
Innra mat Vatnsendaskóla. 
 
Gildi Vatnsendaskóla eru virðing, vinátta, samvinna og skapandi skólastarf. 
 
Helstu þættir í stefnu Vatnsendaskóla: 

• Fjölbreyttir kennsluhættir og einstaklingsmiðað nám, sjá nánar á heimasíðu skólans, undir námið.  

• Áhersla er á samþættingu námsgreina, teymiskennslu og útikennslu.  

• Áhersla á umhverfis-, rannsóknar- og vettvangsnám.  

• Lestrarstefna skólans er á heimasíðu. 

• Uppeldisstefna Vatnsendaskóla er Uppeldi til ábyrgðar, nánar er hægt að lesa um hana á heimasíðu skólans.  

• Samþætting námsgreina á elsta stigi  „Sprettur“ , nánar er hægt að lesa um hann á heimasíðu skólans.  

• Teymiskennsla, nánar er hægt að lesa um hana á heimasíðu skólans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Matsáætlun til fjögurra ára. 
 

Viðfangsefni 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Nám og kennsla: 

   Árangur náms og framfarir Samræmd próf, lesfimi,  Samræmd próf, lesfimi,  Samræmd próf, lesfimi,  Samræmd próf, lesfimi,  

   Gæði kennslu, kennarastarfið Stjórnendamat, skólapúls kenn. Stjórnendamat, jafningjamat Stjórnendamat, skólapúls kenn. Stjórnendamat, jafningjamat 

   Skipulag náms Stjórnendamat, skólapúls kenn. Stjórnendamat  Stjórnendamat, skólapúls kenn. Stjórnendamat  

   Ábyrgð og þátttaka, námsvitund  Stjórnendamat Jafningjamat, bekkjarfundir Stjórnendamat  Jafningjamat, bekkjarfundir 

Stjórnun: 

   Starfsmannastjórnun og verkaskipt. Starfsmannaviðtöl Skólapúlsinn starfs. Starfsmannaviðtöl  Starfsmannaviðtöl Skólapúlsinn starfs. Starfsmannaviðtöl  

   Fagleg leiðsögn 
Starfsmannaviðtöl Skólapúlsinn starfs. 

Stjórnendamat 
Starfsmannaviðtöl  

Stjórnendamat 
Starfsmannaviðtöl Skólapúlsinn starfs. 

Stjórnendamat 
Starfsmannaviðtöl 

Stjórnendamat 

   Faglegt samstarf og samræða 
Starfsmannaviðtöl Skólapúlsinn starfs. 

Stjórnendamat 
Starfsmannaviðtöl Skólapúlsinn for. 

Stjórnendamat 
Starfsmannaviðtöl Skólapúlsinn starfs. 

Stjórnendamat 
Starfsmannaviðtöl Skólapúlsinn for. 

Stjórnendamat 

   Skólaþróun og umbætur 
Starfsmannaviðtöl Skólapúlsinn starfs. 

Stjórnendamat 
 Starfsmannaviðtöl 

Stjórnendamat 
Starfsmannaviðtöl Skólapúlsinn starfs 

Stjórnendamat 
 Starfsmannaviðtöl 

Stjórnendamat 

   Innra mat Gátlistar Gátlistar Gátlistar Gátlistar 

   Námskrá og áætlanir Gátlistar Gátlistar Gátlistar Gátlistar 

Skólabragur: 

   Líðan og velferð nemenda Skólapúlsinn nem., bekkjarfundir Skólapúlsinn nem og for., bekkjarfundir Skólapúlsinn nem., bekkjarfundir Skólapúlsinn nem og for., bekkjarfundir 

   Starfsánægja og starfsumhverfi Skólapúlsinn starfsm., starfsmannaviðtöl Starfsmannaviðtöl Skólapúlsinn starfsm., starfsmannaviðtöl Starfsmannaviðtöl 

   Viðmót og menning Skólapúlsinn nem. Skólapúlsinn nem og for. Skólapúlsinn nem. Skólapúlsinn nem og for. 



Gagnaöflun:  

• Skólapúlsinn nemendakönnun, lög fyrir nemendur í 5.-10. bekk árlega.  

• Skólapúlsinn starfsmannakönnun, annað hvert ár. 

• Skólapúlsinn foreldrakönnun, annað hvert ár. 

• Árleg starfsmannaviðtöl. Ákveðnar spurningar eru notaðar, svör skráð og tekin saman fyrir heildina. 

• Bekkjarfundir. Ákveðnar spurningar eru notaðar, svör skráð og tekin saman fyrir heildina. 

• Gátlistar um skólanámskrá og starfsáætlun út frá aðalnámskrá grunnskóla. 

• Gátlisti úr ytra mati Menntamálastofnunar. 

• Vettvangsathuganir stjórnenda. 

• Jafningamat annað hvert ár út frá gátlista. 
 
Viðmið: 

• Meðaltal í samræmdum könnunarprófum. 

• Viðmið í lesfimi frá Menntamálastofnun. 

• Meðaltal þátttökuskóla í öllum könnunum Skólapúlsins. 

• Skólanámskrá, starfsáætlun og gátlista úr ytra mati samkvæmt viðmiðum aðalnámsskrá grunnskóla.  

• Gátlisti um kennslu sem leiðir til árangursríks náms.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Matsáætlun fyrir 2019-2023 
 

Viðfangsefni Tengls við stefnu Viðmið Gagnaöflun Tímarammi Ábyrgðaraðilar 

Árangur náms 

Lestrarstefna, 
heimanámsstefna, 

samþætting námsgreina, 
námsmatsstefna, 

teymiskennsla. 

Landsmeðaltal og 
lesfimiviðmið.  

Samræmd próf og 
lestrarpróf.  

2019-2023 
Skólastjórnendur og 

teymi. 

Gæði kennslu, kennarastarfið 

Samþætting námsgreina á 
elsta stigi „Sprettur“ , 

teymiskennsla, 
faggreinakennsla. 

Skólapúlsinn meðaltal, 
gátlisti um gæði kennslu 
sem leiðir til árangursríks 

náms. 

Stjórnendur samkvæmt 
gátlista. Skólapúlsinn 
starfsmannakönnun. 

2019-2023 Skólastjórnendur. 

Skipulag náms  

Samþætting námsgreina á 
elsta stigi „Sprettur“ , 

teymiskennsla, 
skólanámskrá, 

grunnþættir menntunar 
og lykilhæfni. 

Skólapúlsinn meðaltal, 
gátlisti um gæði kennslu 
sem leiðir til árangursríks 

náms. 

Stjórnendur samkvæmt 
gátlista. Skólapúlsinn 
starfsmannakönnun. 

2019-2023 
Skólastjórnendur, 

kennarar. 

Stjórnun 

Starfsmannastefna 
Kópavogsbæjar, 

starfsmannasáttmáli 
Vatnsendaskóla. 

Meðaltal þátttökuskóla. 
Skólapúlsinn 

starfsmannakönnun. 
2019-2020 
2021-2022 

 Skólastjórnendur. 

Námskrá, starfsáætlun og innra mat Aðalnámskrá grunnskóla.  Samkv. gátlistum. Gagnarýni og gátlisti. 2019-2023 Skólastjórnendur.  

Skólabragur 
Uppeldisstefna 

Vatnsendaskóla: Uppeldi 
til ábyrgðar og KVAN.  

 Meðaltal þátttökuskóla í 
báðum könnunum. 

Skólapúlsinn nem. og 
starf., bekkjarfundir og 

satrfsmannaviðtöl.  
2019-2023 

Skólastjórnendur og  
starfsfólk 

Vatnsendaskóla. 

 


