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Inngangur  

Þessi skýrsla fjallar um helstu viðfangsefni innra mats skólaárið 2020-2021.  

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  

Nú í lok skólaársins 2020-2021 er staðan þannig að búið er að setja gæðaviðmið og meta þætti innra mats, ekki náðist að fara yfir 

stjórnunar og foreldrasamstarf. Umbótaáætlun innra mats liggur fyrir og næsta vetur verður unnið að því að meta þætti og vinna að 

umbótum gæðaviðmiða stjórnunar og foreldrasamstarfs. Þegar því er lokið verða gæðaviðmið hinna flokkanna metin (uppeldis- og 

menntastarf og leikskólabragur) Ekki náðist að hafa nema einn fund hjá gæðaráði þar sem allir mættu en hér fyrir neðan má sjá hvernig 

hluti gæðaráð og eftir atvikum annað starfsfólk skólans mat stöðuna út frá gæðaviðmiðum skólans.  

Nýja innra mats skýrslu Tröllaborga er að finna á heimasíðu skólans undir „Mat á skólastarfi“.  

Innra mats teymi Tröllaborga 2020 – 2021: Jakobína Elín Áskelsdóttir, Anna Jóna Guðmundsdóttir, Hrefna Bára Guðmundsdóttir ( tók við 

af Önnu Jónu sem fór í leyfi), Þorbjörg D. Kristbjörnsdóttir, Petrea Ósk Sigurðardóttir og Einrún Ósk Magnúsdóttir.  
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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. Skýrsluna má sjá hér.  

Ytra mati fylgdi ekki sama verklagi þá og nú er 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 

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 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 n.k. 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 niðurstöðu kafla 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. 

 

Stjórnun  

1. Viðmið Akureyrarbæjar  - Stjórnun - matslisti 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.  

 

https://docs.google.com/document/d/1QwhAxjvmk5c0XbcwxKWnEj-Usm55BNAyDibfIEjIGcs/edit?usp=sharing
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2. Gögn sem nýtt voru til að máta við ný markmið og viðmið um stjórnun voru fundargerðir, niðurstöður spurningalista og niðurstöður 

starfsþróunarsamtala.  

 

3. Niðurstaða – Ekki náðist að byrja á þessum þætti skv áætlun.  

 

 

Stjórnun  

Skólanámskrá, starfsáætlun og 
verklagsreglur 

Stjórnandinn sem faglegur leiðtogi 

Stjórnun og daglegur rekstur 

Faglegt samstarf 

Leikskólaþróun og símenntun 

 

 

DÆMI: Tveir þættir af fimm bera skýr merki um gæðastarf í skólum og einn þáttur - 
skólanámskrá, starfsáætlun og verklagsreglur telst vera ljósgrænn, þar sem styrkleikar eru 
meiri en veikleikar og gott verklag sem má bæta. Einn er rauður þ.e. faglegt samstarf sem 
þarfast mikilla umbóta.  

Helstu umbætur næsta árs:  
● Fara í gegnum matslista, markmiðið að ná A. Stefnt á að ljúka á vorönn 2022. 

Ábyrgð; skólastjórnendur. 
 
Til þess að allir þættir geti talist grænir þarf að ljúka endurskoðun á áætlunum, 
öryggisáætlun, móttökuáætlun fyrir nýja starfsmenn, rýmingaráætlun og 
starfsmannastefnu skólans.  

■ 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.  



 
Tröllaborgir 2020-2021  

7 

Uppeldis- og menntastarf  

Viðmið Akureyrarbæjar - Uppeldis- og menntastarf - matslisti 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.  

 

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

starfsþróunarsamtala.  

 

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 2022. Ábyrgð; skólastjórnendur. 

■ RAUTT - Mikilla umbóta er þörf á flestum eða öllum þáttum. Óviðunandi verklag, uppfyllir ekki viðmið skólans um gæðastarf á mörgum 

mikilvægum þáttum.  

https://docs.google.com/document/d/1ZtO74HBRdoFPuBB2ix49gMqI3WdkH9-COdHMviXXUEQ/edit?usp=sharing
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■ 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.  

 

Leikskólabragur 

Viðmið Akureyrarbæjar  - Leikskólabragur- matslisti 3. útgáfa.  

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

 

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

starfsþróunarsamtala.  

 

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 2022. Ábyrgð; skólastjórnendur. 

■ RAUTT - Mikilla umbóta er þörf á flestum eða öllum þáttum. Óviðunandi verklag, uppfyllir ekki viðmið skólans um gæðastarf á mörgum 

mikilvægum þáttum.  

https://docs.google.com/document/d/15Xmeh_q0Zk_3Zcha1C26sKMdrSy0q_GZo8Mbj0OXyi0/edit?usp=sharing
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■ 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.  

 

Foreldrasamstarf 

Viðmið Akureyrarbæjar  - Foreldrasamstarf- matslisti 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 fundargerðir, niðurstöður spurningalista og niðurstöður 

starfsþróunarsamtala.  

 

Niðurstaða - Ekki náðist að byrja á þessum þætti skv áætlun.  

 

 

Foreldrasamstarf 

Þátttaka foreldra í leikskólastarfi og 
upplýsingamiðlun 

Viðhorf foreldra 
 

Umbætur næsta árs  

● Fara í gegnum matslista, markmiðið að ná A. Stefnt á að ljúka á vorönn 2022. 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/1DrzbnUqj8MW5RLVXdfLp5Rae75BvwRPB_ZTH2HL3JPE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DrzbnUqj8MW5RLVXdfLp5Rae75BvwRPB_ZTH2HL3JPE/edit?usp=sharing
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Innra mat 

Viðmið Akureyrarbæjar  - Innra mat- matslisti 3. útgáfa.  

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

 

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

starfsþróunarsamtala.  

 

Niðurstaða: Allir þrír þættirnir eru dökkgrænir þar sem þeim eru með flesta eða alla þætti sterka. Með tilkomu þessara skýrslu og birtingu á heimasíðu 

náðist að styrkja þá þætti sem snúa að opinberri birtingu. Einn undirþáttur var ljósgrænn, auka þátttöku foreldraráðs í matsumræðu og ákvörðunum. 

 

 

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.  

 

Heildarniðurstaða innra mats  - myndræn  

 

https://docs.google.com/document/d/1WyZJ1QcjEU4Hh0gd3W7_WDl7eb_lt_81kjVRKbflHqQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WyZJ1QcjEU4Hh0gd3W7_WDl7eb_lt_81kjVRKbflHqQ/edit?usp=sharing
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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.  

 

Heildarniðurstaðan er að 100% matsþátta (3/3) eru flestir eða allir sterkir af þeim þáttum sem teknir voru fyrir þennan vetur. Við metum að flestir þættir 

séu sterkir þar sem einungis 1 þáttur af 38 undirþáttum var ljósgrænn. Mjög gott verklag sem samræmist fyllilega lýsingu um gæðastarf. Við lok 

skólaársins 2022 er stefnt á að 90% allra matsþáttanna verði flestir eða allir sterkir í þeim flokkum sem metnir verða. 
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Umbótaáætlun skólaársins 2021 – 2022    
*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 Klára yfirferð á 

námskrá.  

Deildir fari yfir 

námskrána og skili 

niðurstöðum til 

skólastjóra.   

Skólastjóri 

og deilda-

stjórar 

Septem

ber 

2021 

Maí 

2022 

Metin út frá Aðalnámskrá 

leikskóla,  menntastefnu 

og læsisstefnu Akb, 

Barnasáttmála. 

 Skólanámskráin uppfylli 

100% þau viðmið sem sett 

eru fram.  

2  Niðurstöður mats  Umbótaáætlun Skólastjórne

ndur 

Haust 

2021 

Vor 

2022 

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

eftir vinnu með 

umbótaáætlun 

3               
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Stjórnandinn 

sem faglegur 

leiðtogi 

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

1  Niðurstöður mats  Umbótaáætlun Skólastjórne

ndur 

 Haust 

2021 

 Vor 

2022 

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

eftir vinnu með 

umbótaáætlun  

2               

3               

Stjórnun og 

daglegur 

rekstur 

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

  

Viðmið um árangur 

1 

  

 Niðurstöður mats  Umbótaáætlun Skólastjórne

ndur 

 Haust 

2021 

 Vor 

2022 

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

eftir vinnu með 

umbótaáætlun 

2 
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3               

Faglegt 

samstarf 

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

1  Niðurstöður mats  Umbótaáætlun Skólastjórne

ndur 

 Haust 

2021 

 Vor 

2022 

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

eftir vinnu með 

umbótaáætlun 

2               

3               

Leikskólaþróun 

og símenntun 

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

1  Niðurstöður mats  Umbótaáætlun Skólastjórne

ndur 

 Haust 

2021 

 Vor 

2022 

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

eftir vinnu með 

umbótaáætlun 

2               
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3               

 

 

Uppeldis- og menntastarf 
Skipulag náms 

og 

námsaðstæður 

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

1 

  

Starfsáætlun Framkvæmd 

starfsáætlunar 

Deildastjórar Ágúst 

2021  

Júní  

2022 

Reglulega farið yfir á 

deildarfundum, 

deildarstjóri skilar 

niðurstöðu til skólastjóra 

 Að starfsáætlun hafi verið að 

fullu framkvæmd að loknu 

skólaári 

2 

  

Niðurstöður mats Umbótaáætlun Skólastjórnen

dur 

Haust 

2021 

Vor 

2022 

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

eftir vinnu með 

umbótaáætlun 

3        
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Uppeldi, 

menntun og 

starfshættir 

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

1  Meta samskipti 

kennara og barna, 

sjálfsmat 

 Matslistar fylltir út 

af öllum 

starfsmönnum í eina  

viku 

Skólastjórnen

dur 

Nóvem

ber 

2021 

Febrúa

r 2022 

 Metið á deildarfundum, 

farið yfir matslistana, 

umræður og áætlun gerð 

ef þarf, samantekt skilað 

til skólastjóra 

 Að samræða og mat fari fram 

um samskiptin og skili öllum 

börnum  jákvæðum og 

hvetjandi samskiptum sem 

skapi vellíðan og góðar 

forsendur til náms og þroska.  

2  Sjálfsmat í lífsleikni 

kennara 

 Matslistar fylltir úr 

af öllum 

starfsmönnum í 

tvær vikur 

Skólastjórnen

dur 

Nóvem

ber 

2021 

Febrúa

r 2022 

 Farið yfir á 

deildarfundum, 

umræður. Skil á 

framkvæmd til 

skólastjóra 

 Að starfsmenn fari í gegnum 

matið, ígrundi og meti sig út 

frá settum viðmiðum um 

lífsleikni.  

 3  Niðustöður mats  Umbótaáætlun Skólastjórnen

dur 

Haust 

2021  

 Vor 

2021 

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

eftir vinnu með 

umbótaáætlun 

Leikur og nám, 

lýðræði, 

jafnrétti og 

þátttaka barna 

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig 

Metið/aðferðir? 

Viðmið um árangur 

1  Niðurstöður mats  Umbótaáætlun Skólastjórnen

dur 

 Haust 

2021 

 Vor 

2022 

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

eftir vinnu með 

umbótaáætlun 
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2               

3               

Námssvið 

leikskólans 

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

1 

  

 Niðurstöður mats  Umbótaáætlun Skólastjórnen

dur 

 Haust 

2021 

 Vor 

2022 

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

eftir vinnu með 

umbótaáætlun 

2 

  

              

3               

Leikskóli án 

aðgreiningar 

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

1  Niðurstöður mats  Umbótaáætlun Skólastjórnen

dur 

 Haust 

2021 

 Vor 

2022 

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

eftir vinnu með 

umbótaáætlun 
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2               

3               

Mat á námi og 

velferð barna 

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig 

Metið/aðferðir? 

Viðmið um árangur 

1  Meta stöðu barna 

og framfarir 

 Vinna skv námskrá 

skólans 

 Deildastjórar, 

kennarar 

 Ágúst 

2021 

 Júní 

2022 

 Hljóm, TRAS, MIO, 

færnimat elstu barna auk 

annarra matslista 

Framför barns samkvæmt 

viðkomandi gátlistum og fyrri 

stöðu barns. 

2  Niðurstöður mats  Umbótaáætlun Skólastjórnen

dur 

 Haust 

2021 

 Vor 

2022 

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

eftir vinnu með 

umbótaáætlun 

3               

 

 

Leikskólabragur 
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Viðmót og 

menning 

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

1  Niðurstöður mats  Umbótaáætlun Skólastjórne

ndur 

 Haust 

2021 

 Vor 

2022 

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

eftir vinnu með 

umbótaáætlun 

2               

3               

Velferð og líðan 

barna 

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

1  Niðurstöður mats  Umbótaáætlun Skólastjórne

ndur 

 Haust 

2021 

 Vor 

2022 

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

eftir vinnu með 

umbótaáætlun 

2               
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3               

Hlutverk 

leikskóla- 

kennara 

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

  

Viðmið um árangur 

1 

  

 Niðurstöður mats  Umbótaáætlun Skólastjórne

ndur 

 Haust 

2021 

 Vor 

2022 

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

eftir vinnu með 

umbótaáætlun 

2 

  

              

3               

Fagmennska 

starfsfólks 

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

1  Niðurstöður mats  Umbótaáætlun Skólastjórne

ndur 

 Haust 

2021 

 Vor 

2022 

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

eftir vinnu með 

umbótaáætlun 
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2               

3               

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

1  Niðurstöður mats  Umbótaáætlun Skólastjórne

ndur 

 Haust 

2021 

 Vor 

2022 

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

eftir vinnu með 

umbótaáætlun 

2               

3               

 

 

Foreldrasamstarf 



 
Tröllaborgir 2020-2021  

22 

Þátttaka 

foreldra í 

leikskólastarfi 

og upplýsinga- 

miðlun 

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

1 

  

 Niðurstöður mats Umbótaáætlun Skólastjórnen

dur 

 Haust 

2021 

Vor 

2022 

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

eftir vinnu með 

umbótaáætlun 

2 

  

        

3               

Viðhorf 

foreldra 

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

1  Niðurstöður mats  Umbótaáætlun Skólastjórnen

dur 

 Haust 

2021 

 Vor 

2022 

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

eftir vinnu með 

umbótaáætlun 

2               
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3               

 

 

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 
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1  Efla upplýsingar um 

innra mat til foreldra 

með aukinni þátttöku 

foreldraráðs um innra 

mat. 

 Funda með 

foreldraráði 

 Skólastjóri Októbe

r 2021 

Októb

er 

2021 

 Mat foreldraráðs  100% árangur 

2               

3               

Opinber 

birting og 

umbætur 

Tækifæri til umbóta Aðgerðir til umbóta Ábyrgð Hefst Lokið Hvernig 

Metið/aðferðir? 

Viðmið um árangur 

1               

2               

3               

 


