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Skýrsla um sjálfsmat í Djúpavogsskóla veturinn 2015-2016 
 

Inngangsorð 

Þessi skýrsla fjallar um sjálfsmat í Djúpavogsskóla sem skiptist í grunn-, leik- og 

tónskóla.  Grunnskólinn er einsetinn heildstæður skóli með um 65 nemendur úr dreifbýli 

og þéttbýli Djúpavogshrepps. Í leikskólanum voru í vetur um 40 nemendur þegar mest 

var.  Í Djúpavogsskóla er lögð mikil áhersla á samkennslu, samvinnu og þverfaglega 

vinnu nemenda og kennara. Mikil áhersla er lögð á að nýta hið stórkostlega umhverfi sem 

skólinn er staðsettur í, bæði við leik og störf. 

Mikil samvinna er milli skólans, Umf. Neista, og Djúpavogshrepps. Nemendur mæta í 

grunnskólann kl. 8:05 að morgni og hafa lokið íþrótta- og tónlistarnámi að stærstum hluta 

kl. 15:40. Nemendum úr dreifbýli er ekið í skólann að morgni og þeir síðan sóttir kl. 

15:00.  Þá er sveitarfélagið í samstarfi við Hótel Framtíð og býður upp á niðurgreiðslu á 

heitum máltíðum í hádeginu á sanngjörnu verði. 

Nemendur leikskólans mæta 8:00 eða 9:00 og lýkur vistun á bilinu 12:00 – 16:00 eftir 

vistunartíma sem foreldrar ákveða. 

Í tónskólanum er nemendur ýmist í heilu eða hálfu námi.  Forskóli er í boði fyrir elstu 

nemendur leikskólans.  Nemendur grunnskólans geta verið í veltitímum fyrir hádegi en 

eru einnig í hóp- og einstaklingstímum eftir hádegi 

 

Djúpavogsskóli er einstakur skóli.  Samheldni starfsfólks, nemenda og forráðamanna er 

mjög mikil og er það sameiginlegt markmið að hér líði öllum vel og að allir fái menntun 

við hæfi.  Þarfir einstaklingsins eru hafðar í fyrirrúmi, en að sama skapi er lögð mikil 

áhersla á samvinnu og samkennd.  Maður er manns gaman og það á svo sannarlega við 

hér hjá okkur. 

 

Í skólanum fer fram fjölbreytt starf og við erum í sífellu að auka gæði náms og kennslu 

og erum við alltaf að bæta við nýjum kennsluháttum.  Síðustu skólaár höfum við lagt 

sérstaka áherslu á umhverfis- og grenndarnám.  Stefnt er að því að tengja starf skólans 

sem mest við umhverfi hans og fyrri reynslu nemenda, svo þeir hafi forsendur til að meta 

uppruna sinn og umhverfi að verðleikum.  Auk þess á allt starf skólans að miða að því að 

nýta kosti, sérstöðu og séreinkenni byggðarlagsins sem mest. Þá  skal stefnt að því að 

nemendur og starfsfólk skólans verði sér meðvitað um  samspil manns og náttúru og 

temji sér að umgangast allt umhverfi sitt af virðingu og alúð. Því er lögð áhersla á öfluga 

umhverfisfræðslu sem einkennist af umfjöllun um Djúpavogshrepp, vistfræði 

sveitarfélagsins og umhverfisvernd. Lögð er áhersla á að nemendur geri sér ljósa grein 

fyrir mikilvægi verndunar lífræns og lífvana umhverfis og stuðli að því með hegðun sinni 

að viðhalda þeim möguleikum sem ómenguð og óspillt náttúra býr okkur.  

 

Starfsfólk og nemendur skulu einnig verða meðvitaðir um sögu og menningu sveitar-

félagsins síns, atvinnuhætti og sitt nánasta umhverfi.    
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Nemendur og starfsfólk læri að koma fram hverjir við aðra af virðingu, umburðarlyndi og 

víðsýni, læri að meta séreinkenni hverrar manneskju og hjálpist að við að styrkja hvert 

annað. 

Skýrsla sú sem hér birtist var unnin í október-desember 2017.  Í henni er gert grein fyrir 

þeirri vinnu sem fram fór skólaárið 2015-2016   

 

Eins og fyrri skýrslur má finna þessa á heimasíðu grunn- og leikskólans, auk þess sem 

hún verður send til fræðslunefndar Djúpavogshrepps og sveitarstjórnar 

Djúpavogshrepps til kynningar.   

Heimasíða skólans er:  http://www.djupivogur.is/grunnskoli  og heimasíða leikskólans er:  

http://www.djupivogur.is/grunnskoli 

 

Grunnskólinn 
 

1. Innleiðing nýrrar skólanámskrár 

Unnið var áfram að innleiðingu nýrrar aðalnámskrár allt skólaárið 

 

2. Byrjendalæsi 

Grunnskólinn hélt áfram innleiðingu Byrjendalæsis og gekk það mjög vel. 

Byrjendalæsi er mjög umfangsmikið og krefjandi verkefni og tekur innleiðing þess 

langan tíma.  Gert er ráð fyrir því að innleiðingu verði að fullu lokið á fimm árum, þó 

langmest vinnan fari fram fyrstu tvö árin. 

Starfsmenn og stjórnendur eru mjög ánægðir hvernig tekist hefur til og er Byrjendalæsið 

góð viðbót við aðrar kennsluaðferðir sem gefið hafa góðan árangur við skólann.   

 

3. Úrbótalisti frá 2015 

Áfram var unnið að því að grynnka á úrbótalista skólans og náðist að klára nokkur atriði.  

Nýjan úrbótalista fá finna í fskj. 1 

 

4. Innleiðing á nýju vinnumati grunnskólakennara 

Þessi vinna hélt áfram og eru kennarar almennt ánægðir með nýtt vinnumat. 

 

5. Skólapúlsinn 

Skólinn tók áfram þátt í Skólapúlsinum, sem er staðlaður spurningalisti sem sendur er 

nemendur foreldrum og starfsfólki.  Nemendur 6.-10. bekkjar svöruðu stöðluðum 

spurningalista.  Svarhlutfall var 88,5% 

 

Hér fyrir neðan sést yfirlit yfir þættina sem mældir eru í nemendakönnun Skólapúlsins. 

Niðurstaða hvers þáttar er annað hvort meðaltal mæligilda á bilinu 0 til 10 eða hlutfall 

svarenda sem velja tiltekna svarmöguleika. Sem viðmiðunarregla er meðaltalsmunur 

uppá 0,5 stig ekki mikill munur, munur uppá 1,0 stig telst töluverður munur og munur 

uppá 1,5 stig og meira telst mikill munur. Tölurnar er litamerktar grænar (1,0- 1,4 stig) og 

rauðar (+1,5 stig) ef niðurstaðan er skólanum í óhag en ef skólinn er að koma betur út en 

meðaltalið þá eru þær tölur litamerktar fjólubláar. 

http://www.djupivogur.is/grunnskoli
http://www.djupivogur.is/grunnskoli
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. * Ef mæling skólans á tilteknum þætti er marktækt fyrir ofan eða fyrir neðan niðurstöðu 

annarra skóla miðað við 90% öryggismörk er mismunurinn í aftasta dálki fyrir aftan nafn 

þáttarins stjörnumerktur og með bláum stöfum +/- X,X. Þetta merkir að hægt sé að 

fullyrða með 90% vissu að munurinn sé raunverulega til staðar í þýðinu. 

 

A: SPURNINGALISTI NEMENDA 

1. Virkni nemenda í skólanum 

 

Matsþættir Niðurstaða N Viðmið N Mismunur 

1.1. Ánægja af lestri  4,9 46 5,0 16.969 -0,1 

1.2. Þrautseigja í námi  4,8 45 5,1 16.956 -0,3 

1.3. Áhugi á stærðfræði  4,4 46 5,2 16.954 -0,8 

1.4. Ánægja af náttúrufræði 4,4 45 5,1 16.917 -0,2 

1.5. Trú á eigin vinnubrögð í námi  4,7 45 5,2 16.950 -0,5 

1.6. Trú á eigin námsgetu  4,8 46 5,1 16.918 -0,3 
 

 

Liður 1.3 Áhugi á stærðfræði.  Fram kemur að stúlkur í skólanum hafa meiri áhuga 

en drengir.  Hér þurfum við að gera viðhorfsbreytingu og vonandi verður hún þegar við 

förum í markvissa vinnu, ásamt öðrum skólum á Austurlandi í að vinna að 

stærðfræðiáætlun fyrir skólann. 

2. Líðan og heilsa 

Matsþættir ⇣ Niðurstaða N Viðmið N Mismunur 

2.1. Sjálfsálit  4,4 46 5,1 16.921 -0,7 

2.2. Stjórn á eigin lífi  4,4 43 5,0 16.915 -0,6 

2.3. Vellíðan 5,1 44 5,0 16.911 0,1 

2.4. Einelti 5,7 41 5,1 16.916 0,6 

2.5. Tíðni eineltis 14% 6/43 11,4% 1910/16844 2,6% 

2.6. Staðir eineltis - 6 - - - 

http://reports-visar.herokuapp.com/reports/2683/G1-1
http://reports-visar.herokuapp.com/reports/2683/G1-2
http://reports-visar.herokuapp.com/reports/2683/G1-3
http://reports-visar.herokuapp.com/reports/2683/G1-4
http://reports-visar.herokuapp.com/reports/2683/G1-5
http://reports-visar.herokuapp.com/reports/2683/G1-6
http://reports-visar.herokuapp.com/reports/2683/G2-1
http://reports-visar.herokuapp.com/reports/2683/G2-2
http://reports-visar.herokuapp.com/reports/2683/G2-3
http://reports-visar.herokuapp.com/reports/2683/G2-4
http://reports-visar.herokuapp.com/reports/2683/G2-5
http://reports-visar.herokuapp.com/reports/2683/G2-6
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2.7. Hreyfing 75% 30/40 71,9% 11980/16696 3,1% 

2.8. Mataræði 4,6 42 4,9 A6.874 -0,3 
 

 

Liður 2.1 Sjálfsálit.  Nemendur hafa ekki hátt sjálfsálit og þarf samstarf milli heimila 

og skóla til að vinna í því.  Fram kemur að stúlkur hafa mun minn sjálfsálit en drengir og 

það mælist lang lægst í 8. bekk.  Aðrir bekkir eru yfir, rétt undir eða við meðaltalið. 

 

Liður 2.2 Stjórn á eigin lífi.  Nemendur telja sig ekki hafa stjórn á eigin lífi.  Hér er 

það sama – aðallega stúlkur sem telja sig ekki hafa stjórn á eigin lífi.  Þar mælist 8. 

bekkurinn lang lægstur, 10. bekkur er einnig vel frá fráviki en aðrir bekkur eru yfir, rétt 

undir eða við meðaltal. 

 

Liður 2.5 Einelti.  Einelti mældist yfir landsmeðaltali í 8. bekk, 2 nemendur telja sig 

hafa orði fyrir einelti.  Aðrir bekkir mældust til jafns við landsmeðaltal.  Tíðni eineltis 

hefur lækkað verulega frá síðasta skólaári þannig að það má sjá að viðbrögð skólans hafa 

skilað einhverjum árangri en ljóst er að enn þarf að bæta um betur.   

 

Liður 2.6 Staðir eineltis: 

   

Hvar Djúpavogsskóli Landið 

Í íþróttatímum 0% 11% 

Í búningsklefum 0% 9% 

Í hádegisstund  0% 18,9% 

Á leiðinni til og frá skóla 0% 11,4% 

Í frímínútum innandyra 33,3% (2 nem) 25,8% 

Í kennslustundum 16,7% (1 nem) 21,8% 

Í frím á skólalóð 16,7% (1 nem) 35,3% 

Á netinu eða GSM 0% 15,9% 

Annars staðar - HVAR? 83,3%(5 nem) 28,1% 

   eftir skóla     

   einhvers staðar úti     

   heima     

   misjafnt     

 

Áfram verður unnið í því að lágmarka einelti eins og hugsast getur.  Ljóst er að 

breytingar hafa orðið á stöðum eineltis og verður brugðist við því. 

 

Liður 2.7 Hreyfing.  Gleðilegt er að sjá miklar breytingar hér en stúlkur í 8.-10. bekk 

mældust langt undir landsmeðaltali hér síðasta skólaár.  Drengirnir okkar eru að standa 

sig frábærlega og stúlkurnar hafa færst nær landsmeðaltali þó enn vanti aðeins uppá. 

 

 

 

http://reports-visar.herokuapp.com/reports/2683/G2-7
http://reports-visar.herokuapp.com/reports/2683/G2-8
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Hreyfing Djúpavogsskóli Landið 

Stúlkur 60% 69,3% 

Drengir 100% 74,4% 

 

 

3. Skóla- og bekkjarandi 

Matsþættir Niðurstaða N Viðmið N Mismunur 

3.1. Samsömun við 

nemendahópinn  

4,8 44 5,1 16.863 -0,3 

3.2. Samband nemenda við 

kennara 

5,9 44 5,1 16.857 0,8 

3.3. Agi í tímum  5,3 44 5,1 16.861 0,2 

3.4. Virk þátttaka nemenda í 

tímum 

6,4 44 5,2 16.831 1,2 

3.5. Mikilvægi heimavinnu í 

náminu 

54,7 43 5,0 16.210 -0,3 

 

 

Liður 3.2 Samband nemenda við kennara.  Aftur mælist skólinn langt yfir 

landsmeðaltalið þegar kemur að þessum þætti og það er gleðilegt. 

 

Liður 3.4 Virk þátttaka nemenda í tímum.  Nemendur upplifa sig virka þátttakendur 

í kennslustundum og er það mjög jákvætt. 

 

Tónskólinn 
 

Formlegu sjálfsmati er ekki sinnt í tónskólanum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://reports-visar.herokuapp.com/reports/2683/G3-1
http://reports-visar.herokuapp.com/reports/2683/G3-1
http://reports-visar.herokuapp.com/reports/2683/G3-2
http://reports-visar.herokuapp.com/reports/2683/G3-2
http://reports-visar.herokuapp.com/reports/2683/G3-3
http://reports-visar.herokuapp.com/reports/2683/G3-4
http://reports-visar.herokuapp.com/reports/2683/G3-4
http://reports-visar.herokuapp.com/reports/2683/G3-5
http://reports-visar.herokuapp.com/reports/2683/G3-5
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Lokaorð 

 

Skólapúlsinn er nýtt og mjög gott mælitæki fyrir Djúpavogsskóla.  En eins og með allar 

mælingar mun fyrirlögn hans ein og sér ekki skila neinu, heldur er mjög mikilvægt að 

taka allar ábendingarnar sem fram hafa komið og vinna markvisst að því að laga það sem 

hægt er.  Ljóst er að nú þegar hefur ýmislegt verið gert af því sem fram kom en við 

munum halda áfram að bæta okkur eins og við mögulega getum.  Settur hefur verið 

saman úrbótalisti úr þeim þáttum sem komu ekki nægilega vel út, fskj. 2, en einnig mun 

starfsfólk skólans fara yfir  

 

 

Djúpivogur, 20. desember 2017 

 

 

________________________ 

Halldóra Dröfn Hafþórsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

Fylgiskjöl: 

 

Fylgiskjal 1  Úrbótalisti, vor 2016 

Fylgiskjal 2  Úrbótalisti Skólapúls 2016 
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Sjálfsmat skóla.  Leikskólar, grunnskólar og framhaldsskólar.  1997.  Menntamála-

ráðuneytið 
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FSKJ. 1 

 

Úrbótalisti – samantekt vor 2016 

 
Verkefni Framkvæmdaaðili Staða Áætluð 

verklok 

Tröppurnar við ÍMD Forstöðumaður ÍMD Bréf í júní 

2008 

Ólokið 

Þakið á ÍMD Forstöðumaður ÍMD Bréf í júní 

2008 

Ólokið 

Körfuboltavöll eða staka körfu Kennararáð  Ólokið 

Móta þarf heildstæða stefnu sem 

snýr að nýtingu þeirra mannvirkja 

sem fyrir eru og ákveða skipulag 

skólalóðar í samvinnu við nálægar 

stofnanir. 

Sveitarstjórn í 

samvinnu við starfsfólk 

skóla, skólastjór og 

foreldrafélag 

Engin stefna til Óákveðið 

Betra aðgengi fyrir fatlaða í 

skólanum 

Skólastjóri og 

sveitarstjórn 

 Óákveðið 

Stækka þarf smíðastofu Sveitarstjórn  Óljóst 

Stækka og afmarka skólalóð Skólastjóri/skipul- og 

byggingarn 

 Óljóst 
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FSKJ. 2 

 

Úrbótalisti – samantekt úr Skólapúlsinum, vor 2016 

 
Verkefni Framkvæmdaaðili Staða Framkvæmd / Áætluð verklok 

Einelti meðal nemenda Starfsfólk skólans Í vinnslu Málin rædd við nemendur, farið í 

markvissa vinnu.   

Endurmetið í Skólapúlsi, vor 2017 

Staðir eineltis Starfsfólks skólans, 

Neista og ÍÞMD 

Í vinnslu Mikil vinna lögð í að bæta gæslu, 

fara yfir verklagsreglur o.fl.   

Endurmetið Skólapúlsi, vor 2017 

Fjölbreyttari 

kennsluaðferðir 

Kennarar og stjórnendur Í vinnslu Unnið að þessu samhliða gerð 

nýrrar skólanámskrár 

Fjölbreyttari 

námsmatsaðferðir 

Kennarar og stjórnendur Í vinnslu Unnið að þessu samhliða gerð 

nýrrar skólanámskrár 

Mat og endurgjöf til 

kennara 

Stjórnendur Í vinnslu Áætlun um skipulag heimsókna inn 

í kennslustundir er til.  Stjórnendur 

þurfa að gefa sér tíma til að fara 

eftir henni og hvetja kennara til að 

nýta sér endurgjöfina betur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


