Innra mat í Giljaskóla - langtímaáætlun
Um innra mat í skólum segir m.a. í grunnskólalögum að "Hver grunnskóli metur með kerfisbundnum
hætti árangur og gæði skólastarfs á grundvelli 35. gr. með virkri þátttöku starfsmanna, nemenda og
foreldra eftir því sem við á.”
Markmið mats og eftirlits með gæðum starfs í grunnskólum er að:
● Veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks skóla,
viðtökuskóla, foreldra og nemenda.
● Tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár
grunnskóla,
● Auka gæði náms og skólastarfs, stuðla að umbótum, efla fagmennsku, starfs- og skólaþróun
ásamt því að styrkja skólann sem lærdómssamfélag.
● Tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt
lögum.
Innra mat á að vera samofið daglegu starfi skóla, efla þekkingu, hæfni og ígrundun á starfinu og auka
vitund starfsfólks um ábyrgð. Lýðræðisleg vinnubrögð eiga að vera við innra mat þar sem tekið er tillit
til sjónarmiða þeirra sem koma að skólastarfinu og stuðla að auknum gæðum í starfinu.
Niðurstöður innra mats skal nýta til umbóta í skólastarfi.
Viðfangsefni innra mats er í samræmi við stefnu og markmið skólans varðandi nám og kennslu,
mannauð, stjórnun, skólabrag og sérstaka viðburði skv. skóladagatali innan skólans og miða að skóla
sem lærdómssamfélagi. Matsþættirnir eru metnir samkvæmt áætlun til fjögurra ára þar sem mikilvægir
þættir eru metnir árlega en aðrir þættir annað hvert ár eða sjaldnar. Við mat á hverjum áhersluþætti er
stuðst við gátlista frá Menntamálastofnun varðandi innra mat.
Í þessu skjali er matsáætlun til fjögurra ára ásamt áætlunum fyrir hvert skólaár fyrir
sig. Þar kemur fram hvað á að meta og hvenær, með hvaða hætti, hver sé ábyrgur fyrir matinu og
hverjir taka þátt í því.
Niðurstöður matsins birtast í matsskýrslu hvers skólaárs og í framhaldi er unnin umbótaáætlun sem
unnið er eftir.
Heildaráætlunin er opinber og birtist á heimasíðu Giljaskóla og verður uppfærð hvert ár.

Október 2019
Kristín Jóhannesdóttir, skólastjóri Giljaskóla

Fjögurra ára matsáætlun 2019-2023
Viðfangsefni

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

Nám og kennsla
Inntak, árangur, framfarir

x

Skipulag náms og
námsumhverfi

x

x

x

x

Kennsluhættir, gæði náms og
kennslu

x

Námshættir og námsvitund

x

Upplýsingatækni í skólastarfi

x

x

Lýðræðisleg vinnubrögð,
þátttaka og ábyrgð nemenda

x

x

x

x

x

x

x

Námsmatsaðferðir

x

x

x

x

x
x

x

Mannauður
Fagmennska starfsfólks
Starfsánægja, líðan og
aðbúnaður

x

x

x

x

(stm. könnun skólapúlsins og stm.
könnun Ak.bæjar)

Stjórnun og skipulag
Stjórnandinn sem faglegur
leiðtogi
Stjórnun skólans

x
x

x

x
x

x

(m.a. tengsl, upplýsingaflæði, traust,..)

Faglegt samstarf
Skóladagur nemenda,
skólanámskrá, starfsáætlun,
áætlanir og verklagsreglur

x

x

x

x

Viðmót og menning í skólanum

x

x

Velferð og líðan nemenda

x

Skólabragur

Samstarf heimila og skóla

x

x

x

x

Áherslur skólans
Uppbygging

x

x

x

Réttindaskóli unicef (innleiðing
- gátlistar)
Upplýsingatækni í skólastarfi

x

x

x

Ytra mat

x

Núvitund

x

x

Teymisvinna / teymiskennsla

x

x

x

x

Heilsueflandi skóli

x

x

x

x

x

x

x

x

(sjálfvirkt mat á vef)

Uppbrotsdagar / viðburðir
Innra mat
Framkvæmd innra mats

Ytra mat

x

Ytra mat

x

(hversu vel stenst matsáætlun?)

Umbótastarf í kjölfar innra
mats
(hversu vel gengur að bregðast við
mati?)

Matsáætlun skólaárið 2019-2020
Matsverkefni

Hvernig á að
meta?

Hver sér um
matið?

Þátttakendur í
matinu?

Hvenær á að
meta?

Ytra mat nóv ‘19
Samræmd próf
Lesferill
Námsmat
Skimanir

Matsaðilar ytra
mats

Nemendur
Starfsfólk

Allt skólaárið

Kennsluhættir,
gæði náms og
kennslu

Starfsmannasamtöl
Sjálfsmatslistar
Jafningjamat
Rýnihópar kennara
um nám og kennslu

Kennarar /
matsnefnd

Kennarar
Stjórnendur

Allt skólaárið

Námshættir og
námsvitund

Kannanir til
nemenda (Erna
Ingibjörg)
Námsmat lykilhæfni
Skólapúlsinn

Kennarar
matsnefnd

Nemendur

Allt skólaárið

Upplýsingatækni í
skólastarfi

Ytra mat
Mat á áætlun

Matsnefnd

Kennarar
Nemendur

Allt skólaárið

Lýðræðisleg
vinnubrögð,
þátttaka og ábyrgð
nemenda

Ytra mat
Kannanir tengdar
Réttindaskóla
Unicef

Matsnefnd
Réttindaskólanef
nd

Nemendur

Allt skólaárið

Starfsmannakönnun
Skólapúlsins /
starfsmannakönnun
Akureyrarbæjar

Mannauðssvið
Skólapúlsinn
matsnefnd

Starfsfólk

1x á skólaári

Stjórnun skólans
(tengsl,
upplýsingaflæði,
traust)

Starfsmannakönnun
(Skólapúls/
starfsmannakönnun
Ak.bæjar)

Skólapúlsinn /
matsnefnd
(úrvinnsla)

Starfsfólk

1x á skólaári

Skóladagur
nemenda,
skólanámskrá,
starfsáætlun,
áætlanir og
verklagsreglur

Gátlisti um innihald
skólanámskrár

Matsnefnd /

Kennarar /
stjórnendur

1x á skólaári

Nám og kennsla
Inntak, árangur,
framfarir

matsnefnd

Mannauður
Starfsánægja, líðan
og aðbúnaður

Stjórnun og skipulag

Skólabragur
Viðmót og menning
í skólanum

Ytra mat
Rýnihópavinna

Matsaðilar
Matsnefnd

Matsaðilar ytra
mats
Starfsfólk

Nóv 2019
Mars 2020

Velferð og líðan
nemenda

Skólapúlsinn
Nemendaviðtöl
Tengslakannanir

Matsnefnd
Aðgerðarteymi

Nemendur

Allt skólaárið

Uppbygging

Könnun
Rýnihópar

Matsnefnd

Starfsfólk
Nemendur

1x á
skólaárinu

Réttindaskóli unicef
(innleiðing gátlistar)

Gátlistar frá Unicef

Réttindaskólanef
nd
Matsnefnd

Starfsfólk
Nemendur

Grunnmæling
okt 2019

Upplýsingatækni í
skólastarfi

Ytra mat
Kannanir til nem

Matsaðilar
Matsnefnd

Starfsfólk
Nemendur

Nóv 2019
Allt skólaárið

Núvitund

Matslistar til
kennara / nemenda

Matsnefnd

Starfsfólk
Nemendur

1x á
skólaárinu

Teymisvinna /
teymiskennsla

Rýnihópar
Sjálfsmat kennara

Matsnefnd

Starfsfólk
Nemendur

Allt skólaárið

Heilsueflandi skóli

Matsskýrsla sem
verður til á vef
landlæknisembættis
ins

Matsnefnd

Stýrihópur um
heilsueflandi
grunnskóla

1x á
skólaárinu
(júní)

svót greiningar
kannanir

Matsefnd

Starfsfólk
Nemendur

Allt skólaárið

Framkvæmd innra
mats

Unnið skv.
matsáætlun

Matsnefnd

Allt
skólasamfélagið

Allt skólaárið

Umbótastarf í
kjölfar innra mats

Niðurstöður og
umbótaátælun

Matsnefnd

Allt
skólasafmélagið

Allt skólaárið

Áherslur skólans

(sjálfvirkt mat á vef)

Uppbrotsdagar /
viðburðir
Innra mat

Matsáætlun skólaárið 2020-2021
Matsverkefni

Hvernig á að meta?

Hver sér um
matið?

Þátttakendur í
matinu?

Hvenær á að
meta?

Samræmd próf
Lesferill
Námsmat
Skimanir

Matsaðilar ytra
mats

Nemendur
Starfsfólk

Allt skólaárið

Skipulag náms og
námsumhverfi

Könnun
Rýnihópar
Jafningjamat

Kennarar
Matsnefnd

Nemendur
Kennarar

1x á skólaárinu

Kennsluhættir,
gæði náms og
kennslu

Starfsmannasamtöl
Sjálfsmatslistar
Jafningjamat
Rýnihópar kennara
um nám og kennslu

Kennarar /
matsnefnd

Kennarar
Stjórnendur

Allt skólaárið

Námshættir og
námsvitund

Kannanir til
nemenda (Erna
Ingibjörg)
Námsmat lykilhæfni
Skólapúlsinn

Kennarar
matsnefnd

Nemendur

Allt skólaárið

Upplýsingatækni í
skólastarfi

Kannanir til nem

Matsaðilar
Matsnefnd

Starfsfólk
Nemendur

Nóv

Lýðræðisleg
vinnubrögð,
þátttaka og ábyrgð
nemenda

Kannanir tengdar
Réttindaskóla Unicef

Matsnefnd
Réttindaskólan
efnd

Nemendur

Allt skólaárið

Námsmatsaðferðir

Kannanir til nem og
kenn
Rýnihópar

Matsnefnd

Nemendur
Kennarar

Mars

Fagmennska
starfsfólks

Starfsmannasamtöl
Skólapúls
Skýrslur teyma
Þátttaka í faglegu
starfi

Matsnefnd

Starfsfólk
Nemendur

Allt skólaárið

Starfsánægja, líðan
og aðbúnaður

Starfsmannasamtöl
Starfsmannakönnun
Skólapúlsins /
starfsmannakönnun
Akureyrarbæjar

Mannauðssvið
Skólapúlsinn
Matsnefnd

Starfsfólk

1x á skólaári

Nám og kennsla
Inntak, árangur,
framfarir

matsnefnd

Mannauður

Stjórnun og skipulag
Stjórnandinn sem
faglegur leiðtogi

Starfsmannakönnun

Matsnefnd
Skólapúlsinn

Starfsfólk

1x á skólaárinu

Stjórnun skólans
(tengsl,
upplýsingaflæði,
traust)

Starfsmannakönnun
(Skólapúls/
starfsmannakönnun
Ak.bæjar)

Skólapúlsinn /
matsnefnd
(úrvinnsla)

Starfsfólk

1x á skólaári

Faglegt samstarf

Rýnihópar

Matsnefnd

Starfsfólk

Febrúar

Velferð og líðan
nemenda

Skólapúlsinn
Nemendaviðtöl
Tengslakannanir

Matsnefnd
Aðgerðarteymi

Nemendur

Allt skólaárið

Samstarf heimila og
skóla

Skólapúlsinn
Könnun til for.

Matsnefnd

Foreldrar
Kennarar

1x á skólaárinu

Réttindaskóli unicef
(innleiðing gátlistar)

Gátlistar frá Unicef

Réttindaskólan
efnd
Matsnefnd

Starfsfólk
Nemendur

Grunnmæling
okt 2019

Teymisvinna /
teymiskennsla

Rýnihópar
Sjálfsmat kennara

Matsnefnd

Starfsfólk
Nemendur

Allt skólaárið

Heilsueflandi skóli

Matsskýrsla sem
verður til á vef
landlæknisembættisi
ns

Matsnefnd

Stýrihópur um
heilsueflandi
grunnskóla

1x á skólaárinu
(júní)

svót greiningar
kannanir

Matsefnd

Starfsfólk
Nemendur

Allt skólaárið

Skólabragur

Áherslur skólans

(sjálfvirkt mat á vef)

Uppbrotsdagar /
viðburðir
Innra mat

Matsáætlun skólaárið 2021-2022
Matsverkefni

Hvernig á að meta?

Hver sér um
matið?

Þátttakendur í
matinu?

Hvenær á að
meta?

Samræmd próf
Lesferill
Námsmat
Skimanir

Matsaðilar ytra
mats

Nemendur
Starfsfólk

Allt skólaárið

Kennsluhættir,
gæði náms og
kennslu

Starfsmannasamtöl
Sjálfsmatslistar
Jafningjamat
Rýnihópar kennara
um nám og kennslu

Kennarar /
matsnefnd

Kennarar
Stjórnendur

Allt skólaárið

Námshættir og
námsvitund

Kannanir til
nemenda (Erna
Ingibjörg)
Námsmat lykilhæfni
Skólapúlsinn

Kennarar
matsnefnd

Nemendur

Allt skólaárið

Upplýsingatækni í
skólastarfi

Mat á áætlun

Matsnefnd

Kennarar
Nemendur

Allt skólaárið

Starfsmannakönnun
Skólapúlsins /
starfsmannakönnun
Akureyrarbæjar

Mannauðssvið
Skólapúlsinn
matsnefnd

Starfsfólk

1x á skólaári

Stjórnun skólans
(m.a. tengsl,
upplýsingaflæði,
traust)

Starfsmannakönnun
(Skólapúls /
starfsmannakönnun
Ak.bæjar)

Skólapúlsinn /
matsnefnd
(úrvinnsla)

Starfsfólk

1x á skólaári

Skóladagur
nemenda,
skólanámskrá,
starfsáætlun,
áætlanir og
verklagsreglur

Gátlisti um innihald
skólanámskrár

Matsnefnd /

Kennarar /
stjórnendur

1x á skólaári

Rýnihópavinna

Matsaðilar
Matsnefnd

Matsaðilar ytra
mats
Starfsfólk

Nóv 2019
Mars 2020

Nám og kennsla
Inntak, árangur,
framfarir

matsnefnd

Mannauður
Starfsánægja, líðan
og aðbúnaður

Stjórnun og skipulag

Skólabragur
Viðmót og menning
í skólanum

Velferð og líðan
nemenda

Skólapúlsinn
Nemendaviðtöl
Tengslakannanir

Matsnefnd
Aðgerðarteymi

Nemendur

Allt skólaárið

Uppbygging

Könnun
Rýnihópar

Matsnefnd

Starfsfólk
Nemendur

1x á skólaárinu

Upplýsingatækni í
skólastarfi

Mat á áætlun

Matsnefnd

Kennarar
Nemendur

Allt skólaárið

Núvitund

Matslistar til
kennara/nemenda

Matsnefnd

Starfsfólk
Nemendur

1x á skólaárinu

Teymisvinna /
teymiskennsla

Rýnihópar
Sjálfsmat kennara

Matsnefnd

Starfsfólk
Nemendur

Allt skólaárið

Heilsueflandi skóli

Matsskýrsla sem
verður til á vef
landlæknisembættisi
ns

Matsnefnd

Stýrihópur um
heilsueflandi
grunnskóla

1x á skólaárinu
(júní)

svót greiningar
kannanir

Matsefnd

Starfsfólk
Nemendur

Allt skólaárið

Framkvæmd innra
mats

Unnið skv.
matsáætlun

Matsnefnd

Allt
skólasamfélagið

Allt skólaárið

Umbótastarf í
kjölfar innra mats

Niðurstöður og
umbótaátælun

Matsnefnd

Allt
skólasafmélagið

Allt skólaárið

Áherslur skólans

(sjálfvirkt mat á vef)

Uppbrotsdagar /
viðburðir
Innra mat

Matsáætlun skólaárið 2022-2023
Matsverkefni

Hvernig á að
meta?

Hver sér um
matið?

Þátttakendur í
matinu?

Hvenær á að
meta?

Samræmd próf
Lesferill
Námsmat
Skimanir

Matsaðilar ytra
mats

Nemendur
Starfsfólk

Allt skólaárið

Skipulag náms og
námsumhverfi

Könnun
Rýnihópar
Jafningjamat

Kennarar
Matsnefnd

Nemendur
Kennarar

1x á skólaári

Kennsluhættir,
gæði náms og
kennslu

Starfsmannasamtöl
Sjálfsmatslistar
Jafningjamat
Rýnihópar kennara
um nám og kennslu

Kennarar /
matsnefnd

Kennarar
Stjórnendur

Allt skólaárið

Upplýsingatækni í
skólastarfi

Kannanir til nem

Matsaðilar
Matsnefnd

Starfsfólk
Nemendur

Nóv 2019
Allt skólaárið

Lýðræðisleg
vinnubrögð,
þátttaka og ábyrgð
nemenda

Kannanir tengdar
Réttindaskóla
Unicef

Matsnefnd
Réttindaskólane
fnd

Nemendur

Allt skólaárið

Námsmatsaðferðir

Kannanir til nem og
kenn
Rýnihópar

Matsnefnd

Nemendur
Kennarar

Mars

Fagmennska
starfsfólks

Starfsmannasamtöl
Skólapúls
Skýrslur teyma
Þátttaka í faglegu
starfi

Matsnefnd

Starfsfólk
Nemendur

Allt skólaárið

Starfsánægja, líðan
og aðbúnaður

Starfsmannakönnun
Skólapúlsins /
starfsmannakönnun
Akureyrarbæjar

Mannauðssvið
Skólapúlsinn
matsnefnd

Starfsfólk

1x á skólaári

Stjórnandinn sem
faglegur leiðtogi

Starfsmannakönnun

Matsnefnd
Skólapúlsinn

Starfsfólk

1x á skólaári

Stjórnun skólans
(m.a. tengsl,
upplýsingaflæði,

Starfsmannakönnun
(Skólapúls/
starfsmannakönnun

Skólapúlsinn /
matsnefnd
(úrvinnsla)

Starfsfólk

1x á skólaári

Nám og kennsla
Inntak, árangur,
framfarir

matsnefnd

Mannauður

Stjórnun og skipulag

traust)

Ak.bæjar)

Faglegt samstarf

Rýnihópar
Könnun

Matsnefnd

Starfsfólk

Febrúar

Velferð og líðan
nemenda

Skólapúlsinn
Nemendaviðtöl
Tengslakannanir

Matsnefnd
Aðgerðarteymi

Nemendur

Allt skólaárið

Samstarf heimila og
skóla

Skólapúlsinn
Könnun til for.

Matsnefnd

Foreldrar
Kennarar

1x á skólaári

Réttindaskóli unicef
(innleiðing gátlistar)

Gátlistar frá Unicef

Réttindaskólanefnd
Matsnefnd

Starfsfólk
Nemendur

Október
(samanborið við
grunnmælingu)

Teymisvinna /
teymiskennsla

Rýnihópar
Sjálfsmat kennara

Matsnefnd

Starfsfólk
Nemendur

Allt skólaárið

Heilsueflandi skóli

Matsskýrsla sem
verður til á vef
landlæknisembættis
ins

Matsnefnd

Stýrihópur um
heilsueflandi
grunnskóla

1x á skólaárinu
(júní)

svót greiningar
kannanir

Matsefnd

Starfsfólk
Nemendur

Allt skólaárið

Skólabragur

Áherslur skólans

(sjálfvirkt mat á vef)

Uppbrotsdagar /
viðburðir
Innra mat

