar

Sjálfsmatsskýrsla

1.-5. bekkur

Lestur og
lesskilningur
Endurmeta þá
sem komu illa
út í september

Lesferill

Umsjónarkennari

Foreldrar, nemendur, kennarar

Trúnaðarmál

Hljóm 2

Deildarstjóri

Stjórnendur, foreldrar og kennarar

Trúnaðarmál
Niðurstöður fylgja
barni á grunnskólastig

Að miðla upplýsingum og
fara yfir námið

Matsmappa og
viðtalsrammi,
frammistöðumat
Vitnisburður Námfús

Umsjónarkennari

Foreldrar, nemendur, kennarar

Trúnaðarmál

Spurningalisti

Skólastjóri

Nemandi, foreldrar, kennarar

Starfsfólk, foreldrar

febrúar

Leikskólastig

Foreldraviðtöl
með barni 1.-5. b
Matsmappa heim
og námsmat
vetrarannar
Tenglskönnun
1.-5. bekkur

Kanna
félagslega
stöðu
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mars

1.-5. bekkur

Tölur og
talnaskilningur

Skimunarpróf

Umsjónarkennari

Foreldar, kennarar

Trúnaðarmál í
persónumöppu

apríl

Leikskólastig

Meta færni og
þroska

Þroskalisti

Deildarstjóri

Foreldrar og kennarar

Trúnaðarmál

5. ára

Meta
stafaþekkingu

Stafa og
hljóðakönnun

Deildarstjóri

Foreldrar og kennarar

Trúnaðarmál

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

Umhverfismál
Grænfáni
Mat á hvernig
og hvort
markmiðum sé
náð

Kannanir, samtöl,
hópvinna
Fjölbreytt námsmat
s.s. munnleg, verkleg
og skrifleg próf,
matsmappa.
Lesferill, orðarún

Stjórnendur

Skólasamfélagið

Á heimasíðu

Kennarar

Foreldrar, nemendur, kennarar

Vitnisburður
Ferilmappa

Fara yfir nám
og þroska
barns

Matsmappa
Viðtalsrammi,
markmið námskrár

Deildarstjóri

Deildarstjóri metur hvaða
upplýsingar fara til annara
starfsmanna

Trúnaðarmál

maí

1.-5. bekkur

Foreldraviðtöl án
barns,
leikskólastig

Innra mat Árskógarskóla 2017-2018

júní

Matsmappa heim
1.-5. bekkur

Yfirlit
verkefna og
tenging við
heimilið

Matsmöppur

Umsjónarkennari

Nemandi, foreldrar, kennarar

Fyrir foreldra og barn

Skilafundur leikog grunn

Miðla
upplýsingum

Samtal

Umsjónarkennari og
deildarstjóri

Kennarar

Trúnaðarmál

Starfsfólk

Finna leiðir til
að efla
skólastarfið

SVÓT greining,
vorskýrsla,
skilafundir

Skólastjóri

Starfsfólk

Trúnaðarmál

Kennarar

Skilafundur
innanhúss
milli
skólastiga

Samtöl og miðlun
upplýsinga um
nemendur

Stjórnendur

Starfsfólk

Trúnaðarmál

Skólinn

Innra mat og
úrbætur

Sjálfsmatsskýrsla

Fræðslusvið

Skólasamfélagið

Á heimasíðu
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Tímaáætlun um viðfangsefni innra mats
Viðfangsefni sjálfsmats
Skólanámskrá - s.s. stefna, markmið, inntak náms og námsmat.

2017-2018

Starfsáætlun - s.s. skipulag, verkferlar, skólareglur og stoðþjónusta.
Nám og námsárangur.

2018-2019

x
x

x

Nemendur – líðan, þarfir, starfsandi, samstarf.

x

Kennsla - kennsluhættir, starfsþróun og fagmennska.

x

Starfsfólk – líðan, þarfir, starfsandi, samstarf.

x

Stjórnun.

x

Viðmót og menning skólans, skólabragur.

x

Aðbúnaður og öryggi.
Samstarf heimilis og skóla.

x

x
x

Ytri tengsl – önnur skólastig og nærsamfélagið.

x

Skólaþróun – umbótaaðgerðir.

x

Ráðstöfun fjármagns, mannauðs, búnaðar, tíma.

2019-2020

x

x

x

