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Inngangur 

Tilgangur sjálfsmats í framhaldsskólum er skýr samkvæmt lögum um 

framhaldsskóla 92/2008 en þar segir að almennur tilgangur sjálfsmats sé að 

leggja grunn að sívirku umbótastarfi til að bæta námsumhverfi, líðan og árangur 

nemenda og starfsmanna. Innleiða á aðferðir sjálfsmats sem nái til allra þátta 

skólastarfsins og hefur Flensborgarskólinn í Hafnarfirði, eins og sjá má á 

sjálfsmatsáætlun skólans, leitast við að fara markvisst eftir þessum tilmælum. 

Í Flensborgarskólanum skólaárið 2019-2020 voru nemendur skólans 696 talsins, 

þar af voru 22 nemendur innritaðir á starfsbraut í upphafi haustannar 2019 og 

55 nemendur í bæjarbrú, en það eru grunnskólanemendur sem taka 

byrjunaráfanga í ensku og stærðfræði. Starfsfólk skólans á skólaárinu voru alls 

97, þar af 15 stundakennarar á íþróttaafrekssviði.  

Rík áhersla hefur verið lögð á að innra mat skólans á undanförnum árum. Þannig 

hefur verið hægt að vinna markvisst að því að bæta starf skólans með hagsmuni 

nemenda og starfsfólks að leiðarljósi, auk þess að meta stöðu hans með tilliti til 

þess hvað er vel gert í skólastarfinu. 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? Og með því að framfylgja umbótaáætlun í framhaldinu er það 

von stjórnenda að framfaraskref verði tekin hraðar en ella. 

Í sjálfsmatsnefnd skólans sitja Borghildur Sverrisdóttir, félagsgreinakennari, Erla 

Sigríður Ragnarsdóttir, skólameistari, sem jafnframt leiðir störf nefndarinnar, 

Heimir Björnsson, sögukennari, Matthildur Rúnarsdóttir, stærðfræðikennari, 

Júlía Jörgensen, aðstoðarskólameistari og hóf störf með nefndinni á haustönn 

2020, Sigríður Erla Viðarsdóttir, mannauðsstjóri, í leyfi skólaárið 2020-2021 og 

Unnar Örn Þorsteinsson, enskukennari.  

Eins og kom fram í skýrslu síðasta árs þá lá fyrir að áfram þyrfti að vinna að 

námskrá skólans, svo sem að huga vel að vinnuanda og næði í kennslustund, 

gera námið áhugaverðara þá með fjölbreyttara áfangaframboði, huga að 

rafrænu viðmóti kennslunnar og hvernig hægt sé að nýta tæknina betur í 

kennslu. Skólasókn nemenda þurfti jafnframt að bæta og gæta enn frekar að 

þeim sem þurfa stuðning í námi og frekari hvatningar við. Áfram verður haldið 

að fylgjast með námsárangri nemenda almennt en einnig kynbundnum mun á 
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námsárangri. Þá verður reynt að hvetja til bættrar námsmenningar við skólann 

og jafnframt gera námsaðstæður nemenda við skólann bæði nútímalegri og 

fjölbreyttari. Áfram þarf að hlúa að innra starfi skólans; kjörum og aðstæðum 

starfsfólks og styrkja starfsandann til framtíðar. 

Nefndin hóf skólaárið 2019-2020 á því að ganga frá matsviðmiðum og 

sjálfsmatsáætlun fyrir árið. Sú áætlun var kynnt fyrir starfsmönnum skólans á 

skólafundi í október en einnig var brugðið á það ráð að hengja áætlunina upp og 

merkja við þau viðmið sem unnið var með hverju sinni. Einnig var umbótaáætlun 

síðasta árs rýnd, en slík áætlun var í fyrsta sinn útfærð á skólaárinu 2017-2018.  

Sjálfsmat er veigamikill þáttur í skólastarfinu sem gefur góðar vísbendingar um 

hvar úrbóta er þörf. Sumir matsþættir hafa skipað sér fastan sess og eru í 

stöðugu matsferli en aðrir þættir koma inn tímabundið, stundum á nokkurra ára 

fresti eða sem einstök úttekt. 

Meðal helstu verkefna sjálfsmats Flensborgarskólans eru eftirtalin verkefni (sjá 

einnig Sjálfsmatsáætlun – fylgiskjal 1): 

● Kennslumat fer fram á báðum önnum. Einungis hluti hópsins er metinn 

hverju sinni eða um þriðjungur kennara. Kennslumati er fylgt eftir með 

samantekt á kennarafundi og lögð áhersla á að sýna þá þætti sem komu 

best út úr matinu og verst. Einnig voru niðurstöður kennslumats bornar 

saman á milli anna. Kennurum var boðið upp á starfsmannasamtal í 

framhaldinu þar sem niðurstöður kennslumats eru hafðar til hliðsjónar.  

● Útskriftarhópar eru spurðir um viðhorf þeirra til Flensborgarskólans og 

þeirrar menntunar sem þeir hafa fengið, aðstöðu til náms, félagslíf og 

fleira. Viðhorfskönnun er framkvæmd bæði á haust- og vorönn.  

● Nýnemar eru spurðir um viðhorf sitt til menntunar, aðstöðu til náms, 

félagslífið, líðan í skólanum og skuldbindingu sína til náms. 

Viðhorfskönnunin er lögð fyrir að vori. 

● Bókasafnið og þróun þess skoðað með stefnumótunarvinnu starfshóps. 

Könnun lögð fyrir starfsfólk og nemendur um hvernig bókasafnið geti 

þróast í takt við þarfir nemenda. Viðhorfskönnun er lögð fyrir á Innu að 

hausti. 

● Hlýtt á grunnskólanemendur. Að vori koma grunnskólahópar í heimsókn 

og í kjölfarið er lögð fyrir þá könnun. Þar er spurt hvernig 

Flensborgarskólinn komi fyrir, hvort kynningin sem þau fá á skólastarfinu 
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sé góð og hvaða braut falli helst að þeirra áhugasviði. Könnun er lögð fram 

að vori. 

● Skýrslur deilda og nemendaþjónustu. Kallað er eftir upplýsingum um 

nýjungar í kennsluháttum, hvers konar námsmat hafi skilað mestum 

árangri og hver væru brýnustu faglegu verkefnin á komandi árum. 

Skýrslum skilað í maí 2020.  

● Kynbundinn árangur í námi.  Vel er fylgst með námsárangri almennt í 

skólanum en sérstaklega kynbundnum námsárangri með það að markmiði 

að geta brugðist við og ná betri árangri í skólastarfinu. Tölur eru rýndar og 

árangur allra nemenda skoðaður. Úttekt fer fram í febrúar og ágúst fyrir 

bæði haust og vorönn. 

● Stefnumótun.  Starfsfólk tekur þátt í stefnumótun skólans til fjögurra ára. 

Fundargerðir fagfunda rýndar. Stefnumótunarfundur að hausti og vori.  

 

Greinargerð um umbótaáætlun síðasta árs  

Sjálfsmatsnefndin kom saman í október 2020 til að fara yfir helstu þætti 

umbótaáætlunarinnar frá fyrra ári. Nefndarmenn voru sammála um að 

markvisst væri verið að vinna að umbótum í Flensborgarskólanum og að mörg 

þeirra atriða sem væri útlistuð í áætluninni væru nú þegar komið til 

framkvæmda.  

Farið var yfir hvern umbótalið fyrir sig og kom eftirfarandi fram: 

Skuldbinding nemenda - Starf með sálfræðingi, eða sálfræðiþjónustu skólans, 

virðist hafa verið mun markvissara í ár en áður. Nemendur mættu betur í viðtölin 

og nemendafjöldi var innan áætlunar og samstarf nemendaþjónustu og 

sálfræðings gott. Brotthvarfið minnkaði á önninni, sbr. tölur um mætingu 

nemenda. Mætingamálin virðast einnig á réttri leið, sbr. tölur um mætingu og 

eftirfylgni með þeim. Þess ber þó að geta að önnur viðmið voru sett um 

mætingareinkunn á V2020 vegna kórónuveirufaraldursins og var 

mætingareinkunn ekki gefin að þessu sinni. 

Nýting tækni í kennslu – Almenn ánægja var með tölvuumsjónarmann skólans á 

skólaárinu en að auki var ráðinn kennsluráðgjafi í rafrænum lausnum. Einnig var 

ánægja með jafningjastuðning sem skólinn býður upp á fyrir kennara, 

sérstaklega nýja kennara.  Haldið verður áfram að fylgjast með námsárangri og 
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verkefnið varðandi kynbundinn árangur nýnema við skólann áhugavert og þarft. 

Námskráin er í stöðugri endurskoðun. Ný skólaþróunarverkefni tengjast m.a. 

endurskoðun námskrár og eflingu skólastarfs og stefnumótunarvinna 

skólaársins styður við þá vinnu. Betrumbætur á aðstöðu til náms og vinnu, má 

sjá meðal annars í stefnumótun og greiningu á starfi bókasafns, endurnýjun á 

kennslubúnaði og kennslustofu starfsbrautar, endurnýjun á búnaði til kennslu 

og stuðnings við nemendur og námsborðum fyrir nemendur á göngum skólans. 

Einnig hefur markvisst verið unnið með eflingu starfsanda, búið er að staðfesta 

jafnlaunavottun skólans, boðið hefur verið upp á fræðslu fyrir starfsfólk skólans, 

nú síðast rafrænan fyrirlestur Amalíu Björnsdóttur um námsmat á tímum 

kórónuveirunnar. Skólinn gaf, í samstarfi við starfsmannafélag skólans, við 

veglega sumargjöf í ár, enda félagslíf starfsmanna með minnsta móti seinni hluta 

skólaárs. Einnig var ráðist í kaup á rafmagnshjólum, hleðslustöðvar settar upp á 

bílastæði skólans og þá var samgöngusamningur skólans endurskoðaður og ný 

útfærsla á honum kynnt til sögunnar.  

 

Kennslumat 

Kennslumat er lagt fyrir í lok hverrar annar. Þar er viðhorf nemenda til kennslu 

og náms metið og reynt að festa fingur á framlag nemenda til námsins og 

skuldbindingu þeirra til þess. Kannanirnar eru lagðar fyrir á Innu í síðustu 

kennsluviku annarinnar. Að þessu sinni var kennslumat lagt fyrir um miðjan 

nóvember 2019 en fellt niður á vorönn 2020 vegna mikilla breytinga á skólahaldi 

í tengslum við COVID-19. Niðurstöður matsins eru birtar á Innu svo þeir kennarar 

sem eru metnir hverju sinni, eða þriðjungur kennara, geti rýnt í samantekt úr 

svörum sinna nemenda. Í kjölfar kennslumats eru kennarar boðaðir í 

starfsmannaviðtöl þar sem farið er yfir niðurstöður og leiðir til úrbóta eru 

ræddar ef þörf krefur.  

Niðurstöður kennslumatsins fyrir haustönn 2019 eru góðar og sýna að skólinn er 

að ná markmiðum sínum í skólastarfinu. Svo virðist t.d. sem nemendur 

Flensborgarskólans séu áfram ánægðir með þá kennslu sem þeir fá í skólanum. 

Þeir kunna að meta það viðhorf sem mætir þeim, en það, miðað við niðurstöður, 

einkennir áhuga kennarans hverju sinni og virðingu fyrir nemendum sínum, 

ólíkum þörfum þeirra og getu.  
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*Eingöngu liggja fyrir gögn úr kennslumati að hausti 2019 en ekki vori 2020 vegna breytinga á 

skólahaldi. 

 

Haustönn 2019 er er að mælast um 0,08 stigum lægri en skólaárið 2018-2019 en 

samanburðinn má sjá á mynd hér fyrir ofan. Af markmiðunum þremur er þriðja 

markmiðið að mælast sterkast sem snýr að jákvæðu viðhorfi í skólastarfinu, eða 

4,2. Nemendur gefa þar sterkt til kynna að kennarar hvetji nemendur til 

sjálfstæðra vinnubragða, kennarar hlusti vel á nemendur og bregðist vel við 

spurningum þeirra og að markmið áfanganna séu skýr. Markmið eitt mælist með 

nánast sama styrkleika og markmið þrjú, eða 4,18. Nemendum finnst þeir huga 

vel að náminu, telja sig mæta vel í kennslustundir og segja að þeim líði almennt 

vel í skólanum sem er afskaplega jákvætt. Að þessu sinni mælist markmið tvö 

lægra en hin tvö, eða 4,11. Þar ber þó hæst að nemendur eru ánægðir með 

hvernig námsefnið er útskýrt í kennslustundum, að efni áfangans sé skýrt sett 

fram í Innu og að athugasemdir sem kennari gerir við verkefni séu gagnlegar.  
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Áskoranir í skólastarfi 

Eftir hvert kennslumat má greina bæði áskoranir og tækifæri í skólastarfinu. Að 

þessu sinni eru það helst þættir sem falla undir markmið tvö sem snýr að 

fjölbreyttum kennsluháttum. Það er vissulega áskorun í skólastarfinu að gera 

námið áhugaverðara og þá sérstaklega kennslustundirnar. Síðustu ár hafa kröfur 

um fjölbreytni orðið háværari og kennarar hafa lagt sig fram um að tileinka sér 

nýjar aðferðir í takt við samfélagsbreytingar. Þegar skólahald færðist í 

fjarkennslu í mars síðastliðnum. urðu kennarar og nemendur skyndilega að 

tileinka sér ný vinnubrögð og ýmsar nýjungar í kennslu ruddu sér til rúms. Þessi 

þróun í  kennsluaðferðum mun vonandi koma til með að nýtast áfram þó 

skólahald færist aftur í eðlilegra horf með tímanum.  

 

Hlýtt á nemendur - viðhorf til skólastarfsins  

Lýðræðisverkefni 

Á árshátíðardegi nemenda í mars 2020 var uppbrotsdagur í kennslu fyrir hádegi 
og nemendur tóku þátt í lýðræðisverkefni. Nemendahópnum var skipt í smærri 
hópa sem fengu það verkefni að ræða ákveðna þætti í skólastarfinu og skila um 
þá skýrslu. Markmiðið var að fá fram viðhorf þeirra til fjögurra þátta í tengslum 
við skólann og námið.  
Spurt var um aðstæður til náms, þróun námsins til framtíðar, ímynd skólans og 
líðan nemenda. 
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Almennt eru nemendur ánægðir með húsnæði og mötuneyti. Þó ber nokkuð á 
athugasemdum um verðlag í mötuneyti. Nemendur virðast vera mjög ánægðir 
með þjónustu skólans, hvort sem um er að ræða námsráðgjafa, skrifstofu eða 
mötuneytis.  
Nemendur hafa sterkar skoðanir á þróun námsins til framtíðar og vilja aukið  
rafrænt nám og að námið sé  verkefnamiðaðra. Það er greinilegur vilji nemenda 
að aukið sé við val og námsframboð svo nemendur hafi úr meiru að velja og geti 
stjórnað því meira sjálfir hvað þeir læra. Þá er kallað eftir því að leggja meiri 
áherslu á að fjölga „sleppikerfis-“ og símatsáföngum. Af þessu má leiða að 
nemendur vilja hafa meira val. Þeir óska eftir auknu námsframboði og að fá að 
stýra því sjálfir hvað þeir læra og hvernig þeir læra. 
 
Álit nemenda á ímynd skólans er tvískipt. Annars vegar er hópur sem telur ímynd 
skólans góða og þá er sérstaklega talað um íþrótta- og afrekssvið. Hins vegar er 
hópur nemenda sem telur ímynd skólans vera slæma og að út á við sé talað um 
skólans sem „léttan“ og að þangað sæki nemendur sem „nenni“ ekki að leggja á 
sig í námi.   
 
Líðan nemenda er almennt góð. Nemendur eru ánægðir með þá þjónustu sem 
þeir fá innan skólans ef þeir glíma við erfiðleika, til dæmis þegar kemur að kvíða 
eða námstengdum erfiðleikum. Þá kemur fram að nemendur telja að auglýsa 
megi þjónustuna betur, sérstaklega sálfræðiþjónustuna.   
 

Könnun meðal útskriftarnemenda 

Útskriftarnemendur skólaárið 2019-2020 segjast almennt sáttir við þá menntun, 

félagslífið og þeirrar aðstöðu til náms sem þeir njóta í Flensborgarskólanum í 

Hafnarfirði. Um 85% útskriftarnemenda eru ánægðir með veru sína í skólanum 

samanborið við 86% á síðasta ári og verður hér eftir í sviga. Um 86% nemenda  

(88%) útskriftarnema hyggja á háskólanám í framtíðinni.  87% (91%) nemenda 

hafa jákvætt viðhorf til þeirrar menntunar sem skólinn býður upp á og um það 

bil 81% (88%) nemenda er ánægt með aðstöðuna. Ofangreindir þættir mælast á 

styrkleikahæfu bili miðað við að svör mælist 4,4 (4,4) fyrir menntun og 4,1 (4,2) 

fyrir aðstöðu.   
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Mynd: Enn og aftur mælist félagslíf skólans á starfhæfu bili þar sem svör mælast 3,6 (3,9) á fimm stiga 

mælikvarða. Með öðrum orðum, 72% (76%) útskriftarnema er ánægð með félagslíf skólans sem er 

örlítið lægra hlutfall frá fyrra ári. Hlutfall þeirra sem eru ánægðir með skólabraginn eykst lítið eitt milli 

anna. 

 
 

Könnun meðal nýnema  

Svipuð könnun var lögð fyrir nýnema skólans að vori 2020 en var þátttakan var 

ekki eins góð og hjá útskriftarnemendum. Könnunin var lögð fyrir 161 nýnema 

en aðeins 26 þeirra svöruðu henni. Líkt og útskriftarnemar voru nýnemar 

spurðir um menntun, aðstöðu til náms og félagslíf í Flensborgarskólanum í 

Hafnarfirði. 61% þátttakenda er sátt við veru sína í skólanum, 85% þátttakenda 

eru sátt við þá menntun sem skólinn býður upp á, 82% þátttakenda segja 

orðspor skólans gott og 71% þeirra eru sáttir með þá aðstöðu sem þeir hafa 

aðgang að innan skólans. Reynsla nýnema af námsráðgjöf er greinilega góð þar 

sem enginn þátttakandi taldi hana vera óviðunandi. Í heildina má því segja að 

þátttakendur séu almennt ánægðir með nám og aðstöðu sem 

Flensborgarskólinn hefur uppá að bjóða en aðeins örfáir þátttakendur svöruðu 

að einhverjir af ofangreindum þáttum væru óviðunandi og stundum enginn 

eins og áður sagði.  

Ofangreindir þættir mælast því á starfhæfu bili miðað við að svör mælist 4,18 

fyrir menntun og 3,9 fyrir aðstöðu. Hins vegar mælist félagslíf skólans á 

aðgerðabili þar sem svör mælast 3,6 á fimm stiga mælikvarða. Rétt er að taka 

fram að frá 16.mars breyttist skólahald úr hefðbundnu staðnámi í fjarkennslu og 

því var félagslíf skólans með allra minnsta móti. Niðurstöðurnar koma því ekki á 

óvart og þó þær séu á aðgerðabili er óþarft að grípa til sérstakra aðgerða að 

sinni. Með öðrum orðum, 51% nýnema er sátt við félagslíf skólans. 
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Svörin við tveimur þáttum eru á styrkleikabili, það eru gæði menntunar og 

kostnaður við námið sem þátttakendur eru ánægðastir með. Annað var á 

starfhæfu bili nema félagslífið sem var á aðgerðabili eins og áður segir. 

Mikilvægt er að taka fram að einungis 16% nýnema tók þátt í þessari könnun og 

því ekki um marktækar niðurstöður að ræða. 

Könnun á líðan nemenda og gengi í námi í samkomubanni 

Á vorönn 2020 var ákveðið að leggja fyrir nemendur og foreldra opna spurningu: 

„Hvernig finnst þér námið hafa gengið síðustu vikur?“ Spurningunni svöruðu 

574, 302 foreldrar/forráðamenn og 272 nemandi. Það gerir um það bil 41% 

svörun meðal nemenda.  

Þegar rýnt er í niðurstöður má sjá að foreldrar hafa misjafnar skoðanir á því 

hvernig þeim finnst námið hafa gengið síðustu vikur. Mikill meirihluti svaraði á 

þann veg að þeim fyndist hafa gengið ágætlega í heildina eða vel miðað við 

aðstæður. Helstu atriði sem komu fram hjá forráðamönnum eru: 

● að fjarkennsla hentaði þeirra barni vel en að það þyrfti að hafa töluvert 

fyrir náminu 

● að skipulag hafi verið misgott hjá kennurum 

● að upplýsingaflæði frá kennurum og skólastjórnendum hefði yfirleitt verið 

gott 

● að þeirra barn hafi skort sjálfsaga í náminu og það hafi ekki haft nægilega 

góða yfirsýn yfir námið 

● að kvíði og þunglyndi meðal nemenda væri áhyggjuefni, en hjá sumum 

hefði ástandið í þeim málum batnað við breytt skólahald 

Nemendum sem finnst hafa gengið vel eða ágætlega í náminu á vorönn eru um 

það bil helmingur svarenda. Flestir höfðu þó athugasemdir við 

kennslufyrirkomulagið og það sem helst kom fram var: 

● að það sé töluvert meira álag í fjarkennslu og námið sé meira krefjandi en 

áður 

● að nemendur upplifi stress og vanlíðan, bæði tengt náminu sjálfu og svo 

gagnvart félagslífinu 

● að nemendum finnist kennslufyrirkomulagið ruglingslegt og það sé erfitt 

að halda í við skipulag fjarkennslunnar 
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● að kennarar séu misvel í stakk búnir til að takast á við kennslu með þessum 

hætti 

● að verkefnafjöldi sé of mikill 

● að það sé erfitt að hver kennari sé með sitt fyrirkomulag á kennslu og 

verkefnavinnu. Það væri betra að hafa allt á einum stað svo auðveldara sé 

að halda utan um námið 

Hlýtt á grunnskólanemendur - viðhorf til skólans kannað  

  

Hér á eftir má sjá niðurstöður könnunar sem lögð var fyrir í tengslum við 

grunnskólakynninguna. Flensborgarskólinn fékk heimsókn frá níu skólum í lok 

febrúar. Alls tóku 223 nemendur könnunina, eða um 52% þeirra sem komu í 

heimsókn eða voru boðaðir, alls 436. Flestir nemendur úr Áslandsskóla og 

Hvaleyrarskóla svöruðu könnuninni.  

 

52% þeirra sem svöruðu, eða um 116 grunnskólanemendur, voru ákveðnir í að 

koma í Flensborgarskólann. Óákveðnir voru 25% (56) en 23% sögðu nei. 

Langflestum leist best á opnu brautina eða 33% svarenda, svo kom viðskipta og 

hagfræðibrautin. Fjórðungur svarenda vissi ekki hvaða braut þeir myndu velja ef 

þeir kæmu í Flensborg. Um 47% grunnskólanemenda sagðist ætla að velja 

íþróttaafrekssvið og áberandi margir sýndu félagslífssviði áhuga í ár, eða um 

25%.  

  

95% svarenda líkaði móttökurnar í Flensborg vel. 95% voru einnig ánægð með 

myndbandið sem sýnt er í kynningunni á skólanum. 93% voru ánægð með þá 

nemendur sem komu að kynningunni og þátttöku þeirra.   

Almenn ánægja var með langflest; upplýsingar, andrúmsloft, stemningu, 

veitingar og aðstöðu. Þó komu fram ábendingar um hvernig betur megi útskýra 

námið og munu stjórnendur skólans og þeir sem koma að kynningum á næsta 

ári huga vel að því hvernig betur megi koma upplýsingum um brautir og einstaka 

áfanga á framfæri á skilmerkilegan hátt.   

   

Til samanburðar við árið á undan að þá virtust koma fleiri athugasemdir um það 

sem betur mætti fara á árið 2019, heldur en 2020 og því greinilegt að tekið hefur 

verið tillit til þeirra athugasemda árið 2020. Örlítið minni áhugi var á 

íþróttaafrekssviði 2020 heldur en 2019 eða 55% miðað 48% á árið 2020.  
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Ánægja nemenda með kynninguna og myndbandið var mjög svipuð á milli ára 

um 95 % árið 2019 miðað við 97% árið 2020. Starfsfólk og nemendur 

Flensborgarskólans standa sig því vel í hlutverki gestgjafa samkvæmt þessu.  

 

Námsárangur - almennt 

Námsmatið er afar mikilvægur hluti af sjálfsmati skóla og hefur 
Flensborgarskólinn fylgst vel með honum undanfarin ár. Það verður þó að 
segjast að erfitt er að setja skólaárið 2019-2020 inn í þann hluta sökum þess 
hversu breyttar forsendur lágu fyrir námsmati á vorönninni 2020. Í stuttu máli 
sagt þá var námsárangur á vorönn 2020 góður, sé litið til sögulegs samhengis en 
aldrei hefur jafn mörgum einingum verið lokið á önn og aldrei hafa jafn fáir fallið 
á önn. Meðaleinkunn á stúdentsbrautum hækkaði því á milli ára og fór úr 5,9 í 
6,7 á skólaárinu 2019 - 2020.  
 

  
 
 
Áfram eru hæstu einkunnirnar á viðskipta- og hagfræðibraut. Lægstu einkunnir 
mælast enn á undirbúningsbraut og á raunvísindabraut skólans. Einnig eru 
einkunnir áfram háar hjá nemendum Bæjarbrúar (grunnskólanemendur) að fá 
hæstu einkunnirnar (8,61), sjá töflu hér fyrir neðan. Þessir nemendur taka 
einungis einn til tvo áfanga á önn, ensku og stærðfræði á öðru þrepi.  
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Úrsagnir úr námi á þessu sérstaka skólaári geta gefið okkur ýmsar vísbendingar. 
Úrsögnum úr einstaka áföngum hefur fækkað töluvert að undanförnu og virðist 
það aðhald sem nemendum á fyrsta og öðru ári er veitt  í Hámarki vera að skila 
árangri.  Einnig voru fáar úrsagnir á skólaárinu 2019-2020, eða alls 34 og 
tengdust einungis þrjár úrsagnir beinlínis aðstæðum vegna 
kórónuveirufaraldurs. 
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Kynbundinn árangur í námi 

Eins og komið hefur fram hefur kynbundinn námsárangur í Flensborgarskólanum 
verið merkjanlegur að minnsta kosti frá árinu 2014. Á síðasta ári hóf skólinn að 
fylgjast með námsárangri fyrsta árs nema við skólann. Helstu niðurstöður voru 
þær að það er kynbundinn námsárangur hjá nýnemum við Flensborgarskólann. 
Einkunnir úr grunnskóla höfðu skýrt forspárgildi og er merkjanlegt hvernig 
drengir með lágar einkunnir úr grunnskóla halda áfram að fá lágar einkunnir 
þegar komið er yfir á framhaldsskólastig. Námsárangur hjá báðum kynjum dalaði 
frá haustönn til vorannar og þá sérstaklega hjá drengjum.  
 

Svipaðar niðurstöður komu fram í mælingum skólaársins 2019-2020. Enn var 
mikil fylgni á milli einkunna úr grunnskóla og enn virðast einkunnir nýnema 
lækka á milli anna. Vorönnin kom mun betur út í flestum greinum af þeim sem 
mældar eru, þ.e. í ensku, íslensku og dönsku, en í stærðfræði lækkuðu einkunnir 
aftur á milli anna. Stúlkur standa sig áberandi betur frá einni önn til annarrar, sjá 
meðfylgjandi töflu. 
 
 

 
Mynd: Hlutfall drengja sem fá 8 eða hærra í lokaeinkunn í stærðfræði er eins á milli anna en hlutfall 
þeirra sem fá 4 eða lægra lækkar. 

 
 



16 

 
Mynd: Hlutfall stúlkna sem fá 8 eða hærra í lokaeinkunn í stærðfræði lækkar milli anna. Hlutfall 
þeirra sem fá 4 eða lægra lækkar einnig. 
 
 

 
Mynd: Hlutfall drengja sem fá 8 eða hærra í lokaeinkunn í íslensku lækkar lítið eitt milli anna og 
sömuleiðis lækkar hlutfall þeirra sem fá 4 eða lægra. 
 
 

 
Mynd: Hlutfall stúlkna sem fá 8 eða hærra í lokaeinkunn í íslensku hækkar lítið eitt milli anna en 
hlutfall þeirra sem fá 4 eða lægra lækkar töluvert. 
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Mætingar 

Flensborgarskólanum er lögum samkvæmt skylt að fylgjast með ástundun 

nemenda sinna. Á skólaárinu 2019-2020 var heildarfjöldi nemenda 696. 732 á 

haustönn og 658 á vorönn. Meðalskólasókn var 81,5 % (83,7% á H2019, 79,3% á 

V2020, sjá mynd) og var meðalmætingareinkunn nemenda 7,08 á haustönn. 

Vegna aðstæðna sem sköpuðust í skólahaldi vegna COVID-19 var ekki gefin 

skólasóknareinkunn að vori. Um 16% nemenda, eða um 106 nemendur, voru í 

vandræðum með mætingu á haustönn. Á vorönn voru 99 nemendur, um 15%,  í 

mætingarvandræðum en viðmið voru lækkuð á önninni sökum breytinga á 

skólahaldi og voru miðuð við 75%. Af þessum hópi voru um 8% nýnemar en 

langflestir þeirra sem mæta undir viðmiðum eru eldri en 18 ára.  

Á haustönn 2019 voru 66 nemendur á skilmálum innan skólans en þeim fjölgaði 

umtalsvert vorönnina 2020 og voru þá 90.  

 

Mynd: Hlutfall nemenda með 83% mætingu eða betri 

 

Ef hlutfall nemenda með 83% eða betri mætingu er skoðað allt til haustannar 

2015 (að vorönn 2020 undanskilinni vegna útfærðra mætingarviðmiða) má sjá 

litlar sveiflur milli anna. Hæsta gildi er frá haustönn 2015 þegar um 90% 

nemenda voru með <83% mætingu og lægsta gildi 79,5% vorönnina 2018. Þegar 

þessar níu annir eru skoðaðar má sjá að meðalhlutfall nemenda sem eru með 

<83% er 83,2%. Það verður að teljast nokkuð gott og mögulega merki um að 

umsjónarkerfi Hámarksins styðji vel við skuldbindingu í námi sem og 

nemendaþjónustan. Við þetta má bæta að mætingarteymi skólans hefur margs 
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konar hlutverki að gegna þegar kemur að því að aðstoða nemendur sem mæta 

ekki vel. Um 49 nemendur voru að meðaltali á skilmálum hjá mætingarteyminu. 

Það hittist hálfs mánaðarlega og tekur stöðuna, nemendur eru í framhaldi 

kallaðir í viðtöl og gerð er tilraun til að finna úrlausn mála.  

Skýrslur deilda - nýjungar, samstarf, námsárangur og fleira  

 
Skýrslur deilda að vori 2020 snérust að langmestu leyti um kennslu í 
samkomubanni og hvað stóð eftir sem hægt væri að nýta áfram. Það var 
samdóma álit kennara að talsverð vinna hafi farið í að aðlaga kennsluefni og 
námsmat að breyttu skólahaldi og þurfa svo á sama tíma að læra á kennsluforrit 
og fjarkennslubúnað svo að kennsla gæti farið fram með sem einföldustum 
hætti. Kallað er eftir samræmingu á verklagi við kennslu og utanumhald komi 
aftur til breytinga á skólahaldi svo nemendur og kennarar hafi skýrari yfirsýn yfir 
markmiðum náms og til hvers er ætlast hverju sinni. 
Það er ánægjulegt að sjá að kennarar eru duglegir að beita fjölbreyttum 
aðferðum til að ná til nemenda og geta almennt hugsað sér að nota þær áfram. 
Umsjónarkennarar sögðu að þeir hafi kynnst nemendum sínum betur með því 
að eiga samtöl við þau með Facetime eða Zoom. Þá hafi nemendur sinnt náminu 
heiman frá, jafnvel með foreldrum eða systkinum, og samtölin hafi verið 
uppbyggileg og gagnleg fyrir alla. Þetta sé fyrirkomulag á viðtölum sem kennarar 
geta hugsað sér að viðhafa áfram, jafnvel í hefðbundnu skólahaldi. 
 

Starfsmannasamtöl 

Starfsmannasamtöl hvers árs eru ávallt gagnleg en rætt hefur verið við 
starfsmannahópinn að meðaltali einu sinni á eins og hálfs árs fresti. Að þessu 
sinni var einkennandi jákvætt hugarfar gagnvart vinnustaðnum, hann var talinn 
lifandi þar sem heilmikil gerjun ætti sér stað, ánægja var með framlag skólans til 
heilsueflingar starfsfólks og upplifði starfsfólk sem það hefði tækifæri til að eflast 
í starfi. Það skal tekið fram að ekki fóru starfsmannasamtöl fram á vorönninni 
sökum COVID_19 en á haustönninni var kennurum tíðrætt um hversu mikilvægt 
það væri að fá tækifæri til enn frekari nýtingar á tæknilegum lausnum í kennslu 
og virtust hugmyndir um þróun á aðferðafræðilegri nálgun kennslunnar vera 
áberandi. Enn og aftur var rætt um að skerpa þyrfti á upplýsingagjöf innanhúss 
og átti það við jafnt um kennslusviðið og þjónustusvið. Ánægja var með 
starfsþróunarverkefnin og þær nýjungar sem kynntar voru til sögunnar á vorönn 
2019 og er það von stjórnenda að verkefnin nái fótfestu meðal starfsfólks á 
næstu komandi árum. 



19 

 

Námsráðgjafar 

Námsráðgjafar tala um í sinni skýrslu að vandamál tengd kvíða, þunglyndi og 
almennum áhyggjum sé einu sinni sem oftar fyrirferðamest hjá nemendum sem 
sækja til þeirra. Ýmislegt annað kemur þó til og oft berast upplýsingar frá 
kennurum sem eru áhyggjufullir út af nemendum sínum. Námsráðgjafar sjá um 
kynningarmál ásamt stjórnendum og fengu til sín nokkra grunnskólahópa áður 
en skellt var í lás í mars. Það gekk vel og almenn ánægja er með samvinnu við 
auglýsingastofu á nýju efni í tengslum við kynningarnar. 
Að lokum er talað um samstarf sem námsráðgjafar eru í við aðila bæði innan og 
utan skólans. Þar ber hæst samstarf við sálfræðistofu hér í bæ sem nemendum 
skólans er vísað til í gegnum námsráðgjafana og hefur nýst afar vel. 
 

Ráðgjafi í rafrænni kennslu 

Nú er kennsluráðgjafi í rafrænni kennslu í hlutastarfi við skólann. Ráðgjafinn sér 
fyrst og fremst um að aðstoða kennara við að tileinka sér ný vinnubrögð í 
rafrænu kennsluumhverfi sem hefur komið sér vel í faraldrinum. Í samantekt 
skýrslu kemur fram að vel hafi gengið að aðstoða kennara, þeir hafi almennt 
komist vel af stað í nýtingu tækninnar og margir hverjir hafi náð góðum árangri 
og enn fleiri séu tilbúnir að bæta fleiri þáttum inn í rafræna kennslu hjá sér. 
 

Bókasafnsnefnd 

Bókasafnsnefnd var skipuð haustið 2019 og tilgangur hennar var að skoða 
tillögur og útfæra breytingar á safninu. Nefndin telur nauðsynlegt að veita 
alhliða upplýsingaþjónustu til nemenda og að starfsmenn aðstoði nemendur við 
heimildavinnu með það að markmiði að efla sjálfstæð vinnubrögð. Lagt er til að 
gera starfsfólki kleift að halda kynningar á ýmsu tagi á safninu með því að koma 
fyrir búnaði, eins og skjávarpa og tilheyrandi tækjabúnað. Nefndin telur upp 
breytingar á ásýnd safnsins og leggur áherslu á að fjölga vinnurýmum fyrir 
nemendur á safninu sem starfsmenn þess hefðu umsjón með. Það er ljóst að 
gera þarf breytingar á safninu í takt við samfélagsþróun svo það geti haldið áfram 
að auðga námsumhverfi skólans.  
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Heilsueflandi framhaldsskóli 

Verkefnið um heilsueflandi framhaldsskóla var áfram fyrirferðarmikið í starfi 

skólans. Að venju var starfsmönnum skólans boðið upp á ýmsa heilsueflandi 

möguleika. Fastir liðir eru t.a.m sundkort í sundlaugum Hafnarfjarðar sem 

starfsmenn fá afslátt af og þeir nýta sem það vilja. Boðið var uppá jóganámskeið 

fyrir starfsmenn þeim að kostnaðarlausu og jóga nidra hádegistíma einu sinni í 

viku á haustönn. Skólinn hélt áfram að kaupa hjól sem eru vel nýtt af starfsfólki 

og eftirsótt að nota. Til stóð að bjóða starfsfólki skólans að sækja 

núvitundarnámskeið í Vestmannaeyjum í lok mars og þátttökuskráning var góð 

en ferðin var felld niður vegna COVID-19. Einnig var hugað sérstaklega að 

nemendum á  íþróttaafrekssviði og unnið að nánari útfærslu á stuðningi við þá 

íþróttaafreksnemendur sem eiga erfitt með að samtvinna nám og íþróttir.  

Stofnun ársins 

Stofnun ársins er könnun á vegum Fjármála- og efnahagsráðuneytisins. Þar er 

gerð ítarleg greining á stöðu stofnunar og var könnun gerð í mars 2020. 

Flensborgarskólinn kom vel út úr matinu, var í 49. sæti  í flokki sambærilegra 

stofnana og hækkaði í heildarmati í 6 flokkum af 9. Matið í flokknum stjórnun 

lækkar ómarktækt á milli ára, einnig flokkurinn jafnrétti en sá flokkur mælist nú 

annar hæsti hjá stofnuninni, strax á eftir sjálfstæði í starfi. Ánægja með laun 

hækkar ekki mikið á milli ára og er enn ánægja með launakjör í 

Flenborgarskólanum töluvert minni en hjá stofnunum almennt. Starfsandi 

hækkar á milli ára, ánægja og stolt einnig sem og sjálfstæði í starfi.  
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Niðurstöður 

 

Helstu niðurstöður sjálfsmats skólaárið 2019-2020 eru þessar:  

Ánægja með Flensborgarskólann, bæði meðal nemenda og 

foreldra/forráðamanna, eykst á milli ára og á það bæði við um námið og þá 

þjónustu sem skólinn veitir. Þeir eru einnig stoltir af skólanum. Þjónustustig er 

hátt, bæði í kennslunni sem og í skólastarfinu öllu. Skólinn kom vel út könnuninni 

Stofnun ársins og hækkaði í heildarmati í 6 af 9 flokkum. Í samanburði við aðra 

framhalds- og háskóla er Flensborgarskólinn á pari í heildarmati en þar er 

meðaltalið 3,92. 

Áfram er því hægt að gleðjast yfir góðum árangri í skólastarfinu þó eru ákveðnir 

þættir sem huga þarf að til framtíðar. Vinna þarf að ímynd skólans, þ.e. að efla 

hana og styrkja sem öfluga menntastofnun þar sem gæði náms eru mikil. 

Einnig þarf að huga að því að efla áhuga nemenda og styrkja námsanda í 

kennslustundum, nýta vel rafrænt viðmót kennslunnar og tækni í 

kennslustundum. Þá þarf að finna leiðir til að bæta skólasókn nemenda og gæta 

að þeim sem þurfa stuðning í námi og frekari hvatningar við. 

Álagið í fjarkennslu var mikið við umbreytingarnar á kennsluháttum í mars 2020 

vegna kórónuveirufaraldursins, jafnt hjá nemendum sem og starfsfólki öllu. Svo 
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virðist þó sem námsárangur hafi umtalsvert batnað á vorönn 2020 og brotthvarf 

minnkað. Áfram þarf að fylgjast með námsárangri nemenda almennt en einnig 

kynbundnum muni og bregðast við, ef þörf krefur. Einnig þarf að hvetja til 

bættrar námsmenningar við skólann. Áfram þarf að hlúa að innra starfi skólans; 

kjörum og aðstæðum starfsfólks og styrkja starfsandann til framtíðar. Að lokum 

má nefna bókasafn skólans en þar eru sóknartækifæri, bæði hvað varðar aðgengi 

og safnkost en einnig útlit safnsins og sýnileika innan skólans. 

 

Af þessu má greina að sóknarfæri Flensborgarskólans eru fjölmörg. Þau eru lögð 

fram í umbótaáætlun skólans, sjá fylgiskjal 2 og hefur verið lagt kapp á að kynna 

hana vel, samræma hana við aðrar áætlanir og úttektir á skólastarfinu. Í því felast 

næstu verkefni sjálfsmatsnefndar; að halda áfram markvissu mati á innra starfi 

skólans og fylgja umbótum eftir. 

       

Erla Sigríður Ragnarsdóttir, skólameistari og Júlía Jörgensen, 

aðstoðarskólameistari 


