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MATSÁÆTLUN 2019-2022  

Haustönn 2019 Vorönn 2020 Haustönn 2020 Vorönn 2021 Haustönn 2021 Vorönn 2022 

Foreldrakönnun um móttöku 
nýnema (okt. 2019) – 
samanburður á milli ára  
 

Kennslu- og áfangamat 
endurskoðað  

Kennslu- og áfangamat, 
nóv. 2020  (1/3 
áfanga/kennara + nýir 
kennarar). Stjórnendamat 
og starfsmannasamtöl í 
kjölfarið  

Könnun meðal nemenda á 2. 
og 3. ári (mars 2021) 
- námsframboð í kjarna og 
vali 
- þjónustan í skólanum  

Starfsmannakönnun sem er 
hönnuð sérstaklega fyrir 
skólann  

Kennslu- og áfangamat hjá 
nýjum kennurum 

Könnun meðal nýnema um 
móttöku skólans og hversu 
ánægðir þeir eru með að hafa 
valið skólann (okt. 2019) – 
samanburður á milli ára  

Kennslumat hjá nýjum 
kennurum (apríl 2020). 
Stjórnendamat og 
starfsmannasamtöl í 
kjölfarið 

Kennarar sem fara í 
kennslumat fá tækifæri til 
að tjá sig um hópana 
(nóv./des. 2020) 

Stofnun ársins 2021 
(markmið: 75% þátttaka)  

Þátttaka í Skólapúlsi (nóv. 
2021)  

Kennarar sem fara í kennslu- 
og áfangamat fá tækifæri til 
að tjá sig um hópana 

Kennslumat í íslensku og 
raungreinum (nóv. 2019). 
Stjórnendamat og 
starfsmannasamtöl í kjölfarið  

Kennarar sem fara í 
kennslu- og áfangamat fá 
tækifæri til að tjá sig um 
hópana 

Nýnemar og forráðamenn. 
Kannanir, móttökur í 
skólans, upplýsingagjöf frá 
skólanum, ánægja og líðan 
í skólanum (okt. 2020) 

Kennslu- og áfangamat, apr. 
2021  (1/3 áfanga/ kennara 
+ nýir kennarar). 
Stjórnendamat og 
starfsmannasamtöl í 
kjölfarið 

Kennslu- og áfangamat, nóv. 
2021  (1/3 áfanga/kennara + 
nýir kennarar). 
Stjórnendamat og 
starfsmannasamtöl í 
kjölfarið 

Stofnun ársins 2022 
(markmið: 75% þátttaka)  

Kennarar sem fara í kennslu- 
og áfangamat fá tækifæri til 
að tjá sig um hópana (nóv. 
2019)  

Rýnt í matsskýrslur (innra- 
og ytra mat) síðustu ára. 
Farið yfir hvað er búið að 
gera og hvað ekki 

Viðhorfskönnun (allir 
nemendur). Áhersla á 
líðan í skólan og 
vinnuanda í 
kennslustundum.   

Kennarar sem fara í kennslu- 
og áfangamat fá tækifæri til 
að tjá sig um hópana 

Kennarar sem fara í kennslu- 
og áfangamat fá tækifæri til 
að tjá sig um hópana 

 

Þátttaka í Skólapúlsi (nóv. 
2019)  

Könnun, 
umsjónarkennarar í 1. 
bekk. Mat á verkefninu 
„Uppeldi til ábyrgðar“  

 Könnun fyrir útskrifaða 
nemendur (útskrifaðir 
nemendur vorið 2017)   

Nýnemar og forráðamenn: 
Könnun: Móttökur í skólans, 
upplýsingagjöf frá skólanum, 
ánægja og líðan í skólanum 
(okt. 2021) 

 

Unnið úr niðurstöðum 
vinnuhópa kennara 
(vinnudagar vor 2019). 
„Hverju viltu breyta í Kvennó 
og þá hvernig“ (sept. – okt. 
2019) 
 
 

Þátttaka í Stofnun ársins 
2020 (a.m.k. 70% þátttaka) 

  Nemendur könnun – 
spurningar úr 
„Borgarbörnum“ – 
samanburður við 
niðurstöður frá des. 2019 
(samsömun og félagsleg 
tengsl)  
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MATSÁÆTLUN 2019-2022  

Unnið með niðurstöður úr 
Stofnun ársins 2019 
(niðurstöður fyrir okkar skóla) 
– sept. 2019 

Könnun fyrir starfsfólk – 
mat á endurmenntun: 
Húsþing og 
starfsþróunardagur 
framhaldsskóla 

    

Borgarbörn – niðurstöður úr 
könnun (International Study 
og City Youth)  
 

     

Könnun – nýir kennarar 
(móttaka nýrra kennara). Des 
2019 

     

 


