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Inngangur 
Flataskóli er leik- og grunnskóli fyrir nemendur frá fjögurra ára aldri og upp í 7. bekk. Skólinn er staðsettur við 
Vífilsstaðaveg í Garðabæ. Skólastjóri er Ólöf S. Sigurðardóttir og aðstoðarskólastjóri er Helga María 
Guðmundsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri er Fanney Ófeigsdóttir. 
Skólaárið 2016-2017 voru nemendur skólans 542 þar af 252 drengir og 290 stúlkur. Starfsmenn voru 85. Þar af 
voru 48 kennarar og stjórnendur, átta skólaliðar, ellefu stuðningsfulltrúar, níu starfsmenn á Tómstundaheimili og 
fjórir leiðbeinendur að auki við leikskóladeildina. 
Flataskóli var stofnaður 1958. Skólinn stendur í hjarta bæjarins. Í skólanum er góð aðstaða, hátíðarsalur, vandaðar 
sérgreinastofur og stór skólalóð. Skammt frá er íþróttahúsið Ásgarður en þar sækja nemendur skólans kennslu í 
íþróttum og sundi. 
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1. Innra mat í Flataskóla 
Við sjálfsmat í Flataskóla er stuðst við sjálfsmatshringinn hér að neðan. Með eftirfarandi köflum fylgja skýringar á 
hverjum lið sjálfsmatsins. Við matið er stuðst við Grunnskólalög (91/2008), Aðalnámskrá Grunnskóla (2011), 
Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla (585/2010), Skólastefnu Garðabæjar og skólanámskrá 
Flataskóla.  

 

Sjálfsmat
Hvernig gengur okkur?

Lesum sjálfsmatsskýrslu

Vísbendingar
Hvað vitum við um stöðuna?

Lagðar fyrir kannanir, próf og skimanir

Framtíðarsýn
Hvaða árangri viljum við ná?
Setjum okkur markmið

Viðbrögð
Hvað skal gera við niðurstöður?

Gerum umbótaáætlun

Aðgerðir
Hvernig bætum við okkur?

Framkvæmum umbótaáætlunina

Eftirfylgd
Höfum við gert það sem við ætluðum að gera?

Gerum sjálfsmatsskýrslu
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1.1 SJÁLFSMAT Í FLATASKÓLA 
Með markvissu sjálfsmati er skólum gert kleift að efla gæði skólastarfsins og tryggja frekari þróun til 
uppbyggingar. Þannig má taka faglegar ákvarðanir sem byggja á meðvituðu, formlegu mati þar sem 
skólasamfélagið skoðar og greinir hvað gengur vel og hvað þarf að bæta. Allir aðilar skólasamfélagsins vinna að því 
loknu saman að þeim umbótum sem gera þarf. Sjálfsmatsaðferð skólans er bæði formleg og óformleg. 
 

1.2 VÍSBENDINGAR 
Árlega eru lagðar fyrir fjöldi kannana, skimana og prófa. Niðurstöðurnar greina fjölmargar hliðar skólastarfsins og 
gefa fjölda vísbendinga um stöðu nemenda í námi, viðhorf til skólans og líðan nemenda. Niðurstöður bæði úr 
prófum og könnunum eru greindar jafnt og þétt þegar þær berast og eru helstu niðurstöður þeirra kynntar í 
sjálfsmatsskýrslu. Á grunni þessara niðurstaðna eru ákvarðanir um umbætur teknar. Yfirlit yfir kannanir og 
skimanir sem notaðar eru við matið má sjá í kafla um matsþætti á blaðsíðu 6. 

1.3 FRAMTÍÐARSÝN 
Sett eru niður viðmið um árangur. Viðmiðin taka mið af stefnu skólans, aðstæðum á hverjum tíma og almennum 
samanburði á námsárangri. Árangursviðmið er sú sýn sem stefnt er að og eru þau birt í sjálfmatsskýrslu. Viðmiðin 
eru ákveðin á sameiginlegum fundum kennara. 

1.4 VIÐBRÖGÐ 
Þegar niðurstöður úr einstökum könnunum, prófum og skimunum liggja fyrir er brugðist við þeim eins fljótt og 
hægt er. Í kjölfar útgáfu sjálfsmatsskýrslu er brugðist við niðurstöðum og nauðsynlegum umbótum forgangsraðað 
og umbótaáætlun rituð. 

1.5 AÐGERÐIR 
Umbótaáætlun er framkvæmd og umbótaþáttum skipt á milli ábyrgðaraðila sem sjá um framvindu mála. 

1.6 EFTIRFYLGD 
Við lok sjálfsmatshringsins er komið að reglubundinni, nákvæmri eftirfylgni. Hún er nauðsynleg til að tryggja að 
starfsfólk uppfylli skyldu sína gagnvart þeim umbótaþáttum sem þarf að lagfæra. Einnig þarf að leggja mat á þann 
árangur sem af aðgerðum hefur hlotist. 
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2. Um skólann 
 

2.1 SKÓLASTEFNA FLATASKÓLA 
Einkunnarorð Flataskóla eru   ˶Menntun – Árangur – Ánægja” 
Í Flataskóla byggist kennslufræðilegur grunnur á einstaklingsmiðuðu námi. Með því er gengið út frá því að 
einstaklingar eru mismunandi og hæfileikar þeirra liggi á mismunandi sviðum. Áhersla er lögð á fjölbreyttar 
kennsluaðferðir þar sem nemendur geta fengið að njóta sín og nálgast viðfangsefni eftir fjölbreyttum leiðum. 
Mikil áhersla er lögð á skapandi starf og hreyfingu. Litið er á hvern árgang í skólanum sem eina heild og bera 
kennarar árgangsins sameiginlega ábyrgð á nemendum og vinna saman að því að skipuleggja námið. Þetta 
fyrirkomulag stuðlar að sveigjanleika og býður upp á að möguleika á að breyta hópum í samræmi við viðfangsefni. 
Nemendum er skipt í mismunandi hópa og lögð áhersla á að nemendur í sama árgangi kynnist vel og fái tækifæri 
til að vinna saman. Markmiðið með þessu er að efla félagsþroska og félagsfærni nemenda auka samkennd og efla 
færni í samvinnu. 
Í Flataskóla er lögð mikil áhersla á nemendalýðræði. Nemendur sitja í skólaráði, nemendaráði, réttindaráði og í 
umhverfisráði skólans. Reglulega eru haldin skólaþing þar sem allir nemendur fá tækifæri til að leggja fram mál. 
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3. Matsþættir 2016-2017 
 

Hvað er kannað? Ábyrgð á mati Tími Þátttakendur Staða 
Nemendakönnun skólapúlsins Skólapúsinn  

/deildarstjóri eldra stigs 
Okt., des., feb. apr. Úrtak nemenda í 5.-7. bekk Lokið 

Foreldrakönnun skólapúlsins Skólapúlsinn /deildarstjórar stiga Mars Úrtak foreldra Lokið 

Niðurstöður samræmdra prófa Deildarstjórar September Allir nemendur í 4. og 7. bekk Lokið 

Endurskoðun skólanámskrár Aðstoðarskólastjóri Allt skólaárið Allir starfsmenn skólans Í vinnslu 

Endurskoðun á námsmati Skólastjóri Allt skólaárið Allir kennarar skólans Í vinnslu 

Mat á mætingu foreldra á samtalsdaga Skólastjórnendur Þrisvar á ári Umsjónarkennarar Lokið 

Vinnumatssamtöl Skólastjóri September og eftir því sem við á 
Kennarar Lokið 

Starfsmannasamtöl Skólastjórnendur Jan. - mars Allir starfsmenn Lokið 
Logos hópskimun í 3. og 6. bekk Skóladeild og deildarstjóri stoðþjónustu 

Október - mars Allir nemendur í 3. og 6. bekk Lokið 

Lesferill – skimurpróf Menntamálaráðuneytis Deildarstjóri stoðþjónustu September, janúar, maí Allir nemendur í 1.-7. bekk Lokið 

Orðarún Deildarstjóri stoðþjónustu Lagt fyrir tvisvar á ári Nemendur í 3.-8.bekk Lokið 
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4. Helstu niðurstöður 
4.1 1 SKÓLANÁMSKRÁ 

Skólanámskrá er nánari útfærsla á ákvæðum aðalnámskrár sem tók gildi 2011 og í henni er gerð grein fyrir 
sérstöðu skólans og staðbundunum aðstæðum. 
Skólanámskrá Flataskóla hefur verið í endurskoðun í vetur. Því verkefni er ekki lokið nema að hluta.   
Skólanámskráin er í tvennu lagi samkvæmt lögum. Í fyrri hlutanum má finna almennan hluta þar sem gerð er 
grein fyrir þeim gildum sem starf skólans byggir á. Í síðari hlutanum er að finna starfsáætlun. Í starfsáætlun er 
m.a. gerð grein fyrir skóladagatali, þ.m.t. lengd jólaleyfis, páskaleyfis og annarra vetrarleyfa, starfsáætlun 
nemenda, skólareglum, stoðþjónustu, félagslífi og öðru því sem varðar starfsemi skólans ár hvert. Starfsáætlun 
Flataskóla er árlega lögð fyrir skólanefnd og skólaráð til staðfestingar. Í síðari hlutanum eru einnig námskrár 
árganga. Starfsáætlun og hlutar skólanámskrár eru birt á heimasíðu skólans. Verið er að endurskoða birtingu 
þessara gagna. 
Allir kennarar skólans endurskoða bæði vor og haust kennsluáætlanir undir stjórn deildarstjóra stiga. Foreldrum 
eru birtar áætlanirnar í Mentor að hausti við upphaf skólaársins. Stefnt er að því að birta þær á heimasíðu 
skólans. 

4.2  SKÓLAPÚLSINN 
Flataskóli notar árlega matstækið Skólapúlsinn til að meta viðhorf nemenda, foreldra og starfsmanna til hinna 
ýmsu þátta í skólastarfinu. Annað hvort ár eru lagðar fyrir starfsmannakönnun og foreldrakönnun. 
Nemendakönnun er gerð árlega.  Í vetur voru lagðar fyrir allar þrjár kannanirnar. Ekki fékkst niðurstaða úr 
starfsmannakönnun vegan dræmrar þátttöku.  
Í niðurstöðum úr könnunum er athyglinni beint að þeim þáttum þar sem marktækur munur var á niðurstöðum 
Flataskóla við landið. 
Viðmið Flataskóla er að vera yfir markmiði landsmeðaltals í öllum þáttum í öllum þremur könnunum. Ef 
niðurstöður úr einstökum þáttum koma ver út en landsmeðaltal eru þeir þættir skoðaðir sérstaklega. 
Nemendakönnun 
Úrtak nemenda  í 6. og 7. bekk svara könnuninni fjórum sinnum yfir skólaárið í október, desember, febrúar og 
apríl.  173 nemendur  svöruðu nemendakönnunni í ár sem eru 94,6% þeirra sem boðaðir voru til könnunarinnar. 
Eftirfarandi þættir eru mældir í nemendakönnun Skólapúlsins: 
Ánægja af lestri, áhugi og ánægja af stærðfræði, áhugi og ánægja af náttúrufræði, trú á eigin námsgetu, trú á 
eigin vinnubrögð í námi, þrautseigja í námi, sjálfsálit, stjórn á eigin lífi, vellíðan, tíðni eineltis, tegund eineltis, 
staðir eineltis, hreyfing, mataræði, samsömun við nemendahópinn, samband nemenda við kennara, agi í tímum, 
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virk þátttaka í tímum, mikilvægi heimavinnu í náminu og að lokum eru tvær opnar spurningar um hvað 
nemendum þyki gott við skólann og hvað slæmt.  
Valið á spurningunum sem í þeim eru byggir að mestu á rannsóknum á íslenskum PISA gögnunum og kvörðum frá 
Námsmatsstofnun og HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children) rannsókninni sem er samstarfsverkefni 
Háskólans á Akureyri og Lýðheilsustöðvar. Valið er endurskoðað árlega að vori á samráðsfundi með notendum 
kerfisins. 
 
Helstu niðurstöður 
 

Virkni nemenda í skólanum 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eins og sjá má á þessum niðurstöðum er ánægjulegt að sjá að áhugi, ánægja, þrautsegja og trú á eigin getu 
nokkuð meiri í öllum þáttum miðað við landið allt nema þegar spurt er um ánægju af náttúrufræði. Varðandi þann 
þátt þá er ljóst að gera þarf átak í að efla áhuga á náttúrufræði en þetta er annað árið í röð sem þessi niðurstaða 
kemur. 

 
 
 
 
 

Matsþáttur Munur Skólinn Landið 

Ánægja af lestri (+0,3)* 5,2 4,9 
Þrautseigja í námi (+0,5)* 5,6 5,1 

Áhugi á stærðfræði (+0,2)* 5,4 5,2 
Ánægja af 
náttúrufræði 

(-0,3)* 4,7 5,0 
Trú á eigin 
vinnubrögð í námi 

(+0,4)* 5,5 5,1 
Trú á eigin námsgetu (+0,4)* 5,4 5,0 
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Líðan og heilsa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Í þessum þætti eru nemendur í Flataskóla yfir landsmeðaltali í öllum þáttum nema tíðni eineltis en þar er tíðnin 
1,7% lægri en landsmeðaltal. Sérstaka athygli vekur mikill munur á nemendum Flataskóla þegar skoðuð er tíðni 
hreyfingar og á hollu mataræði. Nemendur skólans eru þar marktækt vel yfir meðallagi. 

Skóla og bekkjarandi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Í þessum þætti eru niðurstöður svipaðar og í hinum fyrri. Nemendur Flataskóla eru töluvert fyrir ofan í öllum 
þáttum nema þegar kemur að aga í tímum en nemendurnir upplifa minni aga í tímum en almennt gerist í skólum 
landsins. Þegar rýnt er frekar í þann þátt má sjá að nemendur í 7. bekk skera sig úr hvað varðar þennan þátt og 

Matsþáttur Munur Skólinn Landið 

Sjálfsálit (+0,4)* 5,4 5,0 
Stjórn á eigin lífi (5,0) 5,0 4,9 

Vellíðan (+0,3)* 5,2 4,9 
Einelti (0,0) 5,2 5,2 
Tíðni eineltis (-1,7%)* 9,9% 11,6% 
Tíðni hreyfingar.  2 í 
viku eða oftar 

(+26,3)* 68,0% 41,7% 
Hollt mataræði (+0,6)* 5,4 4,8 

Matsþáttur Munur Skólinn Landið 

Samsömun við 
nemendahópinn 

(+0,1) 5,2 5,1 
Samband nemenda 
við kennara 

(+0,5)* 5,6 5,1 

Agi í tímum (-0,3) 4,8 5,1 
Virk þátttaka 
nemenda í tímum 

(+0,4)* 5,6 5,2 
Mikilvægi 
heimavinnu í 
náminu 

(+5,5)* 5,5 4,8 
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upplifa töluvert minni aga en aðrir. Nemendur í 6. bekk telja meiri aga í tímum en landsmeðaltal og gefur það 
okkur vísbendingu um hvaða þætti horfa skal til varðandi framfarir. 
 

4.2.2. Foreldrakönnun 
Foreldrakönnunin fór fram í febrúar en líkindaúrtak foreldra á öllum aldursstigum var boðið að taka þátt. Erfiðlega 
gekk að fá foreldra til þátttöku en með eftirfylgni náðist að fá 80,3% svörun. 
Könnunin mælir 48 þætti í fimm flokkum. Flokkarnir eru nám og kennsla, velferð nemenda, aðstaða og þjónusta, 
foreldrasamstarf og heimastuðningur. 

Nám og kennsla  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eins og sjá má þá eru foreldrar almennt mjög ánægðir með nám og kennslu í skólanum samkvæmt þessum 
niðurstöðum. 
 

Velferð nemenda 

Matsþáttur Munur Skólinn Landið 

Ánægja foreldra 
með nám og kennslu 
í skólanum 

(+0,8) 5,9 5,1 

Nám í takt við 
grunnstoðir 
aðalnámskrár að 
mati foreldra 

(+0,3)* 5,4 5,1 

Ánægja foreldra 
með stjórnun 
skólans 

(+6,4%) 96,9% 90,5 

Hæfileg þyngd 
námsefnis í 
skólanum að mati 
foreldra 

(+1,9%) 85,9% 84,0% 

Hæfilegur agi í 
skólanum að mati 
foreldra 

(+7,0%) 84,6% 77,6% 
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Af þessum niðurstöðum má sjá að líðan nemenda er marktækt betri en í samanburðarskólum og aðrir þættir sem 
lúta að vellíðan í skóla mælast betri en landsmeðaltal. Einelti mælist ögn minna en landsmeðaltal og er það 
sérstakt ánægjuefni en þessi þáttur kemur betur út en í sambærilegri könnun á síðasta ári. En betur má ef duga 
skal og hefur skólinn eins og áður sett sér hámarks árangursviðmið til að lágmarka einelti í skólanum.  

Matsþáttur Munur Skólinn Landið 

Ánægja foreldra 
með samskipti 
starfsfólks við 
nemendur 

(+0,6)* 5,3 4,7 

Ánægja foreldra 
með hve skólinn 
mætir vel þörfum 
nemenda 

(+4,9%) 92,2% 87,3% 

Líðan nemenda í 
skólanum að mati 
foreldra almennt 

(+6,2%)* 98,5% 92,3% 

Líðan í 
kennslustofum að 
mati foreldra 
almennt 

(+5,4%) 91,6% 97,0% 

Líðan í frímínútum 
að mati foreldra 
almennt 

(+4,7%) 95,5% 90,8% 

Umfang eineltis í 
skólanum almennt 

(-1,3%) 7,6% 8,9% 
Ánægja foreldra 
með úrvinnslu á 
eineltismálum 

(+14,3%) 75% 60,7% 

Ánægja foreldra 
með hraða á 
úrvinnslu skólans á 
eineltismálum 

(+5,6%) 62,5% 56,9% 

Ánægja foreldra 
með eineltisáætlun 
skólans 

(+9,5%) 88,9% 79,4% 
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Aðstaða og þjónusta 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Þegar þessar niðurstöður eru skoðaðar vekur athygli að ánægja með tómstundaþjónustu er sú sama og 
landsmeðaltal. Einkunnin er nokkuð lág og gefur tilefni til að skoða hvernig bæta megi starfið og aðstöðuna í 
tómstundaheimili skólans. Enn frekar vekur spurningar lág einkunn foreldra varðandi ánægju með máltíðir í 
skólanum. Greina má marktækt meiri óánægju hjá foreldrum Flataskóla en í samanburðarhópum.  

Foreldrasamstarf 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Matsþáttur Munur Skólinn Landið 

Ánægja foreldra með aðstöðu í skólanum (+0,3) 5,6 5,3 
Ánægja foreldra með 
tómstundaþjónustu/frístundaheimili 

(0%) 4,8 4,8 

Hlutfall nemenda í 
tómstundaþjónustu/frístundaheimili 

(-4,7%) 39,4% 44,1% 
Ánægja foreldra með máltíðir í 
mötuneyti 

(-12,1%)* 56,9% 69,0% 
Notkun á mötuneyti (+6,3%) 92,4% 86,1% 

Matsþáttur Munur Skólinn Landið 

Frumkvæði kennara að foreldrasamstarfi (-0,1%) 4,9 5,0 
Áhrif foreldra á ákvarðanir varðandi nemendur 

(+3,0%) 59,7% 56,7% 
Leitað eftir tillögum frá foreldrum og ábendingar teknar til greina 

(+7,2%) 67,6% 60,4% 
Ánægja með síðasta foreldraviðtal (+6,0%)* 100,0% 94,0% 
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Heimastuðningur 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samkvæmt þessum niðurstöðum þá eru foreldrar barna í Flataskóla marktækt virkari í námi barna sinna og þeir 
hafa marktækt meiri trú á getu sinni til að hjálpa börnunum sínum. Foreldrar í Flataskóla eru aftur á móti ekki eins 
ánægðir með magn heimavinnu og þarfnast sá þáttur frekari skoðunar. Ekki kemur fram í þessari könnun hvort 
heimavinna er of lítil eða of mikil að mati foreldra. Einnig þarf að skoða þennan þátt með tilliti til árganga þannig 
að hægt sé að bregðast við. Foreldrar í Flataskóla hafa miklar væntingar til menntunarstigs barns síns og er það 
marktækt hærra en landsmeðaltal. 
 

4.2.3. Starfsmannakönnun 
Lögð  var fyrir starfsmannakönnun á vegum Skólapúlsins í mars. Ekki náðist nægileg þátttaka starfsmanna í 
könnuninni og fengust því ekki niðurstöður úr þeirri könnun. Send voru þrjú hvatningarbréf til að fá meiri svörun 
án árangurs. Ljóst er að vinna þarf betur í því að starfsmenn svari þessari könnun næst þegar hún verður lögð 
fyrir. Í starfsmannasamtölum voru starfsmenn þó beðnir um að gefa einkunnir varðandi líðan og fleiri þætti sem 
gefa ákveðnar vísbendingar. Nánar er fjallað um það í kafla sem fjallar um starfsmannasamtöl. 
  

Matsþáttur Munur Skólinn Landið 

Virkni foreldra í námi barna sinna (+0,4) 5,4 5,0 
Trú foreldra á eigin getu til að hjálpa barninu sínu með námið 

(+0,4)* 5,2 4,8 
Vilji nemenda til að leita eftir þátttöku foreldra í náminu 

(+0,3) 4,7 4,4 
Hæfileg heimavinna að mati foreldra (-4,8%)* 66,7% 71,5% 
Væntingar foreldra um menntunarstig barns síns 

(+15,5)* 72,4% 92,9% 
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4.3 SAMRÆMD PRÓF 
Samræmd könnunarpróf í 7. bekk fóru fram í Flataskóla dagana 22. og 23. september 2016. Í 4. bekk þann 29. og 
30 september. Prófin fóru fram á rafrænu formi í fyrsta skipti.   

á kvarðanum 1- 
   

 Samræmdar einkunnir  á kvarðanum 1-10 Normaldreifðar einkunnir á kvarðanum 0-60 
 Flataskóli 2015 Flataskóli 2016 Landið Flataskóli  2015 Flataskóli  2016 Landið Reykjavík 

4. bekkur 
Íslenska 

 
5,8 

 
5,4 

 
- 

 
30,8 

 
30,87 

 
30 

 
30,1 

4. bekkur 
stærðfræði 

 
7,4 

 
6,0 

 
- 

 
34,5 

 
30,82 

 
30 

 
30 

7. bekkur 
Íslenska 

 
6,7 

 
6,5 

 
- 

 
34,6 

 
32,41 

 
30 

 
30,87 

7. bekkur 
stærðfræði 

 
7,0 

 
6,5 

 
- 

 
32,8 

 
33,96 

 
30 

 
30,39 
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4. bekkur 
Í haust voru í 4. bekk 42 nemendur, 40 þreyttu samræmt próf í íslensku og 41 í stærðfræði.  Fjórir  nemendur 
fengu lestrarstuðning í íslensku og  í stærðfræði.  
 
Íslenska 
Meðaleinkunn í íslensku í 4. bekk var 5,4 raðeinkunn 53,03 (Re) og normaldreifð einkunn 30,875 (Sg). Í íslensku 
var hæsta einkunn 7,5 sem þrír nemendur fengu. Lægsta einkunn var 3 sem einn nemandi fékk. Í einstökum 
prófþáttum var meðaltal einkunna eftirfarandi: Lestur 5,9, normaldreifð einkunn 31,7, (Sg),  Málnotkun 6,15, 
normaldreifð einkunn 33,17 (Sg), Ritun 3,1, normaldreifð einkunn 26,42 (Sg). 
__________________________________________________________________________________ 
    Samræmd einkunn    Samræmd einkunn 

     Flataskóla 2015        Flataskóla 2016 
__________________________________________________________________________________ 
Heildareinkunn   5,8   5,4          Lestur    5,8   5,9       
Málnotkun    5,5   6,2     
Ritun     6,6   3,1        
Tafla 1.  
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Stærðfræði 
Meðaleinkunn í stærðfræði í 4. bekk var 6,04, og normaldreifð einkunn 30,83 (Sg). Hæsta einkunn í stærðfræði 
var 8,5 sem einn nemandi fékk. Lægsta einkunn í stærðfræði var 2,0 sem einn nemandi fékk. Í einstökum 
prófþáttum var meðaltal einkunna eftirfarandi: Reikningur og aðgerðir 6,9, normaldreifð einkunn 31,93  (Sg), 
rúmfræði 6,13, normaldreifð einkunn 29,85 (Sg) og tölfræði 4,27 normaldreifð einkunn 29,24 (Sg). 
 

Samræmd einkunn  Landsmeðaltal   Reykjavík Vægi (%) 
        Flataskóla 

__________________________________________________________________________________ 
Heildareinkunn  6,04                    100  
Reikningur   6,9                 
Rúmfræði   6,1                 
Tölfræði    4,3                 
 

 
 
 

17%

52%

26%22%

44%
33%

0 - 22 lág 23-37 meðal 38-60 háFjö
ldi 

nem
end

a

Normaldreifing einkunna í stærðfræði eftir kyni

Stúlkur Drengir
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7. bekkur 
Í haust voru 95 nemendur í 7. bekk, 93 þreyttu samræmd próf í íslensku og 93 í stærðfræði. Þeir nemendur sem 
ekki þreyttu prófið voru fjarverandi vegna veikinda og/eða staddir erlendis. 12 nemendur fengu lestrarstuðning í 
íslensku og stærðfræði í 7. bekk.  
 
Íslenska 
Meðaleinkunn í íslensku í 7. bekk var 6,5,  raðeinkunn 57,3 og normaldreifð einkunn 32,4 (Sg). Í íslensku var hæsta 
einkunn 9,0 sem einn nemandi fékk. Lægsta einkunn var 3,0 sem fjórir nemendur fengu. Í einstökum prófþáttum 
var meðaltal einkunna eftirfarandi:  
Lestur 6,5, raðeinkunn 53,9 og normaldreifð einkunn 31,4. 
Málnotkun 6,7, raðeinkunn 57,3 og normaldreifð einkunn 32,2. 
Ritun 6,2, raðeinkunn 58,5 og normaldreifð einkunn 32,7. 
__________________________________________________________________________________ 
    Samræmd einkunn  Samræmd einkunn 

     Flataskóla 2015            Flataskóla 2016 
__________________________________________________________________________________ 
Heildareinkunn  6,7    6,5          
Lestur    6,6    6,5        
Málnotkun   6,5    6,7        
Ritun    7,1    6,2       _________________________________________________________________________________ 
 
Fjöldi nemenda 93 af 95 
 
 
Ef bornir eru saman tveir ólíkir nemendahópar sem þreyttu samræmt próf í íslensku árið 2015 og 2016 má sjá að 
árið 2015 standa nemendur örlítið betur að vígi í flestum þáttum og þá sér í lagi í ritun. En þá gætu tæknilegir 
örðugleikar átt þar einhvern þátt, enda um rafræn próf að ræða árið 2016. 
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Ef skoðuð er normaldreifing námsþátta í íslensku eru nemendur í meðallagi í stærstum hluta. Nemendur sem falla 
undir lág viðmið eru að meðaltali 13. Þessar upplýsingar gefa okkur vísbendingar um þá aðstoð sem þessir 
nemendur þurfa á að halda.  

 
 

                     
 

6.7 6.6 6.5

7.1

6.5 6.5

6.7

6.2

Í S L E N S K A L E S T U R M Á L N O T K U N R I T U N

SAMANBURÐUR NÁMSÞÁTTA Í ÍSLENSKU MILLI ÁRA
Flataskóli 2015 Flataskóli 2016

0 10 20 30 40 50 60
Lestur

Málnotkun
Ritun

Íslenska

Lestur Málnotkun Ritun Íslenska
38 - 60 (Há) 27 30 21 26
23 - 37(Meðal) 53 54 55 54
0 - 22 (Lág) 13 9 17 13

NORMALDREIFING NÁMSÞÁTTA Í ÍSLENSKU 
(HLUTFALL NEMENDA)

38 - 60 (Há) 23 - 37 (Meðal) 0 - 22 (Lág)
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Þegar bornar eru saman einkunnir drengja og stúlkna kemur í ljós að í öllum tilfellum standa stúlkur betur að vígi í 
heildareinkunn, raðeinkunn og normaldreifingu.  
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0 - 22 (Lág) 23 - 37 (Meðal) 38 - 60 (Há)

6.9
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5.7
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Samanburður drengja og stúlkna ííslensku í 7. bekk

Stúlkur Drengir



SJÁLFSMATSSKÝRSLA 2016-2017 

 19 

 
Ef skoðaðar eru niðurstöður sömu nemenda má sjá hvort mælanlegar framfarir séu á milli ára. Í 4. bekk voru þó 
nemendur 53 talsins og 49 sem þreyttu samræmt próf. Því hefur fjölgað í hópnum um 42 nemendur. Þar sem 
fjölgunin var mikil í árgangnum getur verið að taflan hér fyrir neðan sýni ekki nákvæmlega hvort og hvar um 
framfarir sé að ræða.  
 
 

  
 
 

 

6.1 5.7 6.2 6.2
5.2

6.5 6.7 6.5 6.2

Íslenska Málnotkun Lestur Stafsetning Ritun

Me
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Axis Title

Framfarir milli ára í íslensku

4.bekkur 7.bekkur
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Á skífuritinu hér fyrir neðan má sjá framfarir nemenda miðað við landsvísu. Kvarðinn sem miðast er við eru 
eftirfarandi: 
Framfarir í íslensku eru svipaðar og almennt gerist á landsvísu 
Framfarir í íslensku eru minni en almennt gerist á landsvísu 
Framfarir í íslensku eru meiri en almennt gerist á landsvísu 
Í 7. bekk sýndu 66 % nemenda svipaðar framfarir og almennt gerist á landsvísu, 4 % sýna minni framfarir og 19 % 
sýna meiri framfarir en almennt gerist á landsvísu. 

 
 

  
 
Árangur í íslensku í 7. bekk var góður. Í öllum námsþáttunum eru nemendur fyrir ofan landsmeðaltal.  
 
 
   

61

18
4

Framfarir í íslensku miðað við landsvísu.

Svipaðar framfarir Meiri framfarir Minni framfarir



SJÁLFSMATSSKÝRSLA 2016-2017 

 21 

Stærðfræði 
Meðaleinkunn í stærðfræði í 7. bekk var 6,5, raðeinkunn 60,9 (Re) og normaldreifð einkunn 34 (Sg). Í stærðfræði 
var hæsta einkunn 10,0 sem einn nemandi fékk. Lægsta einkunn var 3,0 sem einn nemandi fékk. Í einstökum 
prófþáttum var meðaltal einkunna eftirfarandi: Reikningur og aðgerðir 6,8, normaldreifð einkunn 34,3 (Sg), 
rúmfræði og mælingar 5,62 normaldreifð einkunn 31,9 (Sg) og tölur og talnaskilningur 6,8  normaldreifð einkunn 
32,3 (Sg). 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
    Samræmd einkunn  Samræmd einkunn 

     Flataskóla 2015            Flataskóla 2016 
__________________________________________________________________________________ 
Heildareinkunn  7,0    6,5          
Reikningur og aðgerðir  7,3    6,8     
Rúmfræði og mælingar  5,8    5,6        
Tölur og talnaskilningur  7,7    6,8       __________________________________________________________________________________ 
Fjöldi nemenda 93 af 95 
 
 

       
 
 

7 7.3
5.8

7.7
6.5 6.8

5.6
6.8
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Flataskóli 2015

Flataskóli 2016



SJÁLFSMATSSKÝRSLA 2016-2017 

 22 

Ef skoðuð er normaldreifing stærðfræðinnar má sjá á meðaltali að um 11 nemendur falla undir flokkinn lág sem er 
frá 0 – 22. 51 nemandi fellur í miðjuna eða í meðalflokk sem er á bilinu 23 – 37 og hópur nemenda sem fellur 
undir há eru um 31 eða um 32% nemenda.  
 

  
 
 

0 10 20 30 40 50 60
Reikningur og aðgerðir
Rúmfræði og mælingar

Tölur og talnaskilningur
Stærðfræði

No
rm

ald
reif

ing

NormaldreifingReikningur ogaðgerðir Rúmfræði ogmælingar Tölur ogtalnaskilningur Stærðfræði
38 - 60 (Há) 35 34 32 31
23 - 37 (Meðal) 52 43 42 51
0 - 22 (Lág) 6 16 19 11

NORMALDREIFING NÁMSÞÁTTA Í STÆRÐFRÆÐI (HLUTFALL NEMENDA) 

38 - 60 (Há) 23 - 37 (Meðal) 0 - 22 (Lág)
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Hér fyrir neðan má sjá sömu útreikninga í prósentuhlutföllum. Þar má sjá að bróðurpartur nemenda flokkast 
undir meðal og há.  
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Þegar drengir og stúlkur eru borin saman í heildareinkunn, raðeinkunn og normaldreifingu þá standa stúlkur á 
öllum þeim sviðum betur að vígi. Þó eru bæði drengir og stúlkur yfir landsmeðaltali í normaldreifingu. 
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Framfarir nemenda síðan úr 4. bekk eru í meðallagi og flestir nemendur með svipaðar framfarir og á landsvísu 
eins og sjá má á mynd. Einnig má sjá að heildareinkunn nemenda í 4. bekk er hærri en hjá sömu nemendum í 7. 
bekk. 
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Unnið að úrbótum vegna niðurstaðna samræmdra prófa 
 
Skólastjóri, aðstoðarskólastjóri, deildarstjóri sérkennslu og deildarstjórar stigs fóru yfir niðurstöður prófanna og 
voru þær bornar saman við niðurstöður fyrri ára. Nemendum var raðað upp eftir getu í ýmsum námsþáttum og 
ferlið kortlagt. Út frá þeirri kortlagningu var lögð áhersla á sérstakri aðstoð við þá nemendur sem voru á bilinu 
0 – 22 (Sg). Þeir sem lægstir voru fóru á námskeið sérkennara og þeir allra slökustu fengu aukatíma hjá 
sérkennara.  Allir námsþættir eru skoðaðir og metið hvaða þætti megi enn styrkja og leiðir ræddar að því marki. 
Áhyggjur vekur að drengir virðast vera með slakari einkunn í báðum faggreinum.  
 
Í Flataskóla er stuðst við snemmtæka íhlutun í námi nemenda í yngri árgöngum og reynt er að hafa námshópa 
fámenna. Stefnt er að því hafa námsefnið aðlagað og einstaklingsmiðað. Hluti nemenda hefur þegar fengið 
sérkennslu og munu þeir sem þurfa halda því áfram.  
Niðurstöður prófanna eru notaðar við skipulagningu á áframhaldandi námi þar sem reynt verður að komast til 
móts við þarfir nemenda.  
 
Skólaárið 2017 - 2018 verður haldið af stað með þróunarverkefni í stærðfræði fyrir miðstig þar sem lögð verður 
áhersla á að gefa stærðfræði enn betri tengingu við raunveruleikann. Vonumst við til að enn meiri áhugi myndist 
við þetta og að nemendur eflist í stærðfræði. 
 
Stefna Flataskóla er að allir nemendur fái námsefni við hæfi, bæði þeir sem eiga við námserfiðleika að etja og þeir 
sem eru bráðgerir. 
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4.4 STARFSMANNASAMTÖL 
Allir starfsmenn skólans fóru í starfsmannasamtöl til skólastjóra, aðstoðarskólastjóra, deildarstjóra og 
umsjónarmanns fasteigna. Starfsmönnum var skipt á milli stjórnenda eftir stigum og verksviðum. Send voru 
rafræn eyðublöð sem starfsmenn svöruðu áður en þeir komu í viðtalið. Einnig gáfu þeir ákveðnum þáttum 
einkunnir sem þeir rökstuddu ef einkunn var lægri en 8.  Viðmið skólans er að í þeim þáttum sem mældir eru sé 
einkunn yfir 8. Svör starfsmanna voru svo notuð sem grunnur í viðtölum. Viðtölin gengu vel og stjórnendur 
skólans unnu sameiginlega úr niðurstöðum. 
Helstu niðurstöður eru þær að starfsmenn eru samkvæmt samtölum býsna ánægðir í starfi sínu í Flataskóla. Þegar 
starfsmenn voru beðnir um að gefa einkunn varðandi ánægju í starfi þá er meðaltalið 8,3. Lægsta einkunnin er 6 
og voru fjórir starfsmenn sem gáfu þá einkunn. Hins vegar voru 23 sem gáfu einkunnirnar 9 og 10 við sömu 
spurningu.  
Starfmenn voru einnig beðnir um að gefa einkunn varðandi samvinnu og samskipti. Meðaltalið í þeirri spurningu 
var 8,9 og lægsta einkunn var 7 og voru tveir starfsmenn sem gáfu hana. 27 gáfu hinsvegar 9 og 10 þegar spurt var 
um gæði samvinnu og samskipta. 
 
Þetta eru að okkar mati góðar niðurstöður í veigamiklum þáttum. 
 Fræðsla og starfsþróun 
Starfsmenn lýstu almennt yfir ánægju með þá fræðslu sem boðið hefur verið upp á. Fjölmargar hugmyndir komu 
upp varðandi frekari starfsþróun. Helst var talað um hugmyndir í stærðfræðikennslu, lestri og fræðsla um börn 
með fjölbreytt frávik. Hugmyndir starfsmanna eru notaðar þegar gerð er endurmenntunaráætlun skólans. 
 Verkferlar og vinnubrögð 
Fáir starfsmenn gerðu athugasemdir við verkferla og vinnubrögð. Helst var þó nefnt að skýra þyrfti ferli agamála 
betur og viðbrögð við alvarlegum agabrogum lægi ekki allta nægilega vel skýrt fyrir. Stjórnendur skólans taka 
þessar athugasemdir og reyna að bæta úr. 
 

4.5 VINNUMAT 
Allir kennarar skólans fóru í vinnumatssamtal við skólastjóra þar sem rætt var um ráðstöfun vinnutíma hvers 
kennara fyrir sig. Stuðst var við samræmda tímaskipan sem sett hafði verið fram í kjölfar kennarafundar um 
tímaskilgreiningar. Nokkrir kennarar óskuðu eftir upptöku á vinnumati og var það gert að þeirra ósk. 
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4.6 LESTRARSKIMANIR 
Nemendur í 1. bekk voru skimaðir með prófinu Lesferill, lesskimun fyrir 1. bekk frá Menntamálstofnun (áður nefnt 
Leið til læsis, lesskimun fyrir 1. bekk). Niðurstöður voru nýttar við skipulag kennslu og sérkennslu. 
Nú í fyrsta sinn voru flestir nemendur í 3. og 6. bekk skimaðir með Logos lestrargreiningarprófinu. Markmiðið var 
að finna nemendur sem eiga í erfiðleikum með lestur og lesskilning og auka þjálfun í skóla og heima.  
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4.6.1 Logos skimun í 3. bekk 
Í Logos lesskimum (3.-5. bekk) er mældur leshraði, lesskilningur, lestur orðleysa, sjónrænn orðaforði og 
stafsetning. Alls voru 52 nemendur skimaðir. Niðurstöður skimunar í leshraða og lesskilningi eru eftirfarandi:   

Leshraði Yfir 30 Milli 15 og 30 Undir 15 Samtals 
 42 6 4 52 
 80,7% 11,5% 7,6%  
     
Lesskilningur 42 5 5 52 
 80,7% 9,6% 9,6%  

Tafla   *Á bilinu 30-100 eðlileg lestrarþróun, milli 15 og 30 merki um erfiðleika, undir 15 merki um alvarlega erfiðleika.  
Í kjölfar skimana var nemendum skipt í hópa eftir frammistöðu, foreldrar upplýstir um niðurstöður og sérhæfð 
verkefni valin handa hverjum hóp fyrir sig til þess að þjálfa heima og í skóla. Nemendur sem voru undir 30 í 
raðeinkunn voru prófaðir aftur í lok inngrips.  
 

4.6.2 Logos skimun í 6. bekk 
Í Logos lesskimum (6. bekkur og fullorðnir) er mældur leshraði, lesskilningur, lestur orðleysa, sjónrænn orðaforði 
og stafsetning. Alls voru 90 nemendur skimaðir. Niðurstöður skimunar í leshraða og lesskilningi eru eftirfarandi:  

Leshraði Yfir 30 Milli 15 og 30 Undir 15 Samtals 
 38 17 35 52 
 42% 19% 39%  
     
Lesskilningur 66 12 12 52 
 73% 13% 13%  

Tafla  *Á bilinu 30-100 eðlileg lestrarþróun, milli 15 og 30 merki um erfiðleika, undir 15 merki um alvarlega erfiðleika.  
Niðurstöður gefa til kynna erfiðleika með leshraða hjá 52% nemenda í 6. bekk. Skipulag íhlutunar beindist því að 
því að auka leshraða nemenda með þjálfun heima og í skóla. Í kjölfar skimana var nemendum skipt í hópa eftir 
frammistöðu, foreldrar upplýstir og sérhæfð verkefni valin handa hverjum hópi fyrir sig. Einnig var farið í frekari 
skoðun á kennsluháttum og heimalestri í kjölfarið. Allir nemendur sem voru undir 30 í leshraða voru 
endurprófaðir í apríl og allt lestrargreiningarprófið verður lagt fyrir nokkra nemendur í haust vegna gruns um 
dyslexíu.  
 

4.6.3 Orðarún 
Lesskilningsprófið Orðarún frá Menntamálastofnun var lagt fyrir nemendur í 3.-7. bekk að hausti og að vori. Prófið 
er staðlað og fylgja þeim viðmið um frammistöðu. Umsjónarkennarar lögðu prófin fyrir nemendur í kennslustund. 
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Niðurstöður voru hafðar til hliðsjónar við skipulag kennslu og sérkennslu. Deildarstjóri sérkennslu hafði 
yfirumsjón með fyrirlögn. Niðurstöður prófa voru: 
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4.6.4 Lesfimi /Lesferill 
Í janúar 2017 byrjuðu kennarar í Flataskóla að nota Lesferilsprófin frá Menntamálastofnun og lestrarviðmið sem 
þeim fylgja. Lesferill er matstæki samið af Menntamálastofnun og er ætlað að meta grunnþætti læsis s.s. lesfimi, 
lesskilning, ritun, orðaforða og málskilning. Prófin eru stöðluð og lögð fyrir nemendur þrisvar á ári: í september, 
janúar og maí. Niðurstöður er skráðar í gagnagrunn hjá Menntamálastofnun og koma út sem lesin orð á mínútu. 
Lesfimiprófin voru lögð fyrir nemendur í 1.-7.bekk. Eftirfarandi niðurstöður voru birtar skóla.  
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4.7 FRAMKVÆMDAMAT 
 

Viðburður: Hverjir mátu: Mat og það sem betur má fara: 
Skólasetning Stjórnendur Gekk vel. Of margir við skólasetningu eldri hópa – þarf að skipta upp og fjölga skólasetningum. 
Ferð í Guðmundarlund Stjórnendur Þarf að fara betur yfir skipulagið með rútufyrirtækinu. Gæta þess að yngstu börnin séu ekki of lengi. 
Haustfundir foreldra Stjórnendur og kennarar Fundirnir ekki nógu markvissir. Ekki nægilega margir mættir. Þarfnast endurskoðunar. 
Jólaþema Þemahópur Gekk ágætlega. Þarf að passa betur upp á þann hóp barna sem á erfitt með breytingar. Verkefninu má fara að breyta. 
Jólaskemmtun Stjórnendur og kennarar Þarfnast endurskoðunar. Of margir og of margt óljóst í íþróttahúsinu. 
Skíðaferð Stjórnendur og kennarar Gekk vel – skipulagið gekk vel upp. Muna að panta snemma tíma í fjöllin. 
Öskudagur  Gekk vel. 
Flatóvision/schoolovision Umsjónarkennarar Gekk vel. 
Nýsköpunarvika Deildarstjórar Gekk vel en þarfnast frekara skipulags enda verið að gera þetta í fyrsta sinn. Deildarstjórar endurskoða fyrir næsta ár. 
Unicefhlaupið Stjórnendur Gekk vel en þarfnast endurnýjunar. Ekki nægur áhugi, það þarf að vinna með það. 
Flataskólaleikar Kennarar Ljómandi gott en mat var að bæta mætti inn nýjum stöðvum og hugsa þetta aðeins upp á nýtt. 
Vordagar  Umsjónarkenanrar Þarf að skilgreina betur. Óljós markmið og of mikill tími sem fór til spillis. 
Árshátíð Umsjónarkennarar í 7.bekk Gekk vel. 
Skólaslit Stjórnendur Gekk vel. 
Útskrift hjá 7. bekk Deildarstjóri eldra stigs Gekk vel. 
Brúum bilið Deildarstjóri yngra stigs og aðstoðarleikskólastjóri 

Gekk almennt vel. Erfitt að ná í kennara í leikskólunum þegar komið er fram í júní vegna sumarleyfa. Þetta þarf að gerast fyrr. 
Flutningur nemenda í 7. bekk yfir í aðra skóla Deildarstjórar Gekk almennt vel. Enn of óljóst hvenær og hvort kynningar eiga að vera í Garðaskóla/Sjálandsskóla og hvernig fyrirkomulagið á því er. 
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4.8  FJÁRMÁL 
Þessi hluti skýrslunnar fjallar um fjárhag og rekstur skólans. Skólinn fær úthlutað fjármagni til rekstrarins einu 
sinni á ári og byggir sú úthlutun á áætluðum nemendafjölda og áætluðum fjölda nemenda sem hafa þörf fyrir 
viðbótarstuðning. Stjórnendur skólans skipta niður úthlutuðu fjármagni með gerð fjárhagsáætlunar. Þegar 
fjárhagsáætlun er gerð liggur ekki fyrir nemendafjöldi næsta árs og er því erfitt að gera nákvæma áætlun. Ef fjöldi 
nemenda verður umtalsvert meiri en reiknað hefur verið með hefur fjármálasvið bæjarins sett inn viðauka með 
auknu fjármagni á miðju skólaári. Hið sama hefur verið gert ef breytingar verða á kjarasamningum. 
Viðmið skólans varðandi fjármagn er að reka skólann innan þeirra fjárheimilda sem úthlutað er svo fremi sem 
forsendur standist.   
Hér í töflunni sjást heildarniðurstöður vegna fjárhags. 

Deild Áætlun 2016 Niðurstaða við lok árs 
Flataskóli 584.881.668 591.170.938 
Tómstundaheimili 6.888.492 4.172.799 
Leikskóladeild 30.104.182 35.547.976 
 621874342 

 
630891713 
 

 
Eins og sjá má þá náðum við ekki með þeim viðmiðum sem við settum fram varðandi það að standast 
fjárheimildir ársins. Ástæðurnar liggja fyrst og fremst í launkostnaði sem varð hærri en við höfðum gert ráð fyrir. 
Meðal annars er um að ræða fleiri nemendur en gert hafði verið ráð fyrir, mikil veikindi starfsfólks og ráðning 
stuðningsfólks vegna nemenda með fráviki. 
 

4.9 LOKAORÐ 
Sjálfsmat skóla er viðfangsefni sem unnið er að stöðugt allt skólaárið. 
Í þessari skýrslu hefur verið gerð grein fyrir nokkrum þáttum í skólastarfinu, mati á þeim og kynnt viðmið nokkurra 
þátta. 
Matinu er ætlað að nýtast öllum starfsmönnum skólans til að efla og bæta starfið. Einnig er markmið að nýta 
matið á komandi skólaári. 
Á grundvelli þessa sjálfsmats verður unnin umbótaáætlun með tilkomu starfsmanna skólans og annarra 
hagsmunaaðila, s.s. foreldra og nemenda. 
 


