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Inngangur  

Þessi skýrsla fjallar um helstu viðfangsefni innra mats skólaárið 2021-2022. 

1. Staða gagnvart ytra mati ef við á 

2. Helstu matsþættir 

○ Stjórnun  

○ Uppeldis- og menntastarf 

○ Leikskólabragur 

○ Foreldrasamstarf 

○ Innra mat   

○ Öðru má bæta við og leggja áherslu á á hverju ári eða reglulega  

■ Sérstaða skólans  

3. Skýrslu lýkur með umbótaáætlun  

Í maí 2022 var búið að fara yfir foreldrasamstarf og stjórnunarhluta matsins. Ekki náðist að halda fundi jafn reglulega og við höfðum vonast til en við 

nýttum niðurstöður Skólapúlsins okkur í mati á foreldrasamstarfi og að auki var gerð aukakönnun þar sem okkur langaði til að kanna atriði sem ekki 

var spurt um í Skólapúlsinum. Nýjustu skýrslu innra mats skólans má finna á heimasíðu skólans undir „Skólastarf“ – „Mat á skólastarfi“.  

Innra mats teymi Tröllaborga 2021 – 2022: Anna Jóna Guðmundsdóttir, Hrefna Bára Guðmundsdóttir (Sigríður Kristjana Ingimarsdóttir 

tók við í ársbyrjun 2022), Einrún Ósk Magnúsdóttir, Petrea Ósk Sigurðardóttir og Erla Jónatansdóttir, sem fulltrúi foreldra.   
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Ytra mat   

Menntamálastofnun gerði ytra mat á skólastarfi Tröllaborga árið 2013. 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. 

Ytra mati fylgdi ekki sama verklagi þá og nú, og er tenging þessarar skýrslu við núverandi mat á skólastarfi lítil. Ekki var á þeim tíma gerð 

skólaprófílsmynd en styrkleika og tækifæri til umbóta má sjá í hverjum kafla skýrslunnar fyrir sig.  

 

Starfsáætlun um innra mat  

Starfsáætlun innra matsTröllaborga 2020-2021: Meta eftirfarandi þætti starfsins, 

1. Samskipti kennara og barna 

2. Lífsleikni kennara 

3. Staða barna metin með, 

a. TRAS 

b. MIO 

c. Hljóm 

d. Færnimat elstu barna 

e. Þroskaskema fyrir 1-2 ára 

4. Starfsáætlun 

5. Byrja yfirferð á námskrá samhliða innleiðingu á nýrri menntastefnu 

6. Gæðaráð Tröllaborga var stofnað í nóvember 2020 í tengslum við innleiðingu á nýrri menntastefnu og setti sér áætlun um að funda reglulega, 

með og/eða án fulltrúa Ásgarðs, með það að markmiði að klára fara yfir alla þætti innra mats, stjórnunar og foreldrasamstarf skv. þáttum ytra 

mats MMS og gera umbótaáætlun fyrir komandi skólaár. Markmiðið er að hafa alla þætti starfsins sterka, þ.e. merkta A með dökkgrænum lit, 

að vera framúrskarandi skóli.   

 

Þættir 1 – 5 stóðust allir en eingöngu náðist að meta hlutann um innra matið hluta í innleiðingu menntastefnunnar. 
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Niðurstöður mats   

Í þessu forsniði er gert ráð fyrir að niðurstöðurnar séu lagðar fram í fimm meginþáttunum samanber ytra mat Menntamálastofnunar og Menntastefnu 

Akureyrarbæjar. 

 

1. Stjórnun  

2. Uppeldis- og menntastarf 

3. Leikskólabragur 

4. Foreldrasamstarf 

5. Innra mat   

 

Í niðurstöðukafla er fjallað um helstu niðurstöður innra matsins út frá markmiðum skólans, það er að segja hvernig hefur gengið að ná þeim fram.  

● Gögn - niðurstöður mats - matslistar, rýnihópar, mat á kennslu, gátlistar.  

○ Matið sjálft fer þannig fram að matsteymi og/eða önnur teymi fara yfir öll gögn, ræðir niðurstöður og ber saman viðmiðin. 

 

 

■ 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.  

■ Eða nota önnur viðmið sem skólinn setur sér. 
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Stjórnun  

Viðmið Akureyrarbæjar  - Matslisti-Stjórnun 3. útgáfa  

 

Markmið skólans var að fara í gegnum matslistann og meta skólann út frá þeim gæðaviðmiðum sem sett eru og vinna umbótaáætlun ef þess þyrfti til 

að ná settum markmiðum.  

 

Gögn sem nýtt voru til að máta við ný markmið og viðmið um stjórnun voru fundargerðir, niðurstöður spurningalista og niðurstöður 

starfsþróunarsamtala. 

 

Niðurstaða – Við náðum að klára þennan þátt, margt kom ágætlega út en allt það sem við þurfum að bæta okkur í fer í umbótaáætlun fyrir veturinn 

2022-2023. 

 

Stjórnun  

Skólanámskrá, starfsáætlun og 
verklagsreglur 

 

Stjórnandinn sem faglegur leiðtogi 

Stjórnun og daglegur rekstur 

Faglegt samstarf 

Leikskólaþróun og símenntun 

 

 

Tveir þættir af fimm eru dökkgrænir, það er að það er skýrt merki um að gæðastarf fari 
fram. Þá eru tveir þættir ljósgrænir og einn þáttur gulur. Það sem er gult og ljósgrænt fer í 
umbótaáætlun.  

Helstu umbætur næsta árs:  
● Uppfæra símenntunaráætlun fyrir starfsfólk 
● Endurskoða faglega samstarfið, margt þar fer í umbótaáætlun og endurskoðun.  

 
■ 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://docs.google.com/document/d/115OphAUFTO9KP6vGkMJuSpuquQICc7cXPsRusAVa2F8/edit
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Uppeldis- og menntastarf  

Viðmið Akureyrarbæjar - Matslisti-Uppeldis- og menntastarf-3. útgáfa 

Markmið skólans er að skapa umhverfi þar sem hver einstaklingur geti notið sín á eigin forsendum, þroskast, lært og dafnað. Að samskipti séu jákvæð 

og hvetjandi, að í skólanum ríki lífsgleði, umhyggja og vellíðan. Að vinna daglegt starf út frá námskrá Tröllaborga sem tekur mið af Aðalnámskrá 

leikskóla og menntastefnu Akureyrarbæjar.  

 

Niðurstaða: Eftir að fara í gegnum þennan þátt. 

 

 

Uppeldis- og menntastarf 

Skipulag náms og námsaðstæður 

Uppeldi, menntun og starfshættir 

Leikur og nám, lýðræði, jafnrétti og þátttaka 
barna 

Námssvið leikskólans 

Leikskóli án aðgreiningar 

Mat á námi og velferð barna 

 

Umbætur næsta árs  

● Fara í gegnum matslista, markmiðið að ná A. Vinna umbótaáætlun ef þarf. Stefnt á að 

ljúka á vorönn 2023. Ábyrgð; skólastjórnendur. 

 

 

■ 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://docs.google.com/document/d/12dBJE0mqpnQoJB7PAU39Ff-J8RGbsBIeNDIxM0LiG20/edit
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Leikskólabragur 

Viðmið Akureyrarbæjar  - Matslisti-Leikskólabragur 3. útgáfa  

Markmið skólans að ríkjandi sé lífsgleði, umhyggja og vellíðan. Að allir fái tækifæri til náms og þroska í jákvæðu og skapandi umhverfi. 

 

Niðurstaða: Eftir að fara í gegnum þennan þátt. 

 

 

Leikskólabragur 

Viðmót og menning 

Velferð og líðan barna 

Hlutverk leikskólakennara 

Fagmennska starfsfólks 

Starfsánægja 
 

Umbætur næsta árs  

 

Fara í gegnum matslista, markmiðið að ná A. Vinna umbótaáætlun ef þarf. Stefnt á að ljúka á 

vorönn 2023. Ábyrgð; skólastjórnendur. 

 

 

 

■ 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://docs.google.com/document/d/1WU-Rj9LoEVlz4APNw4mBCAL3vOfRnYGzNORKtFNYDC0/edit
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Foreldrasamstarf 

Viðmið Akureyrarbæjar  - Matslisti-Foreldrasamstarf 3. útgáfa  

Markmið skólans er að skapa traust og gott samstarf við foreldra allra barna. Að hafa góða samvinnu við foreldraráð og foreldrafélag. 

 

Gögn sem nýtt voru til að máta við ný markmið og viðmið um foreldrasamstarf voru foreldrakannanir sem sendar voru út, annars vegar frá 

Skólapúlsinum 

 

Niðurstaða – Ágætlega gekk að vinna úr niðurstöðum og margt kom á yfirborðið sem mun vera skoðað nánar næsta vetur. Auðvitað hafði Covid mikil 

áhrif á foreldrasamstarf, foreldrar máttu t.a.m. lítið sem ekkert koma inn í skólann og engir viðburðir voru þar sem foreldrar máttu koma í heimsókn. 

Þetta er þó eitthvað sem hægt er að bæta úr og verður gert næsta vetur. Atriði úr báðum matsþáttum fara í umbótaáætlun, þó margt hafi verið gott í 

báðum.  

 

 

Foreldrasamstarf 

Þátttaka foreldra í leikskólastarfi og 
upplýsingamiðlun 

Viðhorf foreldra 
 

Umbætur næsta árs  

● Fara í gegnum matslista, markmiðið að ná dökkgrænu. Stefnt á að ljúka á haustönn 
2022. Ábyrgð; skólastjórnendur. 

● Auka samstarf við foreldra, sérstaklega í tengslum við viðburði.  
● Bæta úr upplýsingamiðlun. 
● Þáttaka foreldra hefur ekki verið mikil, teljum það vera vegna COVID-19.  

 
 

■ 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://docs.google.com/document/d/1Ot0UbiKgCx3d9iZjoMtzbCix4YyQrSklZRy2xtInE9o/edit
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Innra mat 

Viðmið Akureyrarbæjar  - Matslisti-Innra mat 3. útgáfa  

Markmið skólans er að hafa öflugt innra mat sem skili umbótum í skólastarfinu. Unnið verður eftir aðferðafræði AGNsins þar sem hægt  væri að koma 

því við. 

 

 

Niðurstaða: Ekki var farið í þennan þátt þetta skólaár.  

 

 

Innra mat 

Skipulag og viðfangsefni 

Gagnasöfnun og vinnubrögð 

Opinber birting og umbætur 
 

Umbætur næsta árs  

● Fara yfir með foreldraráði áherslur og forgangsröðun í innra mati skólans og skerpa á 

hvar upplýsingar er að finna.  

■ 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://docs.google.com/document/d/1Po25p6qxh39AUMxbnrwRqXp1cN3gtookhuD7Qqu-NLg/edit
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Heildarniðurstaða innra mats  - myndræn  

 

Stjórnun Uppeldis- og 
menntastarf 

Leikskólabragur Foreldrasamstarf Innra mat 

Skólanámskrá, 
starfsáætlun og 
verklagsreglur 

Skipulag náms og 
námsaðstæður 

Viðmót og menning Þátttaka foreldra í 
leikskólastarfi og 
upplýsingamiðlun 

Skipulag og 
viðfangsefni 

Stjórnandinn sem 
faglegur leiðtogi 

Uppeldi, menntun og 
starfshættir 

Velferð og líðan barna Viðhorf foreldra Gagnasöfnun 
og vinnubrögð 

Stjórnun og 
daglegur rekstur 

Leikur og nám, lýðræði, 
jafnrétti og þátttaka 
barna 

Hlutverk 
leikskólakennara 

 Opinber birting 
og umbætur 

Faglegt samstarf Námssvið leikskólans Fagmennska 
starfsfólks 

  

Leikskólaþróun og 
símenntun 

Leikskóli án 
aðgreiningar 

Starfsánægja   

 Mat á námi og velferð 
barna 

   

 
 

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.  

 

Heildarniðurstaða er sú að þrátt fyrir að margt sé gott megi skerpa enn frekar á mörgum atriðum. Vert er að hafa í huga að COVID19 hefur haft 

töluverð áhrif á starfið síðastliðin tvö ár og við erum núna fyrst að aðlagast hefðbundnu skólastarfi án takmarkana.  
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Umbótaáætlun skólaársins 2022 – 2023    
*Módel byggt á módeli Reykjavíkurborgar 

 

Stjórnun  
  

Skólanámskrá, 

starfsáætlun og 

verklagsreglur 

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir Viðmið um árangur 

1 Skólanámskrá hefur 

tekið litlum 

breytingum í 

gegnum árin. Lítið 

sem ekkert samráð 

við börn og foreldra.  

 

ATH að í 

skólanámskrá þarf 

að  koma fram 

hvernig 

menntastefnu 

sveitarfélagsins sé 

framfylgt! 

Deildir fari yfir 

námskrána og skili 

niðurstöðum til 

skólastjóra. 

Foreldraráð sé haft 

með í ráðum.  

Skólastjóri 

og deildar-

stjórar 

Haust 

2022 

Vor 

2023 

Metin út frá Aðalnámskrá 

leikskóla,  menntastefnu 

og læsisstefnu Akb, 

Barnasáttmála. 

 Skólanámskráin uppfylli 

100% þau viðmið sem sett 

eru fram í Menntastefnunni. 
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2 Virkt samstarf við 

aðila í 

grenndarsamfélagin

u (heilsugæsla, 

dvalar- og 

hjúkrunarheimili 

o.s.frv.) 

Skoða möguleika á 

heimsóknum/samvi

nnuverkefnum með 

eldri borgurum. 

 

Sambýli? 

Skólastjóri, 

deildar-

stjórar 

Vor 

2023? 

Vor 

2023? 

  Ná þessu hluta helst 

dökkgrænum.  

3               

Stjórnandinn 

sem faglegur 

leiðtogi 

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir Viðmið um árangur 

1  Stefna skólans, að 

starfsmenn þekki 

hana og geti nefnt 

dæmi hvernig það 

fer eftir henni. 

Stjórnendateymi 

fylgist reglulega með 

hvernig gengur að 

vinna að stefnunni. 

 Þetta má gera 

betur, t.d. afmarka 

tíma á starfsdögum 

eða fundum í þessi 

mál. Skráningu og 

yfirferð. 

Skólastjórne

ndur. 

Haust 

2022 

Vor 

2023 

AGNið Ná þessum hluta 

dökkgrænum.  

2               
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Stjórnun og 

daglegur 

rekstur 

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir 

  

Viðmið um árangur 

1 

  

 Lýðræðislegt 

samstarf skólans, 

foreldra, barna.  

Gefa fólki tækifæri 

á að taka þátt í 

lýðræðislegum 

ákvörðunum. Boða 

til funda, nota 

kannanir og opna á 

samskipti við 

foreldra enn frekar.  

Stjórnendur Haust 

2022 

Vor 

2023 

Metið með því að fylgjast 

með virkni, þátttöku og 

árangri.  

Ná þessum hluta 

dökkgrænum.  

2 

  

              

Faglegt 

samstarf 

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir Viðmið um árangur 

1  Lýðræði í 

skólastarfinu.  

 

Kemur ekki skýrt 

fram í stefnu/sýn 

skólans.  

 

  

Uppfæra sýn/stefnu 

skólans svo þetta sé 

augljóst.  

 

 

Allir Haust 

2022 

Haust 

2022 

 AGN notað til að meta.  

 

 

 

Ná þessum atriðum 

dökkgrænum.  
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2  Þarf að auka 

lýðræðsilegt 

samstarf við börnin í 

daglegu starfi. 

 Deildirnar ákveða 

hvernig þær vilja 

auka lýðræði í 

skólanum, elstu 

börnin höfð með í 

ráðum. 

 Allir Haust 

2022 

Haust 

2022 

 Agnið   

3               

Leikskólaþróun 

og símenntun 

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir Viðmið um árangur 

1  Það þarf að útbúa 

símenntunaráætlun, 

hún er til en hana 

má taka rækilega í 

gegn og taka í 

notkun.  

Endurmeta 

áætlunina sem nú 

er til, ræða við 

starfsfólk um 

framkvæmd.  

Skólastjórne

ndur 

Haust 

2022 

Vor 

2023 

 Matslistar Eiga símenntunaráætlun sem 

er endurskoðuð reglulega og 

í samræmi við áherslur 

skólans og sé í samræmi við 

umbótaáætlun skólans.  

2               

3               
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Uppeldis- og menntastarf 
Skipulag náms 

og 

námsaðstæður 

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir? Viðmið um árangur 

1 

  

    

  

    

2 

  

        

3        

Uppeldi, 

menntun og 

starfshættir 

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir? Viðmið um árangur 

1          
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2           

 3          

Leikur og nám, 

lýðræði, 

jafnrétti og 

þátttaka barna 

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig 

Metið/aðferðir? 

Viðmið um árangur 

1          

2               

3               

Námssvið 

leikskólans 

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir? Viðmið um árangur 

1 
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2 

  

              

3               

Leikskóli án 

aðgreiningar 

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir? Viðmið um árangur 

1            

2               

3               

Mat á námi og 

velferð barna 

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig 

Metið/aðferðir? 

Viðmið um árangur 

1             
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2              

3               

 

 

Leikskólabragur 
  

Viðmót og 

menning 

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir Viðmið um árangur 

1              

2               

3               
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Velferð og líðan 

barna 

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir Viðmið um árangur 

1             

2               

3               

Hlutverk 

leikskóla- 

kennara 

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir 

  

Viðmið um árangur 

1 

  

             

2 
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3               

Fagmennska 

starfsfólks 

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir Viðmið um árangur 

1              

2               

3               

Starfsánægja Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir Viðmið um árangur 

1            

2               
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Foreldrasamstarf 
Þátttaka 

foreldra í 

leikskólastarfi 

og upplýsinga- 

miðlun 

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig 

metið/aðferðir? 

Viðmið um árangur 

1 

  

Foreldrar hvattir til 

þátttöku í 

leikskólastarfinu og 

þróun þess 

Þeim bent á að þau 

geta tekið virkan 

þátt í starfinu, 

foreldrabæklingur í 

upphafi skólagöngu?  

Skólastjórn

endur, 

kennarar 

 Haust 

2022 

Vor 2023 Matslistar Ná a.m.k 90% A, dökkgrænt, 

eftir vinnu með 

umbótaáætlun 

2 

  

Meiri stuðningur við 

foreldra barna af 

erlendum uppruna 

Nýta tæknina 

betur, benda á að 

heimasíða er líka 

aðgengileg á 

ensku og pólsku . 

Nota þýðingarforrit 

og túlkaþjónustu í 

samtölum. Hægt 

að efla samskipti 

með 

samskiptabókum.  

Allir Haust 

2022 

Vor 2023 Matslistar  Ná a.m.k. 90% dökkgrænu 

eftir vinnu með 

umbótaáætlun 
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Viðhorf 

foreldra 

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig 

metið/aðferðir? 

Viðmið um árangur 

1  Foreldrar eru ekki 

nægilega upplýstir 

um stefnu skólans. 

Covid hefur haft 

áhrif á samskipti við 

foreldra, kynningar 

og því þarf að vinna 

betur að því að 

kynna stefnu 

skólans fyrir 

foreldrum og vinna 

með hana í 

sameiningu 

 Þetta fer í 

umbótaáætlun 

ásamt því að 

foreldrakynningar 

verða haldnar fyrir 

nýja foreldra í 

leikskólanum.  

Skólastjór

nendur 

Haust 

2022 

Vor 2023 Matslistar Ná a.m.k. 90% dökkgrænu 

eftir vinnu með 

umbótaáætlun.  

2  Foreldrar upplifa 

misjafnan stuðning 

á milli deilda, þetta 

þarf að bæta og 

vera jafnt yfir alla 

og viðbrögð eins á 

öllum deildum.  

 Umbótaáætlun, 

unnið með 

starfsfólki á 

starfsdegi 

Allir Haust 

2022 

Vor 2023 Matslistar Ná amk 90% dökkgrænu 

eftir vinnu með 

umbótaáætlun 
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Innra mat  
Skipulag og 

viðfangsefni 

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir? Viðmið um árangur 

1 

  

              

2 

  

              

3               

Gagnasöfnun 

og vinnubrögð 

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig metið/aðferðir? Viðmið um árangur 

1           

2               
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3               

Opinber 

birting og 

umbætur 

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig 

Metið/aðferðir? 

Viðmið um árangur 

1               

2               

3               

 

 


