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                1.         Inngangur 
 

Flensborgarskólinn hefur á undanförnum árum verið afar virkur í að meta innra starf sitt. Þannig 

er hægt að meta hvernig skólinn stendur sig, hvað er vel gert og hvað þarf að bæta og vinna með 

hagsmuni nemenda að leiðarljósi. Gengið er út frá eftirtöldum spurningum: Hversu vel stöndum 

við okkur? Hvernig vitum við það? Hverjir eru okkar styrkleikar og hvaða þætti þurfum við að 

bæta? Hvað þurfum við að gera til að verða enn betri? 

 

Niðurstöður sjálfsmats síðasta árs gáfu ýmislegt til kynna. Kennslumatið eitt og sér gaf ákveðnar 

vísbendingar; það benti um margt til þess að hluti kennarahópsins mætti endurskoða viðhorf sín 

til nemenda og starfsins. Hluti nemenda töldu viðfangsefnin lítið áhugaverð og ekki nauðsynlegt 

að sitja áfangann. Sama kom fram í Skólapúlsi og víðar. Þar komu einnig fram skýrar vísbendingar 

um vanlíðan nemenda í námi og að oft skorti á skilning kennara gagnvart ólíkum þörfum nemenda. 

Námsárangur allra nemenda var í fyrsta sinn skilgreindur, en upplýsingar um brottfall og aukna 

fjarvera nemenda gerði það að verkum að þessir tveir málaflokkar fengu aukið vægi; 

nemendaþjónustan hélt áfram að þróast og mætingateymi hélt utan um þá sem voru alltof oft 

fjarverandi. Úttekt á mætingum nemenda gáfu einnig til kynna að skólasóknarreglur skólans 

þörfnuðust endurskoðunar. Í könnuninni Stofnun ársins sem snýr að mannauðsþætti 

Flensborgarskólans og stjórnun fengu tölvumál og launamál harðasta gagnrýni.  

 

Af þessu var ljóst að áskoranir sjálfsmatshópsins, sem skipaður var haustið 2016, voru fjölmargar 

og í nóvember 2016 var sjálfsmatsáætlun hópsins, sjá bls 5, kynnt fyrir starfsmönnum á 

skólafundi. Vel gekk að vinna eftir henni en ekki tókst að ljúka öllum þeim matsþáttum sem lágu 

til grundvallar á skólaárinu. Helsta skýringin á því voru alvarlegar niðurskurðaraðgerðir sem ganga 

þurfti í á miðju skólaári. Þær aðgerðir tóku einfaldlega sinn toll; bæði orku og tíma stjórnenda og 

síðar starfsmannahópsins alls.  

  

Á næstu síðum verða kynntar helstu niðurstöður þeirra þátta sem þó voru vigtaðir á skólaárinu 

2016-2017. Einnig fylgir umbótaáætlun næsta árs með.  
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                2.         Markmið 
 

Markmið sem skólinn hefur sett sér eru tíunduð m.a. í skólasamningi. Þau endurspeglast í mynd 

1 hér fyrir neðan, en á henni má sjá dæmi um þau mál sem unnið var með skólaárið 2016-2017: 
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Markmið sjálfsmats 2016-17 voru m.a. þessi: 

 Að fá ytri aðila til að skoða ýmislegt í starfi skólans, s.s. líðan nemenda, viðhorf þeirra til 

námsins, viðhorf starfsfólks til stofnunarinnar o.s.frv.. 

o   Skólinn tók þátt í Skólapúlsinum 

o   Gerð var sérúttekt Rannsókna og greiningar 

o   Stofnun ársins 

 Að gera úttektir á starfi skólans 

• Kennslumat 

• Starfsmannasamtöl  

Ýmsar styttri og einfaldari kannanir um valin mál; viðhorf kennara til lotubundins náms, 

viðhorf útskriftarnema og nýnema til skólans o.s.frv. 

➢ Styrkja sjálfsmatið enn frekar. Ljúka innleiðingu CAF sjálfsmatskerfisins og fylgja 

eftir markmiðum og vægi þeirra. 

➢ Að safna saman yfirliti og lærdómi frá fyrri matsskýrslum. 
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                3.         Sjálfsmatshópur 
 

Heildarrammi sjálfsmatsins var endurskoðaður. Almennur tilgangur matsins er að leggja grunn að 

sívirku umbótastarfi í Flensborgarskólanum til að bæta námsumhverfi, líðan og árangur nemenda 

og starfsmanna. Í lögum um framhaldsskóla 92/2008 segir að innleiða eigi aðferðir til sjálfsmats 

sem nái til allra þátta skólastarfsins. 

 

Nýr sjálfsmatshópur tók til starfa í lok september 2016 og í honum sátu Erla Ragnarsdóttir 

aðstoðarskólameistari, Álfheiður Eva Óladóttir mannauðsstjóri, Unnar Þorsteinsson kennari, 

Heimir Björnsson kennari, Örlygur Axelsson kennari og Borghildur Sverrisdóttir kennari. Haldið 

var áfram að vinna eftir sjálfsmatsrammanum CAF og að útfæra nýja sjálfsmatsáætlun skólaárið 

2016-2017. Sú áætlun var kynnt fyrir starfsmönnum skólans á fundi í nóvember 2016. 

 

 

                4.         Sjálfsmatsáætlun 
 

Meðal verkefna sem telja má fram eru (sjá einnig viðbótarskjal 1):  

 

● Kennslumat, sem fram fór á haustönn 2016. Því var fylgt eftir með samtölum undir umsjón 

mannauðsstjóra og aðstoðarskólameistara í desember 2016 en einnig tekið til ítarlegri 

skoðunar í starfsmannasamtölum með sviðsstjóra á tímabilinu febrúar til apríl 2017. 

● Útskriftarhópar spurðir um viðhorf þeirra til Flensborgarskólans og þeirrar menntunar sem 

þeir höfðu fengið, aðstöðu til náms, félagslíf og fleira. Að auki voru þeir spurðir um 

framtíðaráform sín. Viðhorfskönnun framkvæmd bæði á haustönn og vorönn. 

● Nýnemahópur, í lok fyrsta skólaárs, spurðir um viðhorf þeirra til Flensborgarskólans og 

þeirrar menntunar sem höfðu fengið. Einnig er spurt um aðstöðu til náms, félagslíf og 

fleira. Viðhorfakönnun framkvæmd í maí 2017. 

● Hlýtt á nemendur. Undir þann flokk falla nokkrar kannanir á skólaárinu, s.s. Skólapúlsinn 

og skimun fyrir brottfalli. Einnig þátttaka í stefnumótun skólans. 

● Skýrslur kennara unnar undir stjórn sviðsstjóra. Haustönnin 2016 var spegluð í samtölum 

á milli greina/sviða á umræðufundum. Kallað var sérstaklega eftir upplýsingum á 

nýjungum í kennsluháttum, hvaða námsmat skilaði mestum árangri og hver væru brýnustu 

faglegu verkefnin á komandi árum. Framkvæmt í desember 2016 og maí 2017. 

● Starfsmannasamtöl, unnin af næsta yfirmanni. Þar er spurt um líðan og framgöngu í starfi, 

starfsþróun og starfsánægju. Þá var á öllum sviðum spurt um væntingar til starfsins og 

hvort tækifæri til starfsþróunar væru eitthvað sem starfsmaður óskaði eftir. Framkvæmd í 

febrúar – maí 2017. 

● Hlýtt  á starfsmenn. Undir þann flokk falla m.a. umræðufundir að hausti og vori, þar sem 

starfsfólk ræðir ýmis mál sem snúa að skólastarfinu, ytri ramma þess og inntaki. Ytri 

könnunin, Stofnun ársins, fellur einnig hér undir. Einnig var framkvæmd könnun um viðhorf 
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kennara til þeirrar tilhögunar að kennsla fari fram í lotum, þ.e. styttri önnum og sé meira 

verkefnamiðuð en nú er.  

● Lagt var af stað með stefnumótunarvinnu þar sem horft er til framtíðar. Gerð var tilraun til 

að virkja alla hagsmunahópa í umræðum um framtíð skólans. Hist var á fundum fram eftir 

skólaárinu, sá síðasti fór fram í maí 2017 þar sem helstu niðurstöður vetrarins voru kynntar 

og lagðar línurnar fyrir næsta vetur. Framkvæmd stóð yfir frá nóvember 2016 til maí 2017. 

 

● Önnur verkefni: 

o   Brottfall – talnagögn og upplýsingar úr Innu og úttektir Menntamálastofnunar 

o   Endurskoðun námskrár – úttekt á henni og áframhaldandi vinna við hana 

o   Kennsluáætlunum safnað saman 

o   Námsárangur nemenda – Miðannarmat, próf og annað námsmat, úttekt á viðveru 

o   Skýrslur námsráðgjafa og nemenda- og kennsluráðgjafa 
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    5.         Kennarar og annað starfsfólk 
 

5.1.          Kennslumat 
 

Kennslumat var að venju lagt fyrir nemendur á skólaárinu.  Enn frekari úrbætur voru gerðar á 

spurningalista til nemenda. Markmiðið var skýrt: að kennslan endurspeglaði stefnu skólans og að 

hagsmunir nemenda væru hafðir að leiðarljósi. Spurningum var fjölgað og þær mældar út frá 

þremur markmiðum; Að nemendur séu virkir og sýni áhuga á skólastarfi, að í 

Flensborgarskólanum séu stuðst við fjölbreytta kennsluhætti og að jákvæð viðhorf einkenni 

skólastarfið. Spurningalistinn hafði svarmöguleika á bilinu 1,00-5,00 og var viðmiðið að svör 

mælist á styrkleikabili 4,20-5,00. Spurt var á haustönn 2016, í nóvember, og voru allir nemendur 

skólans þýðið.  

 

Hér má sjá helstu niðurstöður kennslumat H2016: 

 

 
 

 

 

 

Eins og sjá má mælist kennslan, markmiðin þrjú, öll á svokölluðu styrkleikabili. Nemendur telja 

sig vera virka og áhugasama í námi, þeim mætir að öllu jöfnu jákvætt viðhorf kennara og fá 

stuðning og hvatningu í námi. Skýrustu athugasemdir við kennsluna komu fram undir spurningum 

um fjölbreytta kennsluhætti; gerðar voru t.d. athugasemdir við framsetningu náms í Innu, tímarnir 

væru ekki nógu áhugaverðir og verkefnin ekki nógu fjölbreytt. Þessar spurningar mældust allar á 

svokölluðu aðgerðabili. Útkoma þessa spurninga er í takt við útkomu fyrri ára og því brýnt að 

bregðast við þeim. 

 

 

 

 

 

 

4,2 4,22 4,24 4,26 4,28 4,3 4,32 4,34

Markmið: Fjölbreyttir kennsluhættir

Markmið: Jákvæð viðhorf einkenna
skólastarfið

Markmið: Nemendur eru virkir og sýna
áhuga á skólastarf

Kennslumat H2016
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Ákveðið var að fara ekki fram með kennslumat á vorönn 2017. Þar höfðu áhrif umfangsmiklar 

aðgerðir til niðurskurðar sem skólinn stóð í á tímabilinu. Áfram var þó haldið að þróa þau úrræði 

sem í boði eru til að veita kennurum stuðning til þróunar í starfi, en á skólaárinu 2016-2017 var 

t.d. boðið upp á námskeið í leiðsagnarmati, notkun tækninnar í kennslu, vellíðan og velgengni í 

starfi og um kynsegin málefni ungs fólks. Einnig voru kennarar hvattir til að taka þátt í ráðstefnum 

um skólamál utanhúss. 

 

 

 

 

5.2.          Stofnun ársins 
 

Könnunin Stofnun ársins fór að venju fram í febrúar. Heildareinkunn skólans hækkaði örlítið á milli 

ára. Allir þættir sem mældir voru vógu þyngra á milli ára nema launakjör, þau lækkuðu örlítið á 

milli ára.  Þegar rýnt er í niðurstöður könnunarinnar kemur í ljós að sjálfstæði í starfi er mikils 

metið í Flensborgarskólanum. Einnig að bæði kynin gegni ábyrgðarstöðum. Ánægja er með öryggi 

á vinnustað, starfsfólki kemur vel saman og markmiðin með störfum eru skýr. Enn er sveigjanleiki 

í starfi talinn óviðunandi og eins og áður hefur komið fram fer ánægja með launakjör minnkandi. 

Athygli vekur að ímynd skólans heldur áfram að styrkjast á milli ára.   

 
Svarhlutfall (63%) virðist fara minnkandi með hverju ári og er það áhyggjuefni. Niðurstöður 

könnunarinnar voru kynntar starfsfólki á skólafundi í maí 2017. 
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5.3.          Skýrslur námsgreina  
 

Hver námsgrein skilar skýrslu í lok hverrar annar. Í þeim eru m.a. teknar saman upplýsingar um 

námsframboð og námskrárvinnu, einkunnir og einkunnadreifingu, aðstöðu faganna og væntingar 

um umbætur. Þessar skýrslur eru gagnlegar þegar kemur að hinum faglega þætti skólastarfsins. 

Reynt er að verða við þeim óskum sem þar koma fram.  

 

Í skýrslu félagsgreinasviðs komu tvö stef skýrt fram. Annars vegar áhyggjur af ástundun nemenda 

og mætingu, hins vegar námsgagnaþróun en lítið hefur verið sinnt um að skrifa nýtt námsefni á 

sviði félagsgreina og viðskipta og hagfræðigreina á undanförnum árum. Einnig eru áberandi 

áhyggjur kennara af stöðu einstaka valáfanga. Kennarar á sviðinu hafa verið nokkuð 

metnaðarfullir í að þróa áfangana og reyna að koma til móts við síbreytilegar kröfur 

nemendahópsins og flestir vilja halda þeirri vinnu áfram. Ræða m.a. minna vægi prófa, 

einstaklingsmiðaðari nálgun og sveigjanlegra utan umhaldi um áfangana. 

 

Sömu sögu mætti segja frá svið tungumála. Þar komu fram vísbendingar um mikinn metnað 

kennara við útfærslu á áföngum; kennsluhættir fjölbreyttir og mikil fjölbreytni og nýbreytni í 

verkefnavinnu. Þar var einnig rætt um að breyta þyrfti enn frekar heildarnámsmati áfanganna, því 

lokapróf hafa enn of mikið vægi. Áfram hafa tungumálakennarar áhyggjur af lestri nemenda og 

lesskilningi. Það var einnig áberandi upplifun kennara að nemendur í grunnáföngum séu ekki 

nægilega vel undirbúnir fyrir framhaldsskólann. 

 

Á raungreinasviði birtust svipaðar áhyggjur af stöðu nemenda, áhugaleysi þeirra og slakri 

mætingu. Faglegur metnaður nemenda þykir oft á tímum lítill og í því samhengi hafa 

raungreinakennarar áhyggjur af sterkum nemendum skólans. Að ekki sé nóg gert fyrir þá 

nemendur sem virkilega vilja læra og benda t.a.m. á nauðsyn þess að bjóða upp á raungreinaver. 

Einnig koma fram áhyggjur af starfsöryggi kennara á raunvísindasviði í kjölfar niðurskurðar. Huga 

þarf að hitastillingum í stofum og kaupum á rafrænum búnaði fyrir eðlisfræðitilraunir. 

Stærðfræðideildin hefur einnig áhuga á að koma á laggirnar erlendu samstarfi. 

 

Á starfsbraut var lokið við að útfæra námskrá brautarinnar í skólaárinu 2016-2017. Færri 

nemendur voru við nám á brautinni en áður. Í skýrslu brautarinnar koma fram áhyggjur af 

félagslegri einangrun nemenda en nemendur kjósa í æ meira mæli að fara ekki í mötuneyti 

skólans í matar- og kaffifrímínútum. Einnig koma fram áhyggjur af álagi á stuðningsfulltrúa þar 

sem þeir sinna bæði heimanámi og aðstoð við nemendur í tímum.    

 

Nemendaþjónustunni bættist liðsauki á haustönn 2016 en þá var ráðinn sálfræðingur til skólans í 

50% starfshlutfall. Var fljótt ljóst að þörfin fyrir sálfræðiþjónustu fyrir nemendur var mikil og þrátt 

fyrir að þörfin fyrir þjónustu minnkaði þegar leið á skólaárið þá var það mat sálfræðingsins að 

starfshlutfallið dygði varla til.   
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Myndin hér fyrir ofan sýnir þann fjölda nemenda sem stundar nám við Flensborgarskólann hvora 

önn fyrir sig, og þann fjölda nemenda (23%) sem skilað hefur til skólans gögnum um almenna- 

og/eða sértæka námserfiðleika af ýmsum toga sem og annarskonar gögnum eins og 

sálfræðigreiningum um kvíða, Asperger svo eitthvað sé tilgreint. 

 

Námsráðgjafar telja þörf á að kynna starf sitt betur fyrir nemendum. Gera sig sýnilegri og veita 

þar ráðgjöf og bóka viðtalstíma. Hlutfallslega fáir nemendur leituðu til námsráðgjafa til að ræða 

framtíðaráform, námsval, háskólanám, atvinnumöguleika eða annað af þeim toga.  

 

Álag á námsráðgjafa og nemenda- og kennsluráðgjafa er enn mikið þegar dregur að lokaprófum. 

Í boði er að nemendur sem skilað hafa inn gögnum til skólans sæki um sérúrræði í prófum. Með 

tilkomu Innu hefur verið unnið að einfaldara verklagi þegar kemur að óskum nemenda um 

sérúrræði og með áframhaldandi einföldun á því verkferli verður sú vinna vonandi skilvirkari. 
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5. 4. Starfsmannasamtöl 

 

Heilt yfir voru starfsmenn ánægðir með starf sitt við skólann og líðan þeirra góð í vinnunni. Almenn 

ánægja var með vinnuaðstöðu og samskipti starfsfólks sín á milli og svo við nemendur góð. Kom 

m.a. fram að samskiptavandamál við nemendur væru afar sjaldgæf og er það vel. 

Niðurskurðaraðgerðir  á vorönn settu eðlilega mark sitt á starfsandann og á umræðuna á 

kaffistofunni. Birtust þær áhyggjur m.a. í vangaveltum um starfsöryggi, fjárhag skólans og álag í 

starfi og Almenn ánægja var með þau hagnýtu námskeið sem höfðu verið í boði fyrir starfsfólk á 

skólaárinu og er kallað eftir fleirum, t.a.m. í tölvufærni.  

 

 Fram komu áhyggjur af stöðu mötuneytis, verið var að fækka starfsfólki og reksturinn 

sveiflukenndur. Gæta þarf vel að álagi á starfsfólk og passa þarf vel upp á samskipti á milli sviða, 

einkum og sér í lagi að allar upplýsingar berist til umsjónarmanns fasteigna og eldhúss. Almennt 

þarf að huga betur að upplýsingaflæði, jafnvel halda stöðufundi reglulega með t.d. starfsfólki 

þjónustusviðs. 

 

Á öllum kennslusviðum eru margir mjög virkir í endurmenntun og menntun samhliða starfi. Fram 

komu óskir um meiri sveigjanleika í töflugerð, t.d. vegna endurmenntunar eða fjölskylduaðstæðna. 

 

 

5.5.          Endurskoðun námskrár 

 

Ritstjóri námskrár skólaárið 2016-2017 var Sandra Borg Gunnarsdóttir. Sandra var í 65% starfi 

við það verkefni og vann að mestu að því að ganga frá námskrá starfsbrautar og að leggja drög 

að útfærslu á framhaldsskólabraut. Á tímabilinu voru allar hefðbundnar bóknámsbrautir skólans 

samþykktar af Menntamálastofnun og sjá má á töflu hér fyrir neðan bæði fjölda þeirra og fjölda 

þeirra nemenda sem skráðir voru á brautirnar. Einnig hversu margir eru enn á gömlu brautum 

skólans en gera má ráð fyrir að flestir þeirra verði útskrifaðir frá og með árslokum 2018. 

 

 5.6. Viðhorf kennara til lotubundins náms 

 

Viðhorfskönnun var lögð fyrir í febrúar 2017 fyrir kennara um lotubundið nám. Svarhlutfall var 

69%. Mjög skiptar skoðanir voru í kennarahópnum með þetta fyrirkomulag sem hafði m.a. verið 

kynnt á fundi með kennurum fyrr á skólaárinu. Helstu niðurstöður eru þessar: Um 84% svarenda 

höfðu kynnt sér lotubundið nám og 36% þeirra kennt eða lært í þannig fyrirkomulagi. Af þeim sem 

tóku þátt lýstu 44% yfir áhuga á því að taka upp lotubundið nám en tæp 40% voru á móti breyttu 

fyrirkomulagi skólarammans. Athygli vekur að 22,7% treystu sér ekki eða vildu ekki svara 

spurningunni, sjá mynd. Um 40% halda að lotubundið nám henti stefnu skólans.  
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Sem dæmi um ábendingar sem fram komu í opinni spurningu má nefna að sumur töldu að 

nemendum skólans henti betur að stunda nám í færri áföngum yfir styttri tíma, miðju önnin í þriggja 

anna kerfi gagnist minnst og að erfitt geti verið að svara já eða nei þar sem lotubundið nám henti 

kannski vel í ákveðnum greinum og áföngum, en verr í öðrum. Miðað við niðurstöður er ljóst að 

kynna þarf málið betur áður en ákvörðun er tekin um breytingar.  

            

  

40,9%

36,4%

22,7%

Hefur þú áhuga á að kenna í 
lotum?

Já Nei Hef ekki skoðun og/eða þekki lítið til
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     6.         Gögn um nemendur 
 

Gögn úr Innu eru notuð kerfisbundið til að meta starf skólans. Gögnin geta náð yfir skólasókn, 

miðannarmat, lokaeinkunnir, svo nokkuð sé nefnt. 

 

6.1.          Námsmat 
 

Námsmatið er mikilvægur hluti af sjálfsmati skóla. Meðaleinkunn á stúdentsbrautum skólaárið 

20176-17 er í kringum 6.5; 6,6 á haustönn 2016 en 6,4 á vorönn 2017. Eins og sjá má á töflu 5 

virðast nemendur á raunvísindabraut fá almennt hærri einkunnir en nemendur á öðrum 

stúdentsbrautum. Nemendur á félagsvísindabraut hins vegar lægstu. Athygli vekur einnig að 

hæstu einkunnirnar almennt virðast nemendur Bæjarbrúar (grunnskólanemendur) fá, 8,57 á 

haustönn og 7,44 á vorönn. Athygli vekur að einkunnir virðast almennt fara lækkandi á milli ára. 

Þessir nemendur taka einungis tvo áfanga á önn; íslensku og stærðfræði á öðru þrepi. Einkunnir 

á starfsbraut virðast einnig lækka á milli ára. 

 

Tafla 5 

 
 

Þegar borinn er saman námsárangur á milli kynja kemur í ljós skýr munur á einkunnum stúlkna 

og drengja. Munurinn á einkunnum er í kringum 0,5 og virðist aukast með árunum. Vert er að 

veita þessu athygli, sjá má samsvörun með upplýsingum úr grunnskólum um lakari stöðu drengja 

í lestri og verður að öllum líkindum að bregðast við hið fyrsta. 
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6.2.          Miðannarmat 
 

Nemendur fá umsögn frá kennurum um stöðu sína á miðri önn. Þessar umsagnir ýta oft við 

nemendum og gefa þeim færi á að bæta sig og er þeim sérstaklega ætlað að auka skuldbindingu 

í námi og koma í veg fyrir brottfall. Um 50% kennara nýttu sér möguleikann á að koma 

ábendingum á framfæri til nemenda. Þetta þýðir að alls var skráð umsögn við aðra hvora 

miðannarmatseinkunn þegar allt er tekið saman. Sumir kennarar skrifuðu ekki neitt, aðrir alltaf en 

flestir stundum. 

Umsjónarkennarar á fyrsta og öðru ári ræða við nemendur í framhaldi af niðurstöðu matsins. Þær 

eru einnig sýnilegar forráðamönnum og hægt að leita skýringa eða aðstoðar ef þörf er á. 

Samkvæmt skólasóknarreglum ber að skoða skólasóknareinkunn í samræmi við miðannarmat. 

Ef skólasókn er ábótavant ber að veita áminningu. 

 

 

6.3.          Viðvera nemenda 
 

Viðvera nemenda heldur áfram að vera áhyggjuefni innan skólans. Á síðasta ári var ákveðin þróun 

í gangi: Færri nemendur mættu mjög vel, flestir eru að mæta um 90 - 95%% af tímum, en enn 

stærri hópur mætir minna, eða yfir 20%.  
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En nánar að fjarvistum nemenda. Á vorönn 2017 var hlutfall nemenda með yfir 83% mætingu um 

82,2%, sem þýðir að 18% nemenda (eða 84 miðað við fjöldatölur) stóðust ekki mætingarkröfur. 

Meðalskólasóknin var um 86%. Á haustönn 2016 var hlutfall nemenda með yfir 83% mætingu 

aðeins lægra en á vorönninni eða um 80,5%. Allir nemendur fengu mætingayfirlit þrisvar á 

önninni. Mætingarteymi starfaði á skólaárinu og tók það stöðu á mætingu nemenda á tveggja 

vikna fresti. Þeir nemendur sem voru undir 83% voru boðaðir í viðtöl þar sem gerð var tilraun til 

að finna úrlausn mála. Einnig var nemendum fylgt eftir ef þeir voru í áhættuhóp með mætingar. 

94 nemendur hættu á skólaárinu 2016-17.  

 

Að lokum má geta þess að skólasóknarreglur skólans voru teknar til endurskoðunar með það að 

markmiði að gera þær einfaldari að sniðum og koma betur til móts við ólíkar þarfir 

nemendahópsins. Einnig var hlúð sérstaklega að umsjónarþættinum og búið til ákveðið kerfi í 

kringum utanumhald námsárangurs, þ.m.t. mætingar. Vonir standa til að þessar aðgerðir skili 

árangri strax á næsta ári.   

  

6.4.          Brottfall og skimunarpróf 
 

Flensborgarskólinn hefur síðustu þrjú ár tekið þátt í skimunarprófi sem lagt er fyrir alla 1. árs 

nema. Það er lagt fyrir til að finna þá nemendur sem eru í mestri brottfallshættu. Þetta próf gefur 

okkur skýrar upplýsingar um hverjir það helst eiga það á hættu að detta úr námi og er lagt fyrir 

nemendahópinn þegar sex vikur eru liðnar af haustönninni. Samanburðarrannsóknir sýna að 

nemendum í áhættu fækkar með árunum. Haustið 2016 luku 193 nemendur könnuninni. Þá komu 

fram sterkar vísbendingar um að 31 (23,2%) nemendur væru í áhættu, þar af 15 í sérstakri áhættu. 

Eins og sjá má á töflunni hér fyrir neðan hefur fækkað í þessum hópi nemenda og er það vel.   

 

Brottfall 
- skimun       

Haustið 
Fjöldi nemenda í 

áhættu 

Fjöldi 
nemenda 
í 
sérstakri 
áhættu 

Hlutfall 
nemenda 

2014 36 19 23,20% 

2015 20 17 19% 

2016 31 15 16% 

 

 

Brottfall er skilgreint frá tveimur punktum í þessari skýrslu. Þeir sem hættu í áföngum og þeir sem 

hurfu frá námi. Þeir sem luku önn og komu ekki aftur teljast til brottfalls ef þeir fara ekki í annan 

skóla. Mun færri hættu á haustönninni 2016 en haustönninni 2015, en ávallt er minna brottfall á 

vorönn. Áhugavert verður að fylgjast með þessum tölum á næstu árum. Skólinn hefur lagt af stað 

í mikla vinnu til að koma í veg fyrir hátt brottfall nemenda (allt að 50% á nemendahópnum síðustu 

10 árin) í þeirri von að færri hverfi úr námi. 
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Skólaárið 2016-2017 leit þetta 

svona út: 

Haust 

2015 
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2016 
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Fjöldi nemenda sem sögðu sig úr 

áföngum 83 77 

120 9

9 

Fjöldi áfanga alls 64 57 

69 6

8 

Hættu alveg á önninni 86 19 

43 3

8 

  

  

Farið var yfir niðurstöður úr þessu gagnasafni á fundum eða skoðaðar innan sviða á 

samráðsfundum.  Þær voru einnig nýttar til endurbóta hjá stjórnendum, millistjórnendum og 

kennurum ekki síst í námskrár- og námsmatsumræðu. 

 

 

6.5.          Viðhorf nemenda 
 

6.5.1.   Framhaldsskólapúlsinn 
 

Þetta verkefni er samstarfsverkefni skólans, Embættis landlæknis og annarra framhaldsskóla. 

Könnunin hefur verið lögð fyrir í allt frá árinu 2014. Upprunalega hugmyndin var að rannsaka líðan 

nemenda en í síðustu tveimur könnunum voru líka kannaðir námstengdir þættir, m.a. rótskyldir 

spurningum frá PISA 2012. 

 

Í niðurstöðum fær skólinn yfirsýn yfir ástand mála hjá sér i samanburði við þá aðra skóla sem þátt 

tóku. Nemendur Flensborgarskólans virðast almennt ánægðir með skólann sinn; þeir fá t.d. meiri 

hvatningu til ígrundunar í námi, kennarar hvetja þá meira til árangurs og tíðni leiðsagnarmats 

virðist aukast á milli ára. Enn mælist virkni í tímum undir meðallagi og nemendur virðast síður 

samsvara sig nemendahópnum hér en annars staðar. Athyglisvert er að rýna í niðurstöðurnar um 

líðan nemenda. Svo virðist sem nemendur í Flensborgarskólanum séu hamingjusamari en 

nemendur í öðrum skólum.  Þunglyndi og kvíði hins vegar eykst hjá nemendum og virðist vera 

meira en annars staðar. Svefnleysi, einelti og áreitni og ofbeldi eykst einnig á milli ára.  
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6.5.5.   Hlýtt á nemendur 
 

Þegar litið er til kennslumats og annarra kannanna í gegnum árin þá fæst afar sterk mynd af 

skólanum, nemendum hans og líðan þeirra. Verkefnið Hlýtt á nemendur var lagt fram í apríl 2017 

en þá var kallað eftir áliti nemenda á verkefni skólans í samstarfi við landlæknisembættið um 

heilsueflandi framhaldsskóla. Niðurstöður voru ánægjulegar en langflestir nemendur upplifðu að 

skólinn ynni að heilsueflingu í víðu samhengi og voru stolt af skólanum sínum. Nemendur upplifðu 

Flensborg almennt sem skóla fyrir alla, þar ríkir jafnrétti og finnst að skólinn styðji vel við andlega 

og líkamlega heilsu nemenda. Ábendingar komu þó fram um hvað mætti gera betur, óskað var 

t.d. eftir frekari tilbreytingu í mötuneyti skólans, meiri frelsi varðandi mætingar og aukna viðveru 

sálfræðings. 

 

 

  

6.5.3.   Útskriftarefni 
 

Ákveðnir liðir virðast hafa öðlast fastan sess í sjálfsmati Flensborgarskólans í Hafnarfirði. Einn af 

þessum liðum er verkefnið um útskriftarnema skólans sem hafa verið spurðir um menntun, 

aðstöðu til náms og félagslíf í skólanum.  

 

Útskriftarnemendur skólaárið 2016 til 2017 segjast almennt sáttir við þá menntun, aðstöðu til 

náms og félagslífs sem þeir njóta í Flensborgarskólanum í Hafnarfirði. Um 80% útskriftarnemenda 

eru ánægðir með veru sína í skólanum og um 78% þeirra hyggja á háskólanám í framtíðinni. 82% 

nemenda hefur jákvætt viðhorf til þeirrar menntunar sem skólinn býður upp á og ca 84% nemenda 

er ánægður með þá aðstöðu sem þeir hafa aðgang að. Ofangreindir þættir mælast á starfhæfu 

bili miðað við að svör mælist 4,1 fyrir menntun og 4,2 fyrir aðstöðu. Hins vegar mælist félagslíf 

skólans á aðgerðabili þar sem svör mælast 3,3 á fimm stiga mælikvarða. Með öðrum orðum, 66% 

útskriftarnema er ánægður með félagslíf skólans. 

 

 

Félagslíf; 3,68

Menntun; 4,28Aðstaða; 4,19

Skólabragur; 3,62

Vegið meðaltal

Félagslíf Menntun Aðstaða Skólabragur
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6.5.4. Nýnemar 

 

Samskonar verkefni var lagt fyrir nýnema skólans í fyrsta skipti skólaárið 2016 til 2017 og útkoman 

úr því verkefni er nánast eins og hjá útskriftarnemendum skólans. Líkt og með útskriftarnema, 

voru nýnemar spurðir um menntun, aðstöðu til náms og félagslífs í Flensborgarskólanum í 

Hafnarfirði.  82% nýnema eru ánægðir með veru sína í skólanum og að öðru leiti meta nýnemar 

starfsemi stofnunarinnar svipað og útskriftarnemar.  81% nýnema er ánægður með þá menntun 

sem skólinn býður upp á. Og 82% þeirra er ánægður með þá aðstöðu sem þeir hafa aðgang að 

innan skólans. Ofangreindir þættir mælast því á starfhæfu bili miðað við að svör mælist 4,05 fyrir 

menntun og 4,1 fyrir aðstöðu. Hins vegar mælist félagslíf skólans á aðgerðabili þar sem svör 

mælast 3,6 á fimm stiga mælikvarða. Með öðrum orðum, 72% nýnema er ánægður með félagslíf 

skólans. 
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                7.         Lokaorð  
 

Innra mat Flensborgarskólans er yfirgripsmikið og að mörgu leyti flókið. Það er í raun tvíþætt; það 

sem snýr að nemendum skólans og það sem snýr að starfsmannahópi skólans. Margir þættir 

skólastarfsins eru vegnir og hefur tilfærsla undanfarinna ára gert matið þéttara og um leið 

skilvirkara. Nú þegar flestir matsþættir eru komnir með svipaðar forsendur verður raunverulega 

hægt að bera saman hina ýmsu þætti skólastarfsins enn markvissara en áður. Skýrsla í ár sýnir 

ákveðna skilvirkni í því sem þarf að laga hverju sinni en helstu niðurstöður koma fram í eftirtöldu: 

 

• Einkunnir fara lækkandi við skólann. Hæstar á raunvísindabraut, lægstar á 

félagsgreinabraut. Drengir virðast vera að dragast aftur úr í námi. 

• Nýr viðmið kennslumats mælir öll markmið á styrkleikabili. Mæliþátturinn fjölbreyttir 

kennsluhættir komu síst út; rafræn framsetning í Innu er ábótavant, tímarnir eru ekki nógu 

áhugaverðir og kennsluaðferðir þykja ekki nógu fjölbreyttar. 

• Nemendur, útskriftarefni og nýnemar, eru ánægðir með skólann sinn, stoltir af honum og 

telja ímynd hans góða. 

• Aðstaða til náms þykir góð. Félagslífið fær enn og aftur slaka einkunn – mælist á 

svokölluðu aðgerðabili. 

• Langflestir ætla í háskólanám í framtíðinni. 

• Langflestir standast mætingarkröfur. Æ fleiri skrópa þó meira, tæp 20%, og æ færri mæta 

alltaf (100%). Ýmislegt gert til að bregðast við. 

• Skólapúlsinn gefur ýmislegt til kynna um nemendahópinn: Nemendur virðast njóta oftar 

leiðsagnarmats. Stuðningur kennara við nemendur eykst og lögð er meiri áhersla nú á 

ígrundun í námi. Nemendur samsama sig síður í hópnum og virkni í tímum virðist minni. 

• Skólapúlsinn segir okkur einnig margt um líðan nemenda í Flensborg. Þeir eru 

hamingjusamari en fyrri mælingar sýna en á sama tíma eykst þunglyndi og kvíði í hópnum. 

Einnig svefnleysi, einelti innan hópsins, áreitni og ofbeldi. Þetta er mikið áhyggjuefni og 

þarf að bregðast við. 

• Starfsfólk virðist vera sátt í starfi. Vinnuaðstaða þykir almennt góð og móttaka nýrra 

starfsmanna gengur vel. Ímynd skólans styrkist einnig. Óskað var eftir skilvirkara flæði 

upplýsinga á milli sviða. Stjórnendur mættu vera einnig sýnilegri. 

• Áhyggjur af starfsumhverfinu urðu áþreifanlegar þegar líða tók á skólaárið. Ber þar að 

nefna fjárhagsstaða skólans en einnig af uppsögnum og auknu álagi í kjölfar uppsagna.  

• Kennarar hafa áhyggjur af aukinni símanotkun nemenda og fjarveru þeirra. Einnig birtast 

áhyggjur af stöðu tungumálakennslu. Einnig er kallað eftir enn frekari breytingum á 

heildarnámsmati áfanga því enn eru of margir áfangar með of hátt vægi lokaprófs.  

• Skortur er á nýju námefni. Lítil gerjun er á því sviði og það hamlar nýbreytni í 

kennsluháttum. 

• Nemendaþjónustan óskar eftir að ná til stærri nemendahóps. Fjöldi nemenda sem er með 

gögn/greiningar v/erfiðleika í námi er um 23%. Greinilegur ávinningur er af starfi 

sálfræðings í skólanum. 

• Áhyggjur af félagslegri einangrun nemenda á starfsbraut og álagi á stuðningsfulltrúa. 
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• Kannaður var áhugi fyrir breytingum á námsskipulaginu. Tæpur helmingur starfsfólks vill 

taka upp lotubundið nám og telur það henta stefnu skólans.  

• Miðannarmatið mætti nýtast betur til hvatningar og stuðnings. Flestir kennarar meta 

nemendur en um helmingur nýtur sér tækifærið til að koma skilaboðum áleiðis til 

nemendahópsins.  

• Lagt var af stað með stefnumótunarvinnu á skólaárinu 2016-2017. Fjölmargir 

hagsmunaaðilar voru fengnir að borðinu og niðurstöður voru nokkuð skýrar: Jákvæður og 

styðjandi skólabragur á að einkenna Flensborgarskólann. Einnig var kallað eftir enn meiri 

fjölbreytni í kennsluháttum og námsmati. Einnig meiri sveigjanleika í námi og öflugri 

nemendaþjónustu. 

 

Ljóst er af þessu að Flensborgarskólinn heldur áfram að styrkjast sem skólastofnun. Aðsóknin er 

góð og unnið er markvisst að því að vinna gegn brotthvarfi í skólanum. Sannarlega þarf að gæta  

að ýmsum þáttum skólastarfsins, enda er það margbreytilegt og fjölþætt í senn. Meðfylgjandi er 

umbótaáætlun fyrir skólaárið 2017-2018 og verður unnið eins markvisst eftir henni og unnt er.  
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