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Fjögurra ára matsáætlun 2020-2024

Viðfangsefni 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024

Skólastefna Hríseyjarskóla - Manngildi - þekking - metnaður

Skólastefna x

Starfsánægja og líðan starfsfólks á
vinnustað

x x

Fagmennska starfsfólks x x

Ánægja og líðan nemenda x x

Viðmót og menning í skólanum x

Samstarf heimila og skóla x

Nám og kennsla

Inntak, árangur, framfarir x x x x

Skipulag náms og námsumhverfi x

Kennsluhættir, gæði náms og kennslu
(kennslufræðileg stefna og samkennsla árganga
bæði í leik- og grunnskóla)

x x x

Námsmatsaðferðir x Innleiða breytingar í samræmi
við skólastefnu Akureyrar

Stjórnun, fagleg forysta og skipulag
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Stjórnandinn sem faglegur leiðtogi x x

Stjórnun skólans
(m.a. tengsl, upplýsingaflæði og traust)

x

Faglegt samstarf x x

Skóladagur nemenda, skólanámskrá,
starfsáætlun, áætlanir og verklagsreglur

x

Samstarf milli skólastiga
(leik- og grunnskóli)

x x

Áherslur skólans-skólastefna

Leiðtogar í eigin námi
(Ábyrgð nemenda á eigin námi m.a. metnaður,
framfarir og skipulag)

x x

Uppbyggingarstefnan x x

Heilsueflandi skóli (sjálfvirkt mat á vef) x x x x

Grænfánaverkefnið x x x

Teymisvinna x x x

Uppbrotsdagar / viðburðir
(þar með talið Sudbury vikur)

x x x

Innra mat

Framkvæmd innra mats
(hversu vel stenst matsáætlun?)

Ytra mat x x Ytra mat

Umbótastarf í kjölfar innra mats x x x Ytra mat
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Ársáætlun 2020-2021

Matsverkefni Hvernig á að meta? Hver sér um matið? Þátttakendur í
matinu?

Viðmið - hvenær erum
við ánægð

Hvenær á að meta?

Nám og kennsla

Inntak, árangur, framfarir Ytra mat nóvember ´19

Námsmat og skimanir
skv. námsmats- og
skimunaráætlun
skólans.

Skólastjóri,
umsjónarkennarar og
starfsmenn leikskólans

Nemendur og starfsfólk Þegar utanumhald og
verkaskipting er skýr og
kennarar og skólastjóri
rýna saman í niðurstöður
og taka sameiginlegar
ákvarðanir um framhaldið.

Metið eftir áætlunum frá
MMS og námsmats- og
skimunaráætlun skólans
og í námsmati tvisvar á
skólaári.

Kennsluhættir, gæði náms
og kennslu

Ráðgjafar frá Ásgarði
skólaráðgjöf gerðu ytra
mats skimun á
nokkrum
kennslustundum.

Ytra mat (Ásgarður) Kennarar og gæðaráð Þegar við höfum náð 80%
viðmiða um gæði
samkvæmt viðmiðum um
nám og kennslu í
matslistum ytra mats.

Ytra mat í mars 2021.

Heilsueflandi skóli
(sjálfvirkt mat á vef)

Matsskýrsla sem
verður til á vef
landlæknisembættis

Gæðaráð Heilsuráð Þegar við höfum lokið
innleiðingu
heilsustefnunnar og erum
komin með umbótaáætlun
og heilsustefna skólans
endurspeglast í starfinu.

Metið að vori.

Uppbrotsdagar / viðburðir
(þar með talið Sudbury vikur)

Dagskrá og markmið
sett af
kennurum/nemendum
og þau yfirfarin eftir
uppbrotsdaga og
viðburði.

Gæðaráð Starfsfólk
Hríseyjarskóla,
nemendur, foreldrar og
forráðamenn og
einstaka sinnum gestir
á viðburðum.

Þegar uppbrotsdagar og
viðburðir eru vel
skipulagðir og ganga vel.
Þegar nemendur og
foreldrar (þegar það á við)
eru virkir þátttakendur.

Metið að vori.
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Innra mat

Framkvæmd innra mats Unnið skv. þessari
matsáætlun

Gæðaráð Gæðaráð framkvæmir -
allir taka þátt

Áætlun þessi metin að vori
- markmið að allir þættir
séu teknir fyrir.

Allt skólaárið

Umbótastarf í kjölfar innra
mats

Niðurstöður og
umbótaáætlun

Gæðaráð Allt skólasamfélagið Ítarleg umbótaáætlun liggi
fyrir á vorin - heildstæð.

Allt skólaárið
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Ársáætlun 2021 - 2022

Matsverkefni Hvernig á að meta? Hver sér um matið? Þátttakendur í
matinu?

Viðmið - hvenær
erum við ánægð

Hvenær á að meta?

Skólastefna - Manngildi - þekking - metnaður

Skólastefna Starfsfólk, nemendur
og foreldrar vinna með
stefnu og
einkunnarorð skólans.
Hluti af þeirri vinnu fer
fram á skólaþingi að
hausti.

Gæðaráð og skólastjóri Starfsfólk, nemendur
og foreldrar

Þegar búið er að
halda skólaþing með
nærsamfélagi skólans
þar sem farið verður
m.a. yfir
einkunnarorð, stefnu,
kennsluhætti og
framtíðarsýn skólans.

Meta að vori.

Starfsánægja og líðan
starfsfólks á vinnustað

Starfsmannasamtöl
Rafræn könnun innan
skóla.

Skólastjóri Starfsfólk og skólastjóri Þegar allir starfsmenn
eru ánægðir, finna að
þeir tilheyra og eru
þátttakendur í
skólastarfinu öllu.
Annars umbætur.

September og febrúar.

Fagmennska starfsfólks Skólastjóri fylgist með
og veitir uppbyggilega
gagnrýni til starfsfólks.
Starfsþróunarsamtöl.
Matstæki GÓG

Skólastjóri Starfsfólk og skólastjóri Viðmiðum í tengslum
við nýja menntastefnu
er náð.
Matsviðmiðum náð í
matslistum.

Febrúar

Ánægja og líðan nemenda Rafrænar
nemendakannanir.
Nemendaviðtöl.
Tengslakannanir.

Skólastjóri og
umsjónarkennarar

Nemendur 100% nemenda
ánægðir eða mjög
ánægðir.
Líðan telst góð.
Annars umbætur.

Nemendaviðtöl í september og
janúar.

Rafrænar kannanir í október
og maí.
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Matsverkefni Hvernig á að meta? Hver sér um matið? Þátttakendur í
matinu?

Viðmið - hvenær
erum við ánægð

Hvenær á að meta?

Nám og kennsla

Inntak, árangur, framfarir Ytra mat nóvember ´19

Námsmat og skimanir
skv. námsmats- og
skimunaráætlun
skólans.

Matsaðilar ytra mats

Gæðaráð

Nemendur
Starfsfólk

Þegar kerfisbundið er
rýnt í gögn og
brugðist við ef ekki
eðlilegar framfarir.

Samkvæmt námsmats- og
skimunaráætlun.

Að vori.

Kennsluhættir, gæði náms
og kennslu

Starfsmannasamtöl
Sjálfsmatslistar
Jafningjamat
Stjórnendamat á
kennslu

Gæðaráð Kennarar
Skólastjóri

Umræður um
kennsluhætti eru
fastir liðir á
kennarafundum og í
starfsmannaviðtölum.
Markmið að teljast
fyrirmyndar útfrá
viðmiðum MMS um
nám og kennslu 80%

Jafningjamat í janúar.
Starfsmannaviðtöl í febrúar

Námsmatsaðferðir Umræður á
kennarafundum
Matslisti á
námsmatsaðferðum
Nemenda- og
foreldrakannanir

Kennarar og gæðaráð Kennarar Þegar
námsmatsaðferðir eru
fjölbreyttar og kynntar
foreldrum og
nemendum í upphafi
skólaársins

Innleiða breytingar í samræmi
við skólastefnu Akureyrar

Stjórnun og skipulag

Stjórnandinn sem faglegur
leiðtogi

Matstæki um þróun
skólastarfs GÓG

Gæðaráð Starfsfólk og skólastjóri Þegar skólastjóri er
faglegur leiðtogi
starfsmanna.

Það vori.

Faglegt samstarf Teymsvinna metin ef Kennarar og gæðaráð Starfsfólk og skólastjóri Þegar niðurstöður Að vori.
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matslista um faglegt
samstarf.

matsins sýna að
samstarfið sé faglegt
og teymisvinna er
innleidd að fullu.

Samstarf milli skólastiga
(leik- og grunnskóli)

Í starfsmannaviðtölum
og á
starfsmannafundum.

Gæðaráð og skólastjóri Starfsfólk Þegar flæði og
samstarf á milli deilda
er gott en jafnframt
skýr stefna og mörk.

Nóvember, febrúar og maí.

Áherslur skólans

Uppbyggingarstefnan Könnun
Rýnihópar

Gæðaráð Starfsfólk
Nemendur

Skólinn uppfylli
viðmið um
Uppbyggingarstefnu
annað hvert ár.

1x á skólaárinu

Heilsueflandi skóli
(sjálfvirkt mat á vef)

Matsskýrsla sem
verður til á vef
landlæknisembættisins

Gæðaráð Heilsunefnd Þegar skólinn hefur
lokið innleiðingu og
við erum formlega
orðin heilsueflandi
skóli og það orðið
sýnilegt í
skólastarfinu og
samfélaginu.

Að vori.

Grænfánaverkefnið Matslistar í tengslum
við grænfánaverkefnið.

Gæðaráð Grænfánanefnd Þegar við höfum
uppfyllt öll skilyrði og
getum flaggað
Grænfánanum aftur
við Hríseyjarskóla.

Að vori.

Teymisvinna Rýnihópar
Sjálfsmat kennara

Gæðaráð Starfsfólk
Nemendur

Þegar samstarfið er
traust og heiðarlegt
og við höfum innleitt
teymisvinnu að fullu.

Nóvember, febrúar og maí.
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Uppbrotsdagar / viðburðir Dagskrá og markmið
sett af
kennurum/nemendum
og þau yfirfarin eftir
uppbrotsdaga og
viðburði.
Rafrænar kannanir.

Gæðaráð Starfsfólk
Hríseyjarskóla,
nemendur, foreldrar og
forráðamenn og
einstaka sinnum gestir
á viðburðum.

Þegar uppbrotsdagar
og viðburðir eru vel
skipulagðir og ganga
vel. Þegar nemendur
og foreldrar (þegar
það á við) eru virkir
þátttakendur.

Metið að vori.

Innra mat

Framkvæmd innra mats Unnið skv. þessari
matsáætlun

Gæðaráð Gæðaráð framkvæmir -
allir taka þátt

Áætlun þessi metin
að vori - markmið að
allir þættir séu teknir
fyrir.

Allt skólaárið

Umbótastarf í kjölfar innra
mats

Niðurstöður og
umbótaátælun

Gæðaráð Allt skólasamfélagið Ítarleg umbótaáætlun
liggi fyrir á vorin -
heildstæð.

Allt skólaárið, samkvæmt
áætlun.

Tímalína skólaársins 2021 - 2022

Ágúst Sept Október Nóvember Desember Janúar Feb Mars Apríl Maí

❏ Skólaþing
❏ Nemenda-

viðtöl
❏ Starfsmanna

- könnun

❏ Rafræn
nemenda-
könnun

❏ Kennarar
jafningjamat

❏ Námsmat
nemenda

❏ Nemenda-
viðtöl

❏ Starfsþróunar-
samtöl

❏ Skýrslugerðir
❏ Rafræn

nemenda-
könnun

❏ Námsmat
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Ársáætlun 2022 - 2023

Matsverkefni Hvernig á að meta? Hver sér um matið? Þátttakendur í
matinu?

Viðmið - hvenær
erum við ánægð

Hvenær á að meta?

Skólastefna - Manngildi - þekking - metnaður

Viðmót og menning í
skólanum

Nemenda- og
starfsmannakannanir
Nemendaviðtöl

Gæðaráð og kennarar Nemendur og starfsfólk Þegar öllum líður vel í
skólanum, flæði er gott
og samskiptin
einkennast af virðingu

September og janúar
Október og maí

Samstarf heimila og skóla Rafræn foreldrakönnun
Nemendaviðtöl
Kennarafundir

Gæðaráð og kennarar Foreldrar, nemendur
og starfsfólk

Þegar upplýsingaflæði
er gott í báðar áttir og
samskiptin einkennast
af virðingu. Foreldrar
eru virkir þátttakendur í
skólastarfinu

Yfir skólaárið
September, október og maí.

Nám og kennsla

Inntak, árangur, framfarir Ytra mat nóvember ´19

Námsmat og skimanir
skv. námsmats- og
skimunaráætlun
skólans.

Matsaðilar ytra mats

Gæðaráð

Nemendur
Starfsfólk

Þegar kerfisbundið er
rýnt í gögn og brugðist
við ef ekki eðlilegar
framfarir.

Samkvæmt námsmats- og
skimunaráætlun.

Að vori.

Skipulag náms og
námsumhverfi

Matstæki um þróun
skólastarfs GÓG

Gæðaráð Skólastjóri og kennarar Þegar náms-
umhverfið hentar
þörfum nemenda og
viðmiðum í matslistum
er náð.

Mars
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Stjórnun og skipulag

Stjórnun skólans
(m.a. tengsl, upplýsingaflæði og
traust)

Matstæki um þróun
skólastarfs GÓG (tengt
skipulagi og stjórnun)

Starfsmanna- og
nemendakönnun

Gæðaráð Starfsfólk, nemendur
og foreldrar

Stjórnun skólans er
skýr og viðmiðum er
náð í matslistum GÓG.

Traust, upplýsingaflæði
og tengsl mælist mjög
gott í könnunum.

September, febrúar og maí

Skóladagur nemenda,
skólanámskrá, starfsáætlun,
áætlanir og verklagsreglur

Gátlistar um innihald
skólanámskrár og
starfsáætlana.
Aðalnámskrá
grunnskóla

Gæðaráð Skólastjóri og kennarar Þegar þessir liðir
uppfylla viðmið með
tilliti til þess að við
erum fámennur skóli.

Að vori

Áherslur skólans

Heilsueflandi skóli
(sjálfvirkt mat á vef)

Matsskýrsla sem
verður til á vef
landlæknisembættisins

Gæðaráð Heilsunefnd Þegar skólinn hefur
lokið innleiðingu og við
erum formlega orðin
heilsueflandi skóli og
það orðið sýnilegt í
skólastarfinu og
samfélaginu.

Að vori.

Grænfánaverkefnið Matslistar í tengslum
við grænfánaverkefnið.

Gæðaráð Grænfánanefnd Þegar við höfum
uppfyllt öll skilyrði og
getum flaggað
Grænfánanum aftur við
Hríseyjarskóla.

Að vori.

Teymisvinna Rýnihópar
Sjálfsmat kennara

Gæðaráð Starfsfólk
Nemendur

Þegar samstarfið er
traust og heiðarlegt og
við höfum innleitt
teymisvinnu að fullu.

Nóvember, febrúar og maí.
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Innra mat

Framkvæmd innra mats Unnið skv. þessari
matsáætlun

Gæðaráð Gæðaráð framkvæmir -
allir taka þátt

Áætlun þessi metin að
vori - markmið að allir
þættir séu teknir fyrir.

Allt skólaárið

Umbótastarf í kjölfar innra
mats

Niðurstöður og
umbótaátælun

Gæðaráð Allt skólasamfélagið Ítarleg umbótaáætlun
liggi fyrir á vorin -
heildstæð.

Allt skólaárið, samkvæmt
áætlun.

Tímalína skólaársins 2022 - 2023

Ágúst Sept Október Nóvember Desember Janúar Feb Mars Apríl Maí

❏ Nemenda-
viðtöl

❏ Starfsmanna
- könnun

❏ Rafræn
nemenda-
og
foreldrakön
nun

❏ Námsmat
nemenda

❏ Nemenda-
viðtöl

❏ Starfsþróunar-
samtöl

❏ Matslisti
v/náms-

umhverfi

❏ Skýrslugerð
❏ Rafræn

nemenda-
könnun

❏ Námsmat
nemenda
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Ársáætlun 2023 - 2024

Matsverkefni Hvernig á að meta? Hver sér um matið? Þátttakendur í
matinu?

Viðmið - hvenær
erum við ánægð

Hvenær á að meta?

Skólastefna - Manngildi - þekking - metnaður

Starfsánægja og líðan
starfsfólks á vinnustað

Starfsmannasamtöl
Rafræn könnun innan
skóla.

Skólastjóri Starfsfólk og skólastjóri Þegar allir starfsmenn
eru ánægðir, finna að
þeir tilheyra og eru
þátttakendur í
skólastarfinu öllu.
Annars umbætur.

September og febrúar.

Fagmennska starfsfólks Skólastjóri fylgist með
og veitir uppbyggilega
gagnrýni til starfsfólks.
Starfsþróunarsamtöl.
Matstæki GÓG

Skólastjóri Starfsfólk og skólastjóri Viðmiðum í tengslum
við nýja menntastefnu
er náð.
Matsviðmiðum náð í
matslistum.

Febrúar

Ánægja og líðan nemenda Rafrænar
nemendakannanir.
Nemendaviðtöl.
Tengslakannanir.

Skólastjóri og
umsjónarkennarar

Nemendur 100% nemenda
ánægðir eða mjög
ánægðir.
Líðan telst góð.
Annars umbætur.

Nemendaviðtöl í september og
janúar.

Rafrænar kannanir í október
og maí.

Nám og kennsla

Inntak, árangur, framfarir Námsmat og skimanir
skv. námsmats- og
skimunaráætlun
skólans.
Rafrænar kannanir

Gæðaráð Nemendur
Starfsfólk

Þegar kerfisbundið er
rýnt í gögn og
brugðist við ef ekki
eðlilegar framfarir.

Samkvæmt námsmats- og
skimunaráætlun.

Að vori.
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Kennsluhættir, gæði náms
og kennslu

Starfsmannasamtöl
Sjálfsmatslistar
Jafningjamat
Stjórnendamat á
kennslu

Gæðaráð Kennarar
Skólastjóri

Umræður um
kennsluhætti eru
fastir liðir á
kennarafundum og í
starfsmannaviðtölum.
Markmið að teljast
fyrirmyndar útfrá
viðmiðum MMS um
nám og kennslu 80%

Jafningjamat í janúar.
Starfsmannaviðtöl í febrúar

Námsmatsaðferðir Umræður á
kennarafundum
Matslisti á
námsmatsaðferðum
Nemenda- og
foreldrakannanir

Kennarar og gæðaráð Kennarar
Skólastjóri

Þegar
námsmatsaðferðir eru
fjölbreyttar og kynntar
foreldrum og
nemendum í upphafi
skólaársins

Innleiða breytingar í samræmi
við skólastefnu Akureyrar

Stjórnun og skipulag

Stjórnandinn sem faglegur
leiðtogi

Matstæki um þróun
skólastarfs GÓG
Starfsmannakönnun

Gæðaráð Starfsfólk og skólastjóri Þegar skólastjóri er
faglegur leiðtogi
starfsmanna.

Það vori.

Faglegt samstarf Teymsvinna metin ef
matslista um faglegt
samstarf.

Gæðaráð Starfsfólk og skólastjóri Þegar niðurstöður
matsins sýna að
samstarfið sé faglegt
og teymisvinna er
innleidd að fullu.

Að vori.

Samstarf milli skólastiga
(leik- og grunnskóli)

Í starfsmannaviðtölum
og á
starfsmannafundum.

Gæðaráð og skólastjóri Starfsfólk Þegar flæði og
samstarf á milli deilda
er gott en jafnframt
skýr stefna og mörk.

Nóvember, febrúar og maí.
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Áherslur skólans

Leiðtogar í eigin námi
(Ábyrgð nemenda á eigin námi m.a
metnaður, framfarir og skipulag)

Nemendakönnun
Kennarafundir

Gæðaráð Kennarar og nemendur Nemendur eru
leiðtogar í eigin námi,
sýna metnað og
kunna að skipuleggja
námið sitt og taka
þátt í áætlanagerð.

Október
Yfir skólaárið

Uppbyggingarstefnan Könnun
Rýnihópar

Gæðaráð Starfsfólk
Nemendur

Skólinn uppfylli
viðmið um
Uppbyggingarstefnu.

1x á skólaárinu

Heilsueflandi skóli
(sjálfvirkt mat á vef)

Matsskýrsla sem
verður til á vef
landlæknisembættisins

Gæðaráð Heilsunefnd Þegar það orðið
sýnilegt í
skólastarfinu og
samfélaginu.

Að vori.

Grænfánaverkefnið Gæðaráð Grænfánanefnd Þegar við höfum
uppfyllt öll skilyrði og
getum flaggað
Grænfánanum aftur
við Hríseyjarskóla.

Að vori.

Teymisvinna Rýnihópar
Sjálfsmat kennara

Gæðaráð Starfsfólk
Nemendur

Þegar samstarfið er
traust og heiðarlegt
og við höfum innleitt
teymisvinnu að fullu.

Nóvember, febrúar og maí.

Uppbrotsdagar / viðburðir Dagskrá og markmið
sett af
kennurum/nemendum
og þau yfirfarin eftir

Gæðaráð Starfsfólk
Hríseyjarskóla,
nemendur, foreldrar og
forráðamenn og

Þegar uppbrotsdagar
og viðburðir eru vel
skipulagðir og ganga
vel. Þegar nemendur

Metið að vori.
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uppbrotsdaga og
viðburði.
Rafrænar kannanir.

einstaka sinnum gestir
á viðburðum.

og foreldrar (þegar
það á við) eru virkir
þátttakendur.

Innra mat

Framkvæmd innra mats Unnið skv. þessari
matsáætlun

Gæðaráð Gæðaráð framkvæmir -
allir taka þátt

Áætlun þessi metin
að vori - markmið að
allir þættir séu teknir
fyrir.

Allt skólaárið

Umbótastarf í kjölfar innra
mats

Niðurstöður og
umbótaátælun

Gæðaráð Allt skólasamfélagið Ítarleg umbótaáætlun
liggi fyrir á vorin -
heildstæð.

Allt skólaárið, samkvæmt
áætlun.

Tímalína skólaársins 2023 - 2024

Ágúst Sept Október Nóvember Desember Janúar Feb Mars Apríl Maí

❏ Nemenda-
viðtöl

❏ Starfsmanna
- könnun

❏ Rafræn
nemenda-
könnun

❏ Teymisvinna
og samstarf
milli
skólastiga
metið

❏ Námsmat
nemenda

❏ Nemenda-
viðtöl

❏ Jafningja-
mat kennara

❏ Starfsþróunar-
samtöl

❏ Skýrslugerð
❏ Rafræn

nemenda-
könnun

❏ Námsmat
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