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Umbótaáætlun Vatnsendaskóla vegna foreldrakönnunar Skólapúlsins 2021.  
 

Vatnsendaskóli tekur þátt í foreldrakönnun Skólapúlsins og eru það foreldrar barna í 1. – 10. bekk sem taka þátt í könnuninni. Þeir þættir sem 

mældir eru snúa að námi og kennslu, velferð nemenda, aðstöðu og þjónustu, foreldrasamstarfi, heimastuðningi og að lokum opnum svörum. 

Niðurstaða skólans á hverjum matsþætti er borin saman við samanlagða útkomu allra skóla sem taka þátt. Niðurstöður einstakra matsþátta eru í 

flestum tilfellum settar fram á stöðluðum kvarða sem kallast staðalníur (e. stanines). Staðalníur eru með meðaltalið 5 og staðalfrávikið 2. Sem 

viðmiðunarregla er munur uppá 0,5 stig á staðalníukvarða ekki mikill munur, munur uppá 1,0 stig telst töluverður munur og munur uppá 1,5 stig 

og meira telst mikill munur. 

Veturinn 2020 – 2021 voru 118 foreldrar í úrtakinu og svöruðu 92 foreldrar könnuninni eða 78%. Vatnsendaskóli kom nokkuð vel út úr könnuninni 

og við sjáum framfarir frá könnun frá árinu 2019. Þó eru nokkrir þættir sem þarfnast úrbóta og koma þeir fram í umbótaáætlun sem birtist hér fyrir 

neðan. 

Covid19 setti strik í reikninginn í skólahaldi 2020-2021 og var því ekki hefðbundinn skóli allt skólaárið.  

 

María Jónsdóttir, skólastjóri Vatnsendaskóla.  

 

  



 
 
Velferð nemenda 

 

Umbótaþættir Markmið með 
umbótum 

Aðgerðir til 
umbóta 

Tímaáætlun Ábyrgðaraðili/ar Endurmat Viðmið um 
árangur 

Ánægja foreldra 
með hve vel 
skólinn mætir 

þörfum nemenda 

Að auka samtal milli 
kennara og foreldra. 

 
Að auka 

upplýsingaflæði til 
foreldra. 

 
 

Að stoðteymi fundi 
reglulega með 

árgangateymum og 
veit ráðgjöf hvernig 

eigi að mæta 
þörfum nemandi. 

 
Að hvetja kennara 

til að sækja sér 
endurmenntun 

Skólaárið 
2021-2022 

Skólastjórnendur Rafræn könnun 
vor 2022. 

Aukin ánægja í 
foreldrakönnun 

2023 

Aðstaða og þjónusta 
 

Umbótaþættir Markmið með 
umbótum 

Aðgerðir til umbóta Tímaáætlun Ábyrgðaraðili/ar Endurm
at 

Viðmið um 
árangur 

Hlutfall nemenda í 

tómstundaþjónustu

/ 

frístundaheimili 

 

 

 

Að bjóða uppá 

aldursvarandi 

starfsemi í frístund 

fyrir nemendur í 3. og 

4. bekk. 

Bjóða uppá sértækt starf fyrir 3. 

og 4. bekk. 

Bjóða uppá aðra dagskrá fyrir 3. 

og 4. bekk. 

Vera með starfsemi 3. og 4. 

bekkjar í öðru húsnæði. 

Skólaárið 

2021-2022. 

Skólastjóri og 

forstöðumaður 

frístundar 

Rafræn 

könnun til 

foreldra 

frístundar 

apríl 2022. 

Aukin fjöldi 

nemenda í 3. 

og 4. sem sækir 

frístundarstarf. 



 
 

Ánægja foreldra 

með máltíðir í 

mötuneyti 

Að auka fjölbreytni í 

máltíðum skólans 

Að auka framboð af 

grænmeti og meðlæti. 

Að auka þátttöku 

nemenda í gerð 

matseðli 

Samtal við alla árganga um 

hvernig má bæta máltíðir í 

mötuneyti. 

Nemendur koma með tillögur að 

mat á matseðli. 

 

Lok 

skólaárs 

2021 og 

skólaárið 

2021-2022 

Stjórnendur Rafræn 

könnun til 

foreldra 

vor 2021. 

Aukin ánægja 

með máltíðir í 

foreldrakönnun 

2023. 

 
 

 

Foreldrasamstarf 
 

Umbótaþættir Markmið með 
umbótum 

Aðgerðir til umbóta Tímaáætlun Ábyrgðaraðili/ar Endurmat Viðmið um árangur 

Frumkvæði 
kennara að 

foreldrasamstarfi 

Að endurskoða 
upplýsingagjöf til 

foreldra. 

Að endurskoða 
uppsetningu á 
vikupóstum og 
innihaldi hans. 

 
Að útbúa staðlað form 

fyrir vikupóst. 

Skólaárið 2021-
2022 

Stjórnendur Rafræn könnun 
vor 2022 

Aukið 
upplýsingaflæði til 

foreldra. 



 
 

Áhrif foreldra á 
ákvarðanir 
varðandi 

nemendur 

Að auka aðkomu 
foreldra að 

ákvarðanatöku 
nemenda um 

nám nemenda. 

Umræður með 
foreldrum á 
skólaþingi. 

 
Umræðufundur með 
starfsfólki skólans 

Skólaárið 2021-
2022 og 2022-

2023 
 

Stjórnendur Umræður með 
foreldrum í 

foreldrakaffi og 
umræður á 

skólaþing haust 
2022. 

Rafræn könnun 
vor 2022.  

Niðurstöður af 
skólaþingi og 

morgunverðafundum.   

Foreldrar upplýstir 
um stefnu skólans 

og námskrá 

Að stefna 
skólans og 
námskrá sé 
sýnileg á vef 

skólans 

Skólanámskrá 
endurskoðuð haust 
2021 og birt á vef í 

október 2021. 
 

Skólanámskrá og 
námskrá kynnt á 

morgunnverðafundum 
2022. 

 
Fræðslukvöld fyrir 5. 

bekk 
 
 

Skólaárið 2021-
2022 

Stjórnendur Rafræn könnun 
2022.  

 

 

 

 
 



 
 
 

 
Heimastuðningur 
 

 

Umbótaþættir Markmið með 
umbótum 

Aðgerðir til 
umbóta 

Tímaáætlun Ábyrgðaraðili/ar Endurmat Viðmið um árangur 

Væntingar foreldra 
um iðnám 

Að kynna iðnnám 
fyrir nemendur. 

Að námsráðgjafi 
kynni 

sérstakalega 
möguleika á 
Iðnnámi fyrir 
nemendur 

Skólaárið 2021-
2022 

Stjórnendur og 
námsráðgjafi 

Rafræn könnun til 
foreldra vor 2022 

Aukin fjöldi nemenda 
sem sæki Iðnnám.  

 

 


