
Eftirfarandi tafla sýnir matsþætti skólans skólaársins 2021-2022.  

  

Matsþáttur/ 

Viðfangsefni 

Markmið Viðmið Gagnaöflun Tímarammi Ábyrgðaraðilar 

 

Kennslumat: Viðhorf 

nemenda til kennslu og 

náms. 

Nemendur eru virkir og 

sýna áhuga á skólastarfi 

 

Fjölbreyttir kennsluhættir 

 

Jákvæð viðhorf einkenna 

skólastarfið 

Spurningalistinn hefur svarmöguleika á bilinu 1,00-5,00 (5 mjög 

sammála) þar sem styrkleikabil er 4,20-5,00, starfshæft bil 3,70-

4,19 og aðgerðabil 1-3,69. 

Mælikvarði: Meðaltal svara um viðhorf nemanda til eigin 

árangurs 

Mælikvarði: Meðaltal svara um kennsluhætti. 

Mælikvarði: Meðaltal svara um viðmót og viðhorf kennara og 

líðan í kennslustofu. 

 

Viðmiðið er að svör mælist á styrkleikabili, 4,20-5,00. 

Kennslumat 

 

Tilviljanakennd 

röðun - Þeir 

nemendur svara 

sem heyra þar undir 

 

 

Alltaf í síðustu 

viku annar – 

nóvember 2021 

og apríl 2022 

Skólastjórnendur 

 

Lok-hópur: Viðhorf 

útskriftarnemenda til 

menntunar, aðstöðu til 

náms, félagslíf, veru 

þeirra í skólanum og 

framtíðaráform könnuð 

Jákvæð sjálfsmynd og góð 

líðan nemenda 

 

Jákvæð viðhorf til 

menntunar 

 

Ánægja nemenda með 

aðstöðu skólans 

 

Öflugt félagslíf 

Mælikvarði: Meðaltal svara um líðan nemenda í skólanum og 

sjálfsmynd. 

 

Mælikvarði: Meðaltal svara um viðhorf nemenda til menntunar. 

 

 

Mælikvarði: Meðaltal svara um ánægju nemenda með aðstöðu 

skólans. 

 

Mælikvarði: Meðaltal svara um ánægju nemenda og þátttöku í 

félagslífi skólans. 

 

Viðmiðið er að svör mælist á styrkleikabili, 4,20-5,00. 

Viðhorfs- 

könnun meðal 

útskriftarnema 

Í lok hverrar 

annar - 

nóvember 2021 

og apríl 2022 

Aðstoðarskólameistari, 

sjálfsmatsnefnd 

Nýnemar 

Viðhorf til menntunar, 

aðstaða til náms, 

félagslíf, líðan í 

Jákvæð sjálfsmynd og góð 

líðan nemenda 

 

Mælikvarði: Meðaltal svara um líðan nemenda í skólanum og 

sjálfsmynd. 

 

Mælikvarði: Meðaltal svara um viðhorf nemenda til menntunar. 

Nemendur á 1. ári Maí 2022 – 

Síðasta tíma í 

hámarki 

Aðstoðarskólameistari, 

sjálfsmatsnefnd 



skólanum og 

skuldbinding 

Jákvæð viðhorf til 

menntunar 

Ánægja nemenda með 

aðstöðu skólans 

 

Öflugt félagslíf 

 

Mælikvarði: Meðaltal svara um ánægju nemenda með aðstöðu 

skólans. 

Mælikvarði: Meðaltal svara um ánægju nemenda og þátttöku í 

félagslífi skólans. 

Viðmiðið er að svör mælist á styrkleikabili, 4,20-5,00. 

 

Hlýtt á nemendur 

 

Bekkjarkerfi metið með 

nemendum 

 

 

 

 

 

Mötuneyti 

Sterk félagsleg staða 

nemenda 

Góð líðan í bekknum 

Ánægja nemenda með 

skólann 

Viðhorf til náms og 

skólastarfs 

 

 

Ánægja nemenda með 

mötuneyti skólans 

 

Spurningalistinn hefur svarmöguleika á bilinu 1,00-5,00 (5 mjög 

sammála) þar sem styrkleikabil er 4,20-5,00, starfshæft bil 3,70-

4,19 og aðgerðabil 1-3,69. 

 

Meðaltal svara við öllum spurningum. Viðmið er að svör mælist á 

styrkleikabili 4,20-5,00 

Nemendur í 

bekkjarkerfi – 

viðhorfskannanir 

 

 

 

 

 

 

Allir nemendur 

skólans 

 

Tvisvar á önn, í 

upphafi og í lok 

annar 

 

 

 

 

 

 

Í nóvember 

2021 

Skólameistari, 

aðstoðarskólameistari, 

verkefnastjórar 

bekkjarkerfis, 

sjálfsmatsnefnd 

Hlýtt á nemendur – 

jákvæð sálfræði 

Áhrif áfangans um 

jákvæða sálfræði á 

nemendur 

Mælikvarði: Tveir sjálfsmatskvarðar Samanburðar- 

rannsókn í jákvæðri 

sálfræði 

Í upphafi og lok 

vorannar 

Kennari í jákvæðri 

sálfræði, 

sjálfsmatsnefnd 

Hlýtt á starfsfólk - 

viðhorf til skólastarfsins 

Viðhorfskönnun um 

bekkjarkerfi 

 

Samgöngukönnun 

 

Könnun um einn  

fjarkennsludag í viku, 

tilraunaverkefni 

 

Þátttaka nemenda, hvar vilja þau hafa meiri áhrif og hvernig. 

Þjónusta skólans. Skólabragur og ímynd skólans.  

Bekkjarkennarar, 

kennarar og 

starfsfólk 

Haust og vor 

2021 - 2022 

Skólameistari, 

aðstoðarskólameistari, 

stjórn NFF 

Hvað finnst þér? Hlýtt á 

grunnskólanemendur - 

Hvernig kemur 

Flensborgarskólinn fyrir? 

Mælikvarði: Meðaltal svara um áhugasvið grunnskólanemenda 

 

Grunnskóla-   

nemendur 

Vor 2022 Aðstoðarskólameistari, 

sjálfsmatsnefnd 



viðhorf til skólans 

kannað 
 

Er kynningin góð? Helstu 

áhugasvið (skóli/brautir) 

grunnskólanemenda 

Mælikvarði: Meðaltal svara um viðhorf nemenda til kynningar á 

skólanum 

 

Mælikvarði: Meðaltal svara um viðhorf nemenda til 

Flensborgarskólans 

 

Skýrslur deilda 

Nýjungar, samstarf, 

námsárangur og fleira 

Góð samvinna og 

upplýsingamiðlun meðal 

starfsfólks 

 

Fjölbreyttir kennsluhættir 

 

Fagleg vinnubrögð allra 

starfsmanna 

Mælikvarði: Meðaltal svara við samvinnu og upplýsingamiðlun 

innan deilda og milli deildar. 

 

 

Mælikvarði: Meðaltal svara um fjölbreytni innan deildar. 

 

 

Mælikvarði: Meðaltal svara um fagleg vinnubrögð innan deildar. 

 

Í samráði við 

kennara 

Skilað í lok 

skólaárs 

Skólameistari, 

aðstoðarskólameistari, 

fagstjórar 

Stofnun ársins Ánægjuvog á innra starf 

stofnunarinnar; 

starfsandi, launamál, 

stjórnendur, aðstaða. 

Könnun gerð utanhúss og lögð fyrir allt starfsfólk. Viðhorfskönnun á 

netinu. 

Vor 2022 Skólastjórnendur 

Viðhorf foreldra 

nýnema 

til skólans og veittrar 

þjónustu 

Ánægðir foreldrar og       

gagnkvæm virðing milli          

heimila og skóla  

Mælikvarði: Heildaránægja foreldra nýnema með skólann.  
Mælikvarði: Ánægja foreldra með þjónustu sem skólinn veitir.   
Viðmiðið er að svör mælist á styrkleikabili, 4,20-5,00.  
 

Foreldrar nýnema Vor 2022 Skólastjórnendur 

 


