
 

Mat á skólastarfi Húsaskóla skólaárið 2022-23 
 

 Skólaárið 2022-2023 Skólaárið 2023-2024 Skólaárið 2024-2025 

Nemendur 
Stafakönnun í 1.bekk í sept. Stafakönnun í 1.bekk í sept. Stafakönnun í 1.bekk í sept. 

 

Lesfimi 1.-7.b. í sept., jan og maí Lesfimi 1.-7.b. í sept., jan og maí Lesfimi 1.-7.b. í sept., jan og maí 

 

Lesskimun lestrarfærni í 1.bekk Lesskimun lestrarfærni í 1.bekk Lesskimun lestrarfærni í 1.bekk 

   Lesmál 2. bekk Lesmál 2. bekk Lesmál 2. bekk 

   
Talnalykill 3.bekkur Talnalykill 3.bekkur Talnalykill 3.bekkur 

 

Orðarún lesskilningspróf í 3.-
7.bekk í jan. og júní 

Orðarún lesskilningspróf í 3.-
7.bekk í jan. og júní 

Orðarún lesskilningspróf í 3.-7.bekk í 
jan. og júní 

  

Farið yfir niðurstöður námsmats 
allra greina í 1.-7.bekk í jan. og 
júní 

Farið yfir niðurstöður námsmats 
allra greina í 1.-7.bekk í jan. og 
júní 

Farið yfir niðurstöður námsmats 
allra greina í 1.-7.bekk í jan. og júní 

  

Talnalykill á miðstigi, einstaka 
nemendur 

Talnalykill á miðstigi, einstaka 
nemendur 

Talnalykill á miðstigi, einstaka 
nemendur 

  

LOGOS, greinandi próf á 
dyslexíu og öðrum 
lestrarerfiðleikum, einstakir 
nemendur. 

LOGOS, greinandi próf á dyslexíu 
og öðrum lestrarerfiðleikum, 
einstakir nemendur. 

LOGOS, greinandi próf á dyslexíu og 
öðrum lestrarerfiðleikum, einstakir 
nemendur. 

  

Tengslakannanir í 1.-7.bekk Tengslakannanir í 1.-7.bekk Tengslakannanir í 1.-7.bekk 

  

Könnun á ýmsum þáttum 
skólastarfs 

Könnun á ýmsum þáttum 
skólastarfs 

Könnun á ýmsum þáttum skólastarfs 

  
Hagir og líðan barna í 5.-7.bekk  Hagir og líðan barna í 5.-7.bekk  Hagir og líðan barna í 5.-7.bekk  

 
Skólapúlsinn, virkni nemenda 
og líðan nemenda könnuð. 

Skólapúlsinn, virkni nemenda og 
líðan nemenda könnuð. 

Skólapúlsinn, virkni nemenda og 
líðan nemenda könnuð. 

        

Foreldrar Könnun á vegum Húsaskóla Könnun á vegum Húsaskóla Könnun á vegum Húsaskóla 

  Viðhorfsk. á vegum SFS Viðhorfsk. á vegum SFS Viðhorfsk. á vegum SFS 

  
Nemendastýrð foreldraviðtöl í 
okt. 

Foreldraviðtöl í okt. Foreldraviðtöl í okt. 

  Foreldraviðtöl í jan. Foreldraviðtöl í feb. Foreldraviðtöl í feb. 

       

 Mannauður 

Snerpusamtöl tvisvar sinnum 
yfir skólaárið 
(starfsmannasamtöl) 

Snerpusamtöl tvisvar sinnum yfir 
skólaárið (starfsmannasamtöl) 

Snerpusamtöl tvisvar sinnum yfir 
skólaárið (starfsmannasamtöl) 

 

Mat á skólastarfi að vori Mat á skólastarfi að vori Mat á skólastarfi að vori 

  
      

Stjórnun 

Viðhorfskönnun  á vegum SFS Viðhorfskönnun  á vegum SFS Viðhorfskönnun  á vegum SFS 

  
Starfsþróunarsamtöl að vori Starfsþróunarsamtöl að vori Starfsþróunarsamtöl að vori 

        

Fjármál og 
rekstur 

Mánaðarleg frávikagreining og 
ársuppgjör í lok hvers árs. 

Mánaðarleg frávikagreining og 
ársuppgjör í lok hvers árs. 

Mánaðarleg frávikagreining og 
ársuppgjör í lok hvers árs. 

Búnaður  Yfirfara búnað að vori Yfirfara búnað að vori Yfirfara búnað að vori 



 

Umbótaáætlanir skólans 
 

Áherslur Leið til sóknar Mat Ábyrgð 

Að nemendur sýni árangur í námi og fái víðtæka þekkingu og færni 
Nám og starf án aðgreiningar, við hæfi hvers og eins 

Læsi Áhersla á að efla almennt læsi nemenda. Á þematengt nám og 
Byrjendalæsið. 
Auka lesfimi nemenda. 

Námsmat í Mentor Kennarar og stjórnendur. 

Leiðsagnarnám/þematengtnám Áhersla er á vaxtarhugarfar, nemendur takast á við ýmsar áskoranir sem efla 
þrautseigju og litið er á mistök sem námstækifæri. Áhersla er lögð á 
fjölbreytta og gagnkvæma endurgjöf þar sem nemendur færa rök fyrir máli 
sínu og líta gagnrýnum augum á námið og kennsluna. 
Samþætting námsgreina í þematengdu námi í öllum bekkjum. 

Leiðsagnarmat, nemandinn fær endurgjöf meðan á 
náminu stendur.  

Kennarar og stjórnendur 

Markvisst nám í upplýsinga- og 
tæknimennt 

Unnið eftir námskrá í upplýsinga- og tæknimennt og samfella í 
námsáætlunum tryggð á milli árganga. 
Haldið áfram að þróa vinnu með chrome bækurnar. 
Haldið áfram að þjálfa nemendur í google classrom umhverfinu. 

Kannanir á færni nemenda í upplýsinga- og 
tæknimennt  um áramót og að vori. 

Leiðtogi í upplýsinga- og 
tæknimennt 
Skólastjórnendur 

Samvinna nemenda Áhersla lögð á samvinnu nemenda til að styrkja félagsfærni og efla 
sjálfsvitund þeirra.   

Skólapúlsinn. Stjórnendur 

Sterk sjálfsmynd nemenda, vellíðan, gleði, öryggi og félagsfærni 

Að auka nemendalýðræði í 
skólanum og búa nemendur 
undir þátttöku í 
lýðræðissamfélagi 

Auka vægi nemenda á eigin námi og félagslífi. 
Nemendur í 6. og 7. bekk velja sér fulltrúa í skólaráð. 
Nemendur í 1. -7. bekk velja sér fulltrúa í nemendaráð skólans. 
Gefa nemendum vettvang til að koma skoðunum sínum á framfæri og hafa 
áhrif á skólastarfið. 
Nemendur í 1. -7. bekk velja sér fulltrúa í umhverfisráð skólans. 
Á miðstigi er val í list- og verkgreinum, upplýsingatækni og íþróttum. 

Rýnihópaviðtöl við nemendur á hvorri önn. 
Gátlistar í umhverfisverkefni og heilsuverkefni 
yfirfarnir. 

Umsjónarmaður 
grænfánaverkefnis, 
heilsuteymis, kennarar og 
skólastjórnendur. 

Að efla heilbrigði og velferð 
nemenda 

Vinna með samskipta- og uppeldisstefnuna Uppeldi til ábyrgðar – 
uppbygging sjálfsaga 
Halda áfram í verkefninu Heilsueflandi skóli. Áfram unnið að öðrum 
verkefnum sem hafa sinn sess í skólastarfinu nú þegar 
Stuðla að góðri andlegri líðan nemenda, meðal annars í gegnum 
Vinaliðaverkefnið og vinnu með gildin í skólanum.  
Efla nemendur í að velja jákvæð samskipti.  
Halda áfram að efla góð samskipti nemenda í gegnum Vinaliðaverkefnið í 
frímínútum.  

Kannanir meðal nemenda og starfsmanna. Samtöl 
við nemendur og starfsmenn 
Gátlistar um heilsueflandi skóla rýndir og markmið 
sett út frá þeim. 
 
 
 
 
 
 

Stjórnendur og allir starfsmenn 
 
Heilsuteymi 
 
 
Ragnheiður Sveinbjörnsdóttir, 
vinaliðaverkefnið 
 



Farið yfir markmið landlæknis í verkefninu Heilsueflandi skóli og staða 
skólans yfirfarin. 
Unnið markvisst að kennslu í lífsleikni með það að markmiði að stuðla að 
velferð og hamingju nemenda. 
Taka þátt í Grænfánaverkefninu. 

 
Gátlisti 
 

Skólanámskrá 
Skapandi skólastarf með fjölbreyttum náms- og kennsluháttum 

Skólanámskrá. Kennarar uppfæra skólanámskrá. Í sjálfsmati skólans og á vinnufundum starfsfólks.  Skólastjórnendur og kennarar 

Vinna með hæfniviðmið skólans 
inn í Mentor 

Kennarar fara inn í hæfniviðmiðin í Mentor. Í sjálfsmati skólans og á vinnufundum starfsfólks. Skólastjórnendur og kennarar 

Kennsluáætlanir  Kennsluáætlanir settar inn á heimasíðu skólans. Í sjálfsmati skólans og á vinnufundum starfsfólks. Skólastjórnendur og kennarar 

Gott samstarf við foreldrasamfélagið 

Efla samskipti og samvinnu 
skólans og heimila 

Fylgja áætlun um foreldrasamstarf og endurbæta foreldraáætlun. 
Auka samvinnu við foreldra um nám nemenda og eftirfylgni. 
Kenna foreldrum að fylgjast með framvindu barna sinna í Mentor. 
Ræða hvernig foreldrar geta stutt betur við nám barna sinna og hvernig þeir 
geta stutt við skólann til að við náum betri árangri. 

Samtöl við foreldra. Í október og janúar. 
Mat kennara á samstarfinu. 

Skólastjórnendur í samstarfi við 
foreldra og kennara 

Upplýsingar um skólastarfið  

Skýrar og markvissar upplýsingar 
um stöðu nemenda í námi og 
viðburði innan skólans  

Fréttir frá skólanum settar inn á heimasíðu skólans og Facebook síðu 
skólans. 
Setja námsmat í Mentor jafnóðum til upplýsinga fyrir foreldrar og 
nemendur. 
Vikulegur upplýsingapóstur frá kennurum um viðburði og starf 
skólastarfsins. 

 
 
 
Kanna hversu vel upplýsingapósturinn skila sér til 
foreldra. 

Stjórnendur og 
umsjónakennarar 

Mannauður 
Áhugavert, faglegt og hvetjandi starfsumhverfi í metnaðarfullu lærdómssamfélagi 

Að í Húsaskóla ríki góður 
starfsandi. Að starfsfólk upplifi 
sig og aðra ekki verða fyrir áreiti. 

Fræðsluerindi um uppbyggileg samskipti á vinnustað. 
Hópefli til að hrista hópinn saman. 
Starfsfólk geri sér glaðan dag saman. 

Snerpusamtöl 
Viðhorfakannanir starfsmanna 

Stjórnendur 
Kennarar 
Annað starfsfólk skólans 

Að starfsmenn upplifi minna álag 
í stafi en nú er raunin. 
 

Umræða um álagspunkta. Skipulag kennslu og stuðnings valdi sem minnstu 
álagi. Reglubundnum verkefnum dreift á skólaárið og tími gefinn til 
úrlausna.  

Samtöl á kennarafundum. 
Viðtöl við stjórnendur um verkefni. 
Snerpusamtöl. 

Stjórnendur 

Fagmennska kennara. Símenntun kennara. 
Efla teymiskennsluna, leiðasagnarnámið, fjölbreyttar kennsluaðferðir, 
þematengda námið og samkennsluna. 

Umræður á kennarafundum. 
Rýnihópar kennara og stjórnenda. 
Starfsþróunarsamtöl. 

Stjórnendur  

Fagmennska almennra 
starfsmanna 

Símenntun starfsmanna. Umræður á starfsmannafundum. 
Starfsþróunarsamtöl. 

Stjórnendur  



Teymiskennsla Teymiskennsla efld til að auka fjölbreytni í kennsluháttum og efla sköpun í 
námi nemenda.  

Skoðað í snerpusamtölum og á kennarafundum. Kennarar og stjórnendur 

Jafnréttismál Upplýsa starfsmenn um jafnréttismál, hinsegin og kynsegin mál. Könnun  Skólastjórnendur 

Fjármál 
Hagkvæm nýting auðlinda og góður aðbúnaður. 

Að rekstur skólans sé innan 
fjárheimilda. Að hagræða í 
rekstri þannig að hægt sé að 
fjárfesta í nauðsynlegum 
tæknibúnaði. 

Allir kostnaðarliðir eru skoðaðir sérstaklega. Farið yfir mönnun í skólanum, 
rýnt í rafmagns- og hitanotkun, áskriftir af blöðum, þrif á tuskum, sorplosun 
og fleira. 

Gerðar eru frávikaskýrslur mánaðarlega. 
Mat á rekstararáætlun og niðurstöðu fyrra árs. 

Skólastjóri 



 


