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Þátttaka

▪Óskað var eftir að svarað yrði einu sinni fyrir hvert 
barn

▪Þátttaka í 1.-4. bekk var 66/86= 77%

▪Þátttaka í 5.-7. bekk var 73/81= 90%



Barninu mínu líður vel í skólanum



Barnið mitt á í góðum samskiptum við aðra nemendur



Ég fæ góðar upplýsingar um skólastarf barna minna



Starfsfólk sýnir vilja og áhuga til að leysa úr þeim málum sem 
koma upp varðandi barnið mitt



Samskipti mín við umsjónarkennara barnsins míns eru góð



Starfsfólk sýnir mér hlýlegt viðmót



Finnst þér gerðar hæfilegar kröfur til barnsins þíns í náminu?



Hvað finnst þér um magn heimanáms hjá barni þínu – fyrir 
utan lestur?



Fannst þér foreldraviðtalið gagnlegt



Lýstu því sem er gott við Húsaskóla – algengustu svörin

• Fámennur og persónulegur 
skóli

• Góður starfsandi og gott 
viðmót starfsfólks

• Hæfilega stórar bekkjarstærðir
• Vel haldið utan um nám 

nemenda
• Góður og öruggur skóli fyrir 

börn á svæðinu

• Góðir og metnaðarfullir
kennarar

• Gott samstarf við foreldra
• Fjölbreytni í íþróttum
• Góður andi í skólanum
• Gott og faglegt umhverfi fyrir

börnin
• Hlýr skóli
• Frábærir kennarar



Hvað má betur fara í Húsaskóla?

• Meira heimanám
• Betra upplýsingaflæði
• Ekki bjóða upp á gos í skóla með heilsustefnu
• Mataraðstaða fyrir nemendur, hljóðvist og gegnumtrekkur
• Laga lóð, bæta við körfubolta- og battavelli
• Upplýsingar um þegar kennarar eru ítrekað fjarverandi
• Húsaskóli mætti vera upp í 10. bekk
• Láta vita þegar eitthvað kemur upp á t.d. þegar barni er bannað að mæta í tíma. Nákvæmari skráningu í Mentor
• Upplýsingar frá stjórnendum um daglegt starf t.d. hvað er á döfinni (á heimasíðu skólans) 
• Mánaðaryfirlit um frídaga
• Snaga á gangana fyrir yfirhafnir – ósnyrtilegt að hafa föt út um allt
• Framkvæmd lestrarkennslu – of mikil áhersla lögð á að mæla börnin. Vantar upp á að börnin finni lestrargleðina
• Mætti bjóða upp á val – hafa þemadaga
• Mötuneytið
• Bjóða upp á hafragraut á morgnana
• Endurskipuleggja skólann innan frá, búa til meira skapandi umhverfi fyrir börnin.


