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Bíldudalsskóli 2018 - 2020 

Inngangur  

Menntamálastofnun gerði ytra mat á skólastarfi í Bíldudalsskóla í nóvember 2017. Ytra mat er 

mikilvægt tæki fyrir leik - og grunnskóla til að skólasamfélagið geti áttað sig á því hvar styrkleikar 

skólastarfsins liggja og hvert skal halda. Skýrsluna má sjá hér. Ytra mats aðilar mátu stöðuna þá eins 

og hún birtist á meðfylgjandi mynd.  

Viðfangsefni umbóta í kjölfar ytra mats er að bæta stöðuna kerfisbundið. Markmið Bíldudalsskóla er að 

flestir eða allir þættir samræmist fyllilega lýsingum um gæðastarf. Árið 2017 í kjölfar ytra mats setti 

starfsfólk Bíldudalsskóla sér það markmið að verða framúrskarandi skóli sem bæri skýr einkenni 

gæðastarfs.  

Þessi skýrsla fjallar um helstu viðfangsefni innra mats á árunum 2018 til 2020. Með gerð þessarar 

skýrslu telst umbótum í kjölfar ytra mats lokið - og við tekur kerfisbundið innra mat sem byggir á 

gæðakerfi skólans og reglubundnu mati á því.   

 
RAUTT - Mikilla umbóta er þörf á flestum eða öllum þáttum. Óviðunandi verklag, uppfyllir 

ekki viðmið skólans um gæðastarf á mörgum mikilvægum þáttum.  

GULT - Meiri veikleikar en styrkleikar. Viðunandi verklag, uppfyllir viðmið um gæðastarf 

að mörgu leyti, einhverjir mikilvægir þættir sem þarfnast umbóta 

LJÓSGRÆNT - Meiri styrkleikar en veikleikar. Gott verklag, flestir þættir í samræmi við 

lýsingu á gæðastarfi 

GRÆNT - Flestir eða allir þættir sterkir. Mjög gott verklag sem samræmist fyllilega 

lýsingu um gæðastarf.  

https://e81453fd-bb3e-4930-ac94-6b1a47da1f99.filesusr.com/ugd/3f0519_4aa7c38f923d49c4b5fb0e73e55c495b.pdf
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Í kjölfar ytra mats úttektar Menntamálastofnunar varð til umbótaáætlun sem starfsfólk Bíldudalsskóla 

hefur unnið eftir allt til dagsins í dag. Umbótum er nú lokið og innra mats skýrsla og umbætur í kjölfar 

innra mats hafa tekið við og unnið samkvæmt langtímaáætlun skólans um innra mat. Þriðji kafli 

þessarar skýrslu er ný umbótaáætlun sem tryggir stöðugar umbætur framvegis í Bíldudalsskóla.  

Nú í lok skólaársins 2020 er staðan þannig að nú er búið að endurskoða alla þætti innra mats skólans 

og setja gæðaviðmið um stjórnun og faglega forystu, nám og kennslu og innra mat. Hér fyrir neðan má 

sjá hvernig starfsfólk skólans mat stöðuna út frá gæðaviðmiðum skólans.  

Nýja innra mats skýrslu Bíldudalsskóla er að finna á heimasíðu skólans.  

Innra mats teymi Bíldudalsskóla  

Bíldudalur í júní 2020  

Innra mat Bíldudalsskóli 2018-2020  

Samkvæmt langtímaáætlun Bíldudalsskóla um innra mat var matsþátturinn Stjórnun og fagleg 

forysta tekinn fyrst fyrir, þá matsþátturinn nám og kennsla og síðast innra mat. Haustið 2019 hófst 

heildarendurskoðun á fyrsta matsþættinum, markmið sett og viðmið og gerð mjög ítarleg áætlun um 

innra mat. Lögð var áhersla á að skólinn myndi setja sér viðmið um gæðastarf og á sama tíma leitast 

við að leggja mat á matsþættina. Nýlegt ytra mat lá fyrir sem einfaldaði verkið.  

Hér fyrir neðan má sjá yfirlit yfir það sem gert var eftir að viðmiðin höfðu verið lögð fram og hvernig 

innra mats teymi Bíldudalsskóla metur niðurstöður út frá gæðaviðmiðum. 

 

Mikilvægt er að átta sig á því að viðmiðaflokkar MMS hafa verið uppfærðir og breytt lítillega frá því að 

ytra mats úttektin var gerð í Bíldudalsskóla 2017. Það útskýrir hugtakamun og einföldun á 

heildarskema.  

 

 

Stjórnun og fagleg forysta Nám og kennsla  Innra mat 

Faglegt samstarf og 
samræða 

Vinnulag, 
verklagsreglur og 
áætlanir 

Inntak og 
námskrá 

Skipulag 
náms 

Skipulag 

Samvirkni í 
stefnumótun - 
stefnumótun og 
skipulag 

Starfsmanna 
stjórnun og 
verkaskipting 

Árangur náms Námsvitund Framkvæmd 

Tengsl við foreldra 
og aðra í skóla 
samfélaginu 

Leiðtogahæfni 
stjórnenda og 
starfsmanna 

Gæði kennslu Ábyrgð og 
þáttaka 

Umbætur 

Umbætur og 
innleiðingar 
breytinga 

 

https://e81453fd-bb3e-4930-ac94-6b1a47da1f99.filesusr.com/ugd/3f0519_5614607025ad44aeaa42a6418e996de7.pdf
https://docs.google.com/document/d/1rSEEfkAOjXS-zNp_qFfj7Ox28bAZZ3YBbC-u9MxPsbQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jRq_wlQL_ua2PPFuYJAdona4PV_UalI6lVz4oHW_3EI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Vw1k5a8LAdwPKfzsiYIY6tT-ZqmygfqXxw3p-R90m9A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tYKD9FSvq_-rIrxOteEQjVcvmAQFPdX0ypPng70LzNQ/edit?usp=sharing
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RAUTT - Mikilla umbóta er þörf á flestum eða öllum þáttum. Óviðunandi verklag, uppfyllir 

ekki viðmið skólans um gæðastarf á mörgum mikilvægum þáttum.  

GULT - Meiri veikleikar en styrkleikar. Viðunandi verklag, uppfyllir viðmið um gæðastarf 

að mörgu leyti, einhverjir mikilvægir þættir sem þarfnast umbóta 

LJÓSGRÆNT - Meiri styrkleikar en veikleikar. Gott verklag, flestir þættir í samræmi við 

lýsingu á gæðastarfi 

GRÆNT - Flestir eða allir þættir sterkir. Mjög gott verklag sem samræmist fyllilega 

lýsingu um gæðastarf.  

 

Heildarniðurstaðan er að 62% matsþátta (10/16) eru flestir eða allir sterkir. Mjög gott verklag sem 

samræmist fyllilega lýsingu um gæðastarf. Við lok skólaársins 2020 - 2021 er stefnt á að 90% allra 

matsþáttanna verði flestir eða allir sterkir. 

Stjórnun og fagleg forysta 2018-2019  

Markmið og viðmið um gæðastarf við Stjórnun og faglega forystu var kynnt og samþykkt af 

kennurum skólans haustið 2019. Gögn sem nýtt voru til að máta við ný markmið og viðmið um stjórnun 

og faglega forystu voru fundargerðir, niðurstöður spurningalista og niðurstöður starfsþróunarsamtala.  

Innra mats teymið tók fyrir áætlun um Stjórnun og faglega forystu og lagði mat á hvert atriði á 

vordögum 2020. Eins og þegar hefur komið fram teljast allir þættir GRÆNT - Flestir eða allir þættir 

sterkir. Mjög gott verklag sem samræmist fyllilega lýsingu um gæðastarf.  

 

 

 

Stjórnun og fagleg forysta 

Faglegt samstarf og 
samræða 

Vinnulag, 
verklagsreglur og 
áætlanir 

Samvirkni í 
stefnumótun - 
stefnumótun og 
skipulag 

Starfsmanna 
stjórnun og 
verkaskipting 

Tengsl við foreldra 
og aðra í skóla 
samfélaginu 

Leiðtogahæfni 
stjórnenda og 
starfsmanna 

Umbætur og 
innleiðingar 
breytinga 

 

 

Sex þættir af sjö bera skýr merki um gæðastarf í 
skólum og einn þáttur - starfsmannastjórnun og 
verkaskipting telst vera ljósgrænn, þar sem 
styrkleikar eru meiri en veikleikar og gott verklag 
sem má bæta.  

Til þess að allir þættir geti talist skærgrænir þarf 
að ljúka endurskoðunum á áætlunum, 
öryggisáætlun, móttökuáætlun fyrir nýja 
starfsmenn, rýmingaráætlun og gera 
starfsmannastefnu skólans.  

Nám og kennsla - árangur náms 2019-2020  

Á skólaárinu 2019 - 2020 voru eftirfarandi gæðaviðmið um nám og kennslu samþykkt á kennarafundi 

og nú þegar er unnið útfrá. Gagnaöflun og helstu verkefni voru eftirfarandi:  

https://docs.google.com/document/d/1jRq_wlQL_ua2PPFuYJAdona4PV_UalI6lVz4oHW_3EI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rFDEFgtkgnx34AWZ9Ia2xmWgN11nvvI6XhbPBBEgMx4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rFDEFgtkgnx34AWZ9Ia2xmWgN11nvvI6XhbPBBEgMx4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rFDEFgtkgnx34AWZ9Ia2xmWgN11nvvI6XhbPBBEgMx4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jRq_wlQL_ua2PPFuYJAdona4PV_UalI6lVz4oHW_3EI/edit?usp=sharing
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● Lesferill og samræmd próf voru lögð samkvæmt áætlun. Framfarir nemenda voru eðlilegar á 

milli mælinga.  

● Skimanaáætlun skólans er að finna hér - í vetur hefði mátt ganga betur að leggja fyrir 

reglubundnar skimanir og fylgja sérkennslumálum betur eftir. Stefnan á næsta skólaári er að 

gera betur með skimanir.  Einhverjir hnökrar urðu á framkvæmd skimana vegna 

samkomubanns en þó ekki verulegir og hluti vegna manneklu. Árið þar á undan gekk vel.  

● Nýtt teymi leik- og grunnskólanna í Vesturbyggð var stofnað og á árinu voru haldnir þrír fundir í 

nýju teymi. Beiðnir um sérfræðiþjónstu eru teknar fyrir í teyminu og yfirsýn og eftirfylgni er nú 

sameiginlegt verkefni skólanna frekar en á borði hvers og eins. Sérfræðingar sitja fundina eftir 

þörfum. Ráðgjafi á vegum Tröppu hefur haft það verkefni að koma starfsháttum á og áætlað að 

hún sitji fundina á næsta ári til þess að festa starfshætti í sessi. Þetta hjálpar Bíldudalsskóla við 

að einangrast ekki og fá stuðning við meðferð sérkennslumála og sérúrræða.  

● Spurningalisti lagður fyrir foreldra nemendur og kennara í maí 2020 sem unnin er útfrá 

kennslufræðilegri stefnu skólans og gæðaviðmiðum um nám og kennslu. Í spurningalistanum 

var einnig spurt um líðan. Spurningalistinn var lagður fyrir nemendur í 5.-10. bekk.  

○ Í ljós komu vísbendingar um vanlíðan á meðal nemenda. Spurningalistinn var lagður 

fyrir nemendur þegar í kjölfar samkomubanns sem mögulega gæti skýrt niðurstöðuna 

að einhverju leyti. Kennarar og skólastjóri hafa þegar brugðist við vísbendingum um 

vanlíðan og ólíklegt annað en að náðst hafi utanum málin.  

○ Frekari aðgerðir hefjast í haust samkvæmt umbótaáætlun næsta vetrar. Markmiðið er 

að líðan allra nemenda geti talist góð.   

○ Niðurstöður spurningakannana gefa mikilvæga mynd af því hvað betur má fara. 

Mikilvægast er að niðurstöður nýtist til að sýna fram á framfarir og að ráðist sé í 

aðgerðir samkvæmt umbótaáætlun.  

Innra mats teymið tók fyrir gæðaviðmið um nám og kennslu og lagði mat á hvern þátt. Eins og 

þegar hefur komið fram teljast allir þættir GRÆNT - Flestir eða allir þættir sterkir. Mjög gott verklag 

sem samræmist fyllilega lýsingu um gæðastarf.  

Inntak náms  - Endurskoðun á skólanámskrá lokið. Námsvísar liggja fyrir og unnið verður kerfisbundið 

með þá framvegis og sérstaklega á næsta skólaári. Útfærsla á aðalnámskrá liggur fyrir og allir þættir 

skólanámskrár liggja fyrir og birtast í nýju endurskoðuðu skjali á heimasíðu skólans sem nær yfir 

starfsemi bæði leik- og grunnskóla. 

Árangur náms - Fylgja mætti nemendum betur eftir á milli mælinga. Eðlilegar framfarir nemenda á milli 

mælinga og gripið inn í ef ekki. Þessi þáttur er á mörkunum að vera sterkur - auka þarf teymiskennslu, 

samábyrgð á námi nemenda, reglubundnu námsmati og þátttöku nemenda og foreldra í námsmati.  

Varðandi aðra þætti, skipulag náms, námsvitund, gæði kennslu og ábyrgð og þáttaka hefur grunnurinn 

verið lagður á síðustu árum. Kerfisbundin gagnaöflun er hafin um gæði náms og kennslu og verður 

unnið með niðurstöður kennara og nemendakönnunar um gæði náms og kennslu næsta vetur. 

Kennslufræðileg stefna hefur verið lögð fram og er liður í faglegri umræðu innan skólans.  

Mikið hefur áunnist og grunnur hefur verið lagður að því að þeir sex þættir sem mynda matsþáttinn 

Nám og kennslu geti einkennst af mjög góðu verklagi og gæðastarfi. Markmið skólaársins 2020 til 

2021 verður að a.m.k. 5 af 6 matsþáttum verði skær grænir.  

https://www.bildudalsskoli.is/lesfimi
https://docs.google.com/document/d/1iylpTo5H3CJj8XBVG-3VHEjfLp00FodlSCmKSRgFD50/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1iylpTo5H3CJj8XBVG-3VHEjfLp00FodlSCmKSRgFD50/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1emhg6uWkZckVDAbiu0_H1ISHHj12DF5Qn0eRyYqAdNM/edit?usp=sharing
https://e81453fd-bb3e-4930-ac94-6b1a47da1f99.filesusr.com/ugd/3f0519_a01caba368a74a2cbd636adbb9f61bf6.pdf
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Nám og kennsla  

Inntak og námskrá Skipulag náms 

Árangur náms Námsvitund 

Gæði kennslu Ábyrgð og þáttaka 
 

Umbætur næsta árs  

● Koma upp kerfisbundnu mati á gæðum 

náms og kennslu  

● Vinna áfram með námsvísa  

● Vinna úr niðurstöðum kannana og innra 

mats  

● Virkja nemendaráð að nýju  

● Gera áætlun um lýðræðislega aðkomu 

nemenda  

● Bekkjarfundir séu reglulegir   

● Auka aðkomu nemenda og foreldra að 

námsmati og námi  

 

Innra mat 2018-2020  

Á skólaárinu 2019 - 2020 voru eftirfarandi gæðaviðmið um innra mat samþykkt á kennarafundi og 

ákveðið að gera að viðmiðum skólans. Viðmið þessi ná bæði yfir starfsemi Bíldudalsskóla og 

Tjarnarbrekku. Í kjölfar ytra mats hefur í rauninni verið unnið að úrbótum með þessi viðmið í huga frá 

haustinu 2017. Stærsta breytingin er að nú vinnur starfsfólk skólans að því að koma starfsháttum nær 

gæðaviðmiðum skólans.  

Hér á eftir fer mat á stöðu innra mats í Bíldudalsskóla að loknu tveggja ára endurskoðunarferli. Gátlisti 

um innra mat var nýttur til að leggja mat á stöðuna.  

 

Innra mat 

Skipulag 

Framkvæmd 

Umbætur 
 

 

 

Innra mat í Bíldudalsskóla hefur verið tekið til gagngerrar endurskoðunar og uppfyllir nú eftirfarandi 

skilyrði sem birtast í gátlista Menntamálastofnunar um innra mat.  

Styrkleiki innra mats Bíldudalsskóla nú er að gæðaviðmið liggja fyrir, fyrsta innra mats skýrslan er 

tilbúin og spurningalistar hafa verið lagðir fyrir foreldra, nemendur og starfsfólk (nám og kennsla og 

stjórnun). Margt hefur áunnist og allt til alls svo að innra mat og vinna með gæðaviðmið megi verða 

sjálfsagður þáttur í skólastarfinu frekar en átak.  

● Langtímaáætlun um innra mat nokkur ár fram í tímann (3-5 ár) liggur fyrir.  

https://docs.google.com/document/d/1tYKD9FSvq_-rIrxOteEQjVcvmAQFPdX0ypPng70LzNQ/edit?usp=sharing
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● Langtímaáætlun endurspeglar að helstu þættir skólastarfsins eru metnir.  

● Áætlun um innra mat fyrir viðkomandi skólaár liggur fyrir.  

● Í gögnum um innra mat kemur fram hverjir bera ábyrgð á framkvæmd innra mats  

● Skólinn gerir grein fyrir hvernig markmið í stefnu skólans eru metin (á líka við um markmið um 

kennsluhætti).  

● Fjölbreyttar aðferðir eru notaðar við að afla gagna.  

● Gagna er aflað með aðferðum er hæfa viðfangsefninu og þeim spurningum sem lagt er upp 

með.  

● Nýlegar greinargerðir um innra mat eru aðgengilegar á heimasíðu skólans  (fyrsta er tilbúin).   

● Eldri greinargerðir um innra mat eru aðgengilegar á heimasíðu skólans (fyrsta er tilbúin).  

● Umbótaáætlanir eru birtar á heimasíðu skólans.  

● Umbótaáætlun er tímasett og hún skilgreinir ábyrgðaraðila fyrir umbótunum.  

● Tilgreint er í umbótaáætlun hvenær á að meta árangur aðgerða.  

● Tilgreint er í umbótaáætlun hvernig á að meta árangur aðgerða. 

 
Veikleikar innra mats er að innra mats teymið þarf að taka meiri forystu og ná eignarhaldi á 

viðfangsefninu. Innra mats teymið þarf stuðning við að gera innra matið af reglubundnum þætti í 

skólastarfinu.  

● Festa starfshætti innra mats teymis betur í sessi. 

● Koma betra skipulagi á innra mat frá mánuði til mánaða og hvernig gögn eru meðhöndluð.  

● Skipuleggja og samþætta innra mat betur við nám og kennslu. 

● Fara betur yfir gæðaviðmið og snyrta til, enn eru þættir inni í gæðaviðmiðunum sem eiga ekki 

við Bíldualsskóla og laga þarf tímalínu.  

● Fella gæðaviðmið fyrir leikskólastig inn í gæðaviðmið Bíldudalsskóla.  

Innra mat - Tjarnarbrekka  
Innra mat á Tjarnarbrekku hefur verið þónokkuð í vetur. Ekki hafa verið sett fram sérstök gæðaviðmið 

um starfið á Tjarnarbrekku en úr því verður bætt.  

Mikilvæg gagnasöfnun fór fram á skólaárinu. Starfsfólk undir forystu skólastjóra lögðu mat á 

eftirfarandi þætti með matslistum um vettvangsathugun í leikskólum.  

Eftirfarandi þættir voru metnir:  

● Stjórnun, skipulag náms og námsaðstæður 

● Uppeldi, menntun og starfshættir 

● Leikur og nám – lýðræði, jafnrétti og þátttaka barna 

● Námssvið leikskólans 

● Leikskóli án aðgreiningar – margbreytileikinn 

● Mannauður 

● Viðmót og menning 

● Velferð og líðan barna 

● Stuðningur við málhvetjandi umhverfi og frekari tækifæri til að styðja við málörvun  
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Með matslistunum er lagt mat á hvort nauðsynlegir þættir séu til staðar til þess að starfsemi 

leikskólans geti talist góð. Um 60% af matsþáttunum eru til staðar og verður það markmið næsta 

skólaárs að fjölga þeim þáttum í 80%.  

Ráðgjafar Tröppu lögðu mat á úttekt og skipulag skólans með sambærilegum matslista (The 

communication trust) en á milli 80 og 90% af matsþáttunum töldust vera fullnægjandi.  

Næsta skólaár er áætlað að vinna með viðmið Reykjavíkurborgar um gæðastarf í leikskólum en freista 

þess að fella saman gæðaviðmið Bíldudalsskóla svo að þessir þrír meginþættir, stjórnun og fagleg 

forysta, nám og kennsla (sem yrði þá leikur, nám og kennsla) og innra mat (nær nú þegar yfir 

Tjarnarbrekku) - geti náði yfir alla starfsemi skólanna beggja. Það myndi spara tíma og fyrirhöfn í innra 

mati framvegis. Sjá umbótaáætlun hér fyrir neðan.  
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