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Umbótaáætlun Vatnsendaskóla vegna foreldrakönnunar Skólapúlsins 2019.  
 

Í febrúar 2019 framkvæmdi Skólapúlsinn foreldrakönnun fyrir úrtak foreldra úr 1. – 10. bekk í Vatnsendaskóla. Úrtakið var 119 foreldrar og 
svöruðu 105 þeirra könnuninni sem er 88,2% svarhlutfall. Foreldrakönnunin mælir 40 þætti í fimm flokkum en þeir eru nám og kennsla, velferð 
nemenda, aðstaða og þjónusta, foreldrasamstarf og heimastuðningur. Skýrslan í heild er birt á heimasíðu skólans ásamt skýrslu þar sem helstu 
þættir eru dregnir saman. Þessi umbótaáætlun birtist einnig á heimasíðu skólans. Það er ljóst að margt kemur vel út í könnuninni og skólinn er á 
uppleið í mörgum þáttum. Umbóta er þó þörf á ýmsum þáttum og birtist hér umbótaáætlun. Þeir þættir sem teknir eru fyrir í umbótaáætluninni 
mældust í könnuninni marktækt fyrir neðan niðurstöður á landsvísu.  

 

Guðrún Soffía Jónasdóttir, skólastjóri Vatnsendaskóla.  

  



 
 
1. Nám og kennsla 
 

Umbótaþættir Markmið með 
umbótum 

Aðgerðir til 
umbóta 

Tímaáætlun Ábyrgðaraðili/ar Endurmat Viðmið um 
árangur 

Auka ánægju 
foreldra 
nemenda í 1.-
4.bekk með nám 
og kennslu í 
skólanum.    

Senda reglulega 
gagnlegar 
upplýsingar um 
námsárangur 
nemenda til 
foreldra þeirra.  
 
  
 
 
 
 

Senda ítarlegar 
upplýsingar í 
upphafi skólaárs til 
foreldra um hvar 
námsmat er að 
finna.  
Gagnlegar 
kennsluáætlanir 
birtar foreldrum.  

Á hverju ári yfir 
starfstíma skóla. 

Allir kennarar og 
skólastjórnendur 

Foreldrakönnun 
2021 

Að foreldrar séu 
ánægðir með nám 
og kennslu í 
skólanum.  
 
Að foreldar séu 
upplýstir um hvar 
námsmat er að 
finna.   

Auka ánægju 
foreldra í 5.-
7.bekk með 
stjórnun 
skólans.  

Auka samskipti og 
samvinnu milli 
foreldra og 
stjórnenda.  

Kaffihúsafundir 
með foreldrahópum 
og stjórnendum á 
hverju ári. 
Senda fréttabréf 
mánaðarlega til 
foreldra frá 
stjórnendum.  
 
Birta upplýsingar 
um skólastarfið á 
heimasíðu og 
fésbókar síðu 
skólans.   

Janúar ár hvert 
 
 
 
Mánaðarlega 
 
 
 
 
Vikulega 

Skólastjóri og 
aðstoðarskólastjóri 
 

Skólastjóri og 
aðstoðarskólastjóri 

 

 

Skólastjóri og 
aðstoðarskólastjóri 

Kennarar í 
upplýsinga- og 
tækiveri 

Foreldrakönnun 
2021 

Meiri samskipti 
milli foreldra og 
stjórnenda sem 
auka ánægju með 
stjórnun skólans.  



 
 

Auka ánægju 
foreldra í 1.-
7.bekk með 
upplýsingagjöf 
um agamál 

Að foreldrar séu 
upplýstir um 
skólareglur, 
agastefnu og 
agaferli.  

Senda skólareglur 
heim með 
nemendum í fyrsta 
vikupósti.  
 
Á námskynningum 
á hausti er 
uppeldisstefnan 
Uppeldi til 
ábyrgðar, sem 
skólinn vinnur eftir, 
kynnt  
 
Senda 
kynningarbréf til 
foreldra þar sem 
agaferli er kynnt  
 

Árlega í ágúst  

 

 

 

Árlega í september 

 

 

 

 

Árlega í ágúst 

Umsjónarkennarar 
 

 

Umsjónarkennarar 

 

 

Skólastjórnendur 

Foreldrakönnun 
2021 

Að foreldrar telji 
aga hæfilegan 
innan skólans. 

  



 
 
2. Velferð nemenda 
 

Umbótaþættir Markmið með 
umbótum 

Aðgerðir til 
umbóta 

Tímaáætlun Ábyrgðaraðili/ar Endurmat Viðmið um 
árangur 

Auka ánægju 
foreldra 
nemenda í 1.-4. 
bekk með 
samskipti 
starfsfólks við 
nemendur 

Auka samskipti 
fag- og 
sérgreinakennara 
við foreldra.  

Fag- og 
sérgreinakennarar 
sendi a.m.k. einu 
sinni á önn 
tölvupóst til 
foreldra með 
upplýsingum um 
starfið.  

Upplýsingar um 
nöfn fag- og 
sérgreina-
kennurum send 
foreldrum á 
haustin. 

Á hverri önn 

 

 

 

 

Árlega í ágúst 

 

 

 

Fag- og 
sérgreinakennarar, 
skólastjórnendur 

Foreldrakönnun 
2021 

Að fleiri foreldrar 
nemenda í 1. -4. 
bekk upplifi ánægju 
með samskipti 
nemenda og fag- og 
sérgreina-kennara  



 
 

Auka ánægju 
foreldra með 
úrvinnslu 
skólans á 
eineltismálum 

Kynna 
eineltisáætlun 
skólans fyrir 
foreldrum.  
 
 
 
Að foreldrar barna 
sem tilkynna einelti 
séu upplýstir um 
vinnuferli eineltis-
mála. 
 
 

Senda 
eineltisáætlun 
skólans til foreldra í 
tölvupósti og minna 
á að hún sé á 
heimasíðu skólans.  

Upplýsa foreldra 

barna sem verða 

fyrir einelti um 

vinnuferli vegna 

eineltismála 

Árlega í ágúst 
 

 

 

Þegar 

eineltismál 

koma upp 

Skólastjórnendur, 
umsjónakennarar  
og námsráðgjafi  
 

 

Umsjónkennari og 

Námsráðgjafi 

Foreldrakönnun 
2021 

Að foreldrar barna 
sem verða fyrir einelti 
séu upplýstir um 
úrvinnslu 
eineltismála 

3. Aðstaða og þjónusta 
 

Umbótaþættir Markmið með 
umbótum 

Aðgerðir til 
umbóta 

Tímaáætlun Ábyrgðaraðili/ar Endurmat Viðmið um 
árangur 

Auka ánægju 
foreldra með 
tómstunda-
þjónustu hjá 1.-
4. bekk 
 

 

 

 

 

Að nemendum líði 
vel í frístund.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Að auka eftirlit með 
frístundastarfinu.  

Fræðsla til 
starfsmanna 
um þroska 
barna og líðan 
þeirra.  
 
Námskeið frá 
KVAN um 
jákvæð 
samskipti 
 
 

Skólaárið  
2019-2020 og 
árlega eftir 
það. 
 

 

 

 

Skólaárið  
2019-2020 

Skólastjóri, 
deildarstjóri 1.-
5.bekk, 
forstöðumaður 
frístundar 
 

 

 

 

Rafræn könnun 
fyrir foreldra 
nemenda í 
frístundinni vorið 
2020 
 
Árleg rafræn 
könnun 
 
Foreldrakönnun 
2021 

Betri líðan barna í 
frístund.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Byggja upp jákvæð 
samskipti nemenda 
við starfsfólk 
frístundar. 
 

 

 

Vikulegir 

samráðs- og 

stöðufundir 

skólastjórnenda 

og forstöðu-

manns 

frístundar 

 

Fræðsla til 

starfsmanna 

um jákvæð 

samskipti 

 

Námskeið frá 
KVAN um 
jákvæð 
samskipti 
 

Skólastjórnendur og 

forstöðumaður 

frístundar 

Auka hlutfall 
nemenda í 1.-
4.bekk í  
frístundastarfi 
skólans 
 
 
 

Að fleiri nemendur í 
1.-4. bekk sæki 
frístund eftir skóla.  

Kynna starfið í 
frístund að vori 
hvers skólaárs 
fyrir foreldra og 
nemendur og í 
verðandi 3. og 
4. bekk. 
Endurtaka 
kynningu að 
hausti fyrir 
nemendur og 

Árlega að vori 
og hausti hvers 
skólaárs 
 

 

 

 

 

Forstöðumaður 
frístundar 
Skólastjóri og 
deildarstjóri 1.-
5.bekk 
 

 

 
 
 

Rafræn könnun 
meðal foreldra og 
nemenda í 1.-4. 
bekk að hausti 
hvers skólaárs.  
Foreldrakönnun 
2021 

Aukinn fjöldi 
nemenda í 1.-4.bekk 
sem tekur þátt í 
frístunda- og 
tómstundastarfi 
innan skólans.  



 
 

foreldra þeirra. 
Fá hugmyndir 
frá nemendum 
að klúbbum  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Auka ánægju 
foreldra 
nemenda í 5.-
10.bekk með 
máltíðir í 
mötuneyti 

Að í skólanum sé 
framreiddur matur 
sem standist 
manneldismarkmið 
varðandi næringu  
nemendur séu 
ánægðir með 
matinn í skólanum.  
 

Að fá 
hugmyndir frá 
nemendum um 
matseðil.  
 
 

Árlega  Skólastjóri 
Yfirmaður 
mötuneytis 

Rafræn könnun 
fyrir nemendur í 5.-
10. bekk í október 
2019.  
 
Rýnihópaviðtöl 
meðal nemenda í 
5.-10. bekk í 
desember 2019 og 
maí 2020. 
 
 
Foreldrakönnun 
2021 

Aukin ánægja 
foreldra nemenda í 
5.-10.bekk með 
máltíðir í mötuneyti 
skólans.  

Auka notkun á 
mötuneyti hjá 
nemendum í 8.-
10. bekk.  

Að fleiri nemendur í 
8.-10. borði í 
mötuneyti skólans. 

Fá hugmyndir 
frá nemendum 
að matseðli og 
hvernig hægt er 
að auka þann 
fjölda sem 
borðar í 
matsalnum.  

Skólaárið 
2019-2020 

Skólastjórnendur 
Yfirmaður 
mötuneytis 

Rýnihópaviðtöl við 
nemendur í 8.-10. 
bekk í október 
2019. 
 
Foreldrakönnun 
2021 

Að auka notkun á 
mötuneyti hjá 
nemendum í 8.-10. 
bekk.  

 
 

  



 
 
4. Foreldrasamstarf 
 

Umbótaþættir Markmið með 
umbótum 

Aðgerðir til umbóta Tímaáætlun Ábyrgðaraðili/ar Endurmat Viðmið um árangur 

Auka 
frumkvæði 
kennara að 
foreldra- 
samstarfi í 1.-
7.bekk 

Að auka samskipti 
og umræður 
kennara og 
foreldra um 
skólagöngu barna 
þeirra.   
 
  

Kennarar hvattir til að 
eiga frumkvæði að 
samskiptum við 
foreldra um starfið í 
skólanum og hvetja 
foreldra til að ræða 
skólann við börn sín.   

Skólaárið 
2019-2020 
 
Árlega  

Umsjónar-
kennarar 
Deildarstjórar 
 

Foreldrakönnun 
2021 

Aukin þátttaka 
foreldra í 1.-7.bekk í 
skólastarfi. 
 
 
 

Auka áhrif 
foreldra á 
ákvarðanir 
varðandi 
nemendur á 
yngsta- og 
miðstig 
 
 
 
 
 

Að gera foreldra 
þátttakendur í 
ákvörðunum sem 
varða þeirra barn. 

Kennarar ræða við 
foreldra um ákvarðanir 
er varða nám eða líðan 
þeirra barna.  

Skólaárið 
2019-2020 
 
Árlega 

Umsjónar-
kennarar 
Deildarstjórar 
 

Foreldrakönnun 
2021 

Að foreldrar 
nemenda á yngsta- 
og miðstigi telji sig 
hafa áhrif á 
ákvarðanir er varða 
þeirra barn.  

Leita eftir 
tillögum og 
hugmyndum 
frá foreldrum 
nemenda á 
yngsta stigi 
varðandi 

Að foreldrar geti 
komið fram með 
tillögur eða 
hugmyndir vegna 
ákvarðana sem 
varða þeirra barn 

Kennarar ræði 
ákvarðanir sem 
tengjast börnum við 
foreldra þeirra.  
 
 

Á hverju ári Umsjónarkennarar 
Skólastjórnendur  

Foreldrakönnun 
2021 

Aukin þátttaka 
foreldra á yngsta 
stigi við 
ákvörðunartökur 
vegna þeirra barna.  



 
 

ákvarðanir sem 
varða þeirra 
barn 
 
 
 
 

Auka þátttöku 
foreldra í gerð 
námsáætlunar 
með 
nemandanum 
 
 
 
 

Gera foreldra 
meðvitaða um 
mikilvægi þeirra 
varðandi nám 
barna sinna.  

Hvetja foreldra til að 
taka þátt í að setja 
markmið með börnum 
sínum t.d. varðandi 
námsárangur, 
heimanám eða annað 
sem tengist náminu. 

Skólaárið 
2019-2020 

Skólastjórnendur 
og 
umsjónakennarar.  

Foreldrakönnun 
2021 

Foreldrar séu 
meðvitaðir um 
mikilvægi þátttöku 
þeirra í námi barna 
sinna.  

Upplýsa 
foreldra um 
stefnu skólans 
og námskrá 

Að foreldrar þekki 
stefnu skólans, 
aðalnámskrá og 
skólanámskrá 

Gildi skólans koma 
fram í mánaðarlegu 
fréttabréfi til foreldra frá 
skólastjóra.  
 
 
Upplýsingar um 
skólanámskrá send til 
foreldra í tölvupósti að 
hausti.  
 
Starfsáætlun er birt á 
heimasíðu í nóvember 
ár hvert og foreldrar 
upplýstir með 
tölvupósti þegar hún er 
tilbúin.  

Mánaðarlega 
 
 
 
 
 
Að hausti  

Skólastjóri 
 

 

 

Skólastjórnendur 

Foreldrakönnun 
2021 

Að foreldrar þekki 
stefnu skólans, 
aðalnámskrá og 
skólanámskrá 



 
 
 
5. Heimastuðningur 
 

Umbótaþættir Markmið með 
umbótum 

Aðgerðir til umbóta Tímaáætlun Ábyrgðaraðili/ar Endurmat Viðmið um árangur 

Auka vilja 
nemenda á 
yngsta stigi til 
að leita eftir 
þátttöku 
foreldra í 
náminu 

Að foreldrar séu 
meðvitaðir um hvað 
barnið er að læra 
og hjálpi því eftir 
þörfum.  

Foreldar og kennarar 
ræða við nemendur um 
mikilvægi foreldra í 
námi þeirra.  

Á hverju ári Foreldar 
Umsjónakennarar  
Skólastjórnendur 
 

Foreldrakönnun 
2021 

Að nemendur leiti til 
foreldra varðandi 
aðstoð með námið 
 
 
 

 


