
Sjálfsmatsáætlun 2013 – 2016 

 
2012 – 2013 

 

HAUSTÖNN.  Unnið verður með eftirfarandi þætti: 

 

1. Kannanir um líðan nemenda (fimmtudagar klukkan 8:25 – 8:45) 

Ólafur Björnsson, Hörður Ingi Þórbjörnsson, Guðný Ingimundardóttir 

Hópurinn safnar að sér sýnishornum ýmissa kannana varðandi líðan nemenda.  Velur 2-3 

mismunandi kannanir, allt eftir aldri nemenda, í samráði við skólastjóra og aðra kennara.  Leggur 

þær fyrir og vinnur úr þeim. 

2. Innleiðing aðalnámskrár (mánudagar klukkan 14:20 – 15:00) 

Lilja Dögg Björgvinsdóttir, Ester Sigurásta Sigurðardóttir, Þorbjörg Sandholt, Þórunnborg 

Jónsdóttir 

Hópurinn kynnir sér innleiðingarferli nýrrar aðalnámskrár 

3. Undirbúningur fyrir árshátíð, aðventuhátíð og litlu jólin (þriðjud. klukkan 13:40 – 14:20) 

Berglind Einarsdóttir, Albert Jensson, Sigríður Ósk Atladóttir, Ingibjörg Bára Gunnlaugsd. 

Hópurinn undirbýr árshátíð grunnskólans sem haldin verður í byrjun nóvember, aðventuhátíð og 

litlu jólin 

 

Skipulag verður sem hér segir: 

Hóparnir hittast einu sinni í viku, á fyrirfram ákveðnum fundartíma sem festur er í stundatöflu hvers 

kennara.  Sá sem er talinn fremstur í hverjum hóp, er fundarstjóri á fyrsta fundi.  Síðan skipta hópmeðlimir 

með sér verkum. 

Milliskil í janúar 2013. 
 

VORÖNN.  Unnið verður með eftirfarandi þætti: 

 

1. Unnið úr spurningalistum – úrbótalisti útbúinn og unnið úr honum.  Ratleikur í maí 

Ólafur Björnsson, Hörður Ingi Þórbjörnsson, Guðný Ingimundardóttir 

Hópurinn vinnur úr spurningalistunum og gerir síðan tillögur að því hvernig bæta megi það sem 

mælist ekki nógu vel 

Hópurinn undirbýr og sér um ratleikinn í maí 

2. Undirbúningur fyrir keppnisdaga mars.  Síðan áfram aðalnámskrá 

Lilja Dögg Björgvinsdóttir, Ester Sigurásta Sigurðardóttir, Þorbjörg Sandholt, Þórunnborg 

Jónsdóttir 

Hópurinn kynnir sér innleiðingarferli nýrrar aðalnámskrár.  

 Hópurinn undirbýr keppnisdaga í mars 

3. Unnið úr sjálfsmatsspurningalistum frá vorönn 2013 

Berglind Einarsdóttir, Albert Jensson, Sigríður Ósk Atladóttir, Ingibjörg Bára Gunnlaugsd. 

Hópurinn vinnur úr spurningalista grunnskólans frá vorönn 2013. 

 

Skipulag verður sem hér segir: 

Hóparnir hittast áfram einu sinni í viku  Lokaskil 3. júní 2014. 

 

2014 - 2015 

Unnið úr úrbótalistum vegna skólaársins 2012 – 2013.  Undirbúningur fyrir árshátíð, keppnisdaga, ratleik 

o.fl. 

 

2015 - 2016 

Lagðir fyrir spurningalistar.  Undirbúningur fyrir árshátíð, keppnisdaga, ratleik o.fl. 

 

  

 


