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Mánuðir Skólaár 2013 - 2014 Hvernig fer mat fram ? Viðmið Ábyrgð á mati Hverjir eiga að fá 
upplýsingar um 

mat ? 

Birtingarform 

Ágúst 
 

Foreldra/nemendavið
töl.með umsjónark. 
 
 
 
Kennsluáætlanir í 
Mentor. 
 
Kynning endurm – 
áætlun. 
 

Uppgjörseyðublað 
 
 
 
 
Skoðað á svæði Mentor 
 
Endurskoðun í júní ár 
hvert 

 Umsjónarkennarar 
 
 
 
 
Deildastjórar 
 
 
Skólastjóri 

Skólastjórnendur. 
Deildastjórar meta 
hvaða upplýsingar 
fara til annara 
starfsmanna. 
 
Verður aðgengilegt 
á Mentor. 
 
 
Allir kennarar 

Kemur fram í skýrslu um innra mat. Birta 
upplýsingar á heimasíðu 
 
 
Kemur fram í skýrslu- mat á 
kennsluáætlunum 
 
Endurskoðun/ inn í skólanámskrá 

Septemb
er 

Spjall við nemendur  
 
 
 
Skólapúlsinn 
 

Stjórnendur hitta 
umsjónarkennara 1 x á 
vetri og  fara yfir stöðuna.  
Tölvukönnun (úrtak) 
 

 Umsjónarkennarar
/stjórnendur. 
 
 
Deildastjóra 
(Eldrast.) 
 

Stjórnendur meta 
hvaða upplýsingar 
fara til annarra 
starfsmanna.  
 
Starfsfólk 
 

Trúnaðarmál  
 
 
 
Setja á heimasíðu 
 

Október Haustfundir foreldra 
 
 
 
Leiðsagnarmat 
 
Skimun 1. Bekk 
 
 
Námsmat 

Eyðublað – Upplýsingar 
 
 
Í Mentor 
 
Niðurstöður  
 
 
Niðurstöður úr námsmati 
 

 Umsjónarkennarar 
 
 
 
Umsjónarkennarar 
 
Sérkennara 
 
 
Umsjónarkennarar 

Skólastjóri. 
Deildastjórar meta 
hvaða upplýsingar 
fara til annara 
starfsmanna. 
 
Umsjónarkennarar
-foreldrar 
 
Umsjónarkennarar 
og sérkennarar 
 

Úrbótaáætlun 
 
 
 
Úrbætur í námsumhverfi nem. 
 
Úrbótaáætlun 
 
 
Aðgerðaáætlun 
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Aðgengilegt á 
Mentor. 

Nóvemb
er 

Eineltiskönnun 
„Olweus“ 
 
 
 
 
Samræmdpróf – 
niðurstöður 
 
 
Námsmat – 
möppumat í 7.-10. 
bekk 

Tölvukönnun hjá eldri og 
pappír hjá þeim yngri, 
stöðluð könnu kemur frá 
ráðuneyti 
 
 
Niðurstöður koma frá 
námsmatsstofnun 
 
 
Niðurstöður úr námsmati 

 Eineltisteymi – 
Náms – og 
starfsráðgjafi. 
 
 
 
 
Skólastjóri 
 
 
 
Umsjónarkennarar 
Deildarstjórar 

Skólasamfélagið 
 
 
 
 
 
Stjórnendur , 
kennarar, foreldrar 
og fræðsluyfirvöld. 
 
 
Stjórnendur , 
kennarar, foreldrar 

Heimasíðu 
 
 
 
 
 
Samantekkt á heildar niðurstöu skólans 
sett á heimasíðu. Úrbótaáætlun. 
 
Úrbætur í námsumhverfi nem.    

Janúar Skólapúlsinn 
 
 
Starfsþróunnarsamtöl 

Tölvukönnun (úrtak) 
 
 
Eyðublöð 

 Deildastjóri 
(eldrast.) 
 
 
Stjórnendur 

Skólasamfélagið 
 
 
Trúnaðamál 
 
 

Helstu niðurstöður settar á heimasíðu. 
 
Úrbótaáætlun 

Febrúar Foreldrakönnun 
 
 
Niðurstöður 
Eineltiskönnunar 
 
Foreldraviðtöl 

Tölvukönnun  
 
 
Niðurstöður koma frá 
ráðuneyti 
 
Eyðublöð 

 Skólastjóri 
 
 
Eineltisteymi 
 
 
Umsjónarkennarar 

Skólasamfélagið 
 
 
Skólasamfélagið 
 
 
Skólastjórnendur 

Niðurstöður settar á heimasíðu 
 
 
Niðurstöður settar á heimasíðu 
 
 
Úrbótaáætlun 

Mars 
 
 

Starfsmannakönnun Tölvukönnun  Skólastjóri Starfsmannahópuri
nn 

Úrbótaáætlun 
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Apríl Skólapúlsinn Tölvukönnun (úrtak) 
 

 Deildastjóri 
(eldrast.) 
 

Skólasamfélagið 
 

Helstu niðurstöður settar á heimasíðu. 
 

Maí Námsmat Form frá greinakennurum  Kennarar Stjórnendur og 
kennarar 

Aðgerðaáætlun 

Júní Skólaþing 
 
 
Skýrslugerð 
 
 
 
Endurskoðun á 
skólanámskrá 

Efni kemur frá kennurum 
 
Úrbótaáætlanir og 
sjálfsmatsskýrsla verður 
tilbúin 
 
Hefja endurskoðn þar sem 
hún verður lögð fyrir 
fræðsluráð í október á 
hverju ári. 

 Stjórnendur 
 
 
Stjórnendur 
 
 
 
Stjórnendur/kenna

rar 

Skólasamfélagið – 
Fræðsluráði boðið 
á þingið 
 
Skólasamfélagið 
 
 
 
Skólasamfélagið 

Skýrsla sett á heimasíðu 
 
 
Sjálfsmatsskýrsla sett á heimasíðuna 
 
 
Skólanámskrá á heimasíðu. 

 

Sérstaklega skoðað 2013 - 2014 

 
Mánuðir/ár 

 
Matsþáttur 

 
Hvernig fer mat fram ? 

 
Ábyrgð á mati 

Hverjir eiga að fá upplýsingar 
um mat ? 

Birtingarform 

 
2013 - 2014 

 
Nám og kennsla 

 
-Mat á skipulagi kennslu 
-Mat á 
kennsluaðferðum 
-Tengsl  markmiða í 
skólanámsskrá við 
aðalnámskrá 
-Mat á gæðum 
námsefnis 
-Mat á námskröfum 
gagnvart nemendum 

 
Skólastjórnendur 

 
Starfsfólk/Fræðslusvið 

 
Úrbótaáætlun sett á 
heimasvæði skóla 
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2014 - 2015 

 
 

Námsmat 

 
 
-Aðlaga námsmat að 
nýrri aðalnámskrá 
-Fara yfir tíðni prófa og 
yfirfara námsmatsáætl 
Skólans 
-Fara yfir tengsl 
námsmats við 
námsmarkmið 
námsgreina. 
- Fara yfir túlkun og 
vinnuferla námsmats 
- Skoða þátt nemenda í 
námsmati 
 
 

 
 
Skólastjórnendur/kennarar 
 
 

 
 

Starfsfólk/Fræðslusvið 

 
 
Úrbótaáætlun sett á 
heimasvæði skóla 

 
2015 - 2016 

 
Stjórnun 

 
-Mat á faglegri forystu 
stjórnenda 
-Ábyrgð á innleiðingu 
nýjunga í skólastarfi 
-Leiðir til að fylgjast 
betur með framvindu 
nemenda í námi 
 
- Nýting á námstíma 
nemenda 
-Er unnið eftir þeim 
verkferlum sem lagðir 
eru til grundvallar 
- Hvernig eru samskipti 
við nemendur og 

 
Skólastjórnendur/skólaráð
/Gæðaráð 

 
Starfsfólk/Fræðslusvið 

 
Úrbótaáætlun sett á 
heimasvæði skóla 
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starfsfólk 

      

 

 


