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Inngangur

Í lögum um grunnskóla, 8. kafla, gr. 35 og 36, frá 2008 er fjallað um innra mat í grunnskólum sem fara
skal fram með kerfisbundnum hætti. Egilsstaðaskóli safnar gögnum vegna innra mats með
hefðbundnum hætti, með könnunum Skólapúlsins fyrir nemendur, foreldra og starfsmenn, en einnig
með könnun á einelti skv. Olweusaráætluninni. Auk þess er lagt mat á marga þætti í skólastarfinu s.s. í
þróunarhópum,
í
margvíslegum
verkefnum
og
þróunarverkefnum,
lesfimiprófum
Menntamálastofnunar, samræmdum prófum, skimunarprófum í lestri og stærðfræði auk annars s.s.
starfsmannasamtala, tengslakannana meðal nemenda ofl.
Niðurstöður innra mats skólans eru birtar í þessari matsskýrslu. Skýrslan er kynnt í skólaráði og
fræðslunefnd. Auk þess eru einstakir þættir kynntir nemendum, starfsmönnum og foreldrum.
Matsskýrsla skólans er aðgengileg á heimasíðu skólans.
Viðmið skólans um árangur er að 80% svörunar falli undir efstu tvo svarmöguleika af fjórum eða fimm.
Fari svörun undir 80% er safnað frekari gögnum og/eða gerðar sérstakar áætlanir um úrbætur.
Skýrslan er þannig uppbyggð að fremst eru nokkrar staðreyndir um skólann og tilhögun skólastarfsins
í vetur. Þá er yfirlit yfir matsþætti í skólastarfinu og farið sérstaklega yfir niðurstöður úr Skólapúlsinum.
Fjallað sérstaklega um niðurstöður úr lesfimiprófum Menntamálastofnunar, afstöðu nemenda til
lesturs og þýðingu bókasafnsins í þessu samhengi. Fjallað er um árangur nemenda á ýmsum vettvangi
og loks farið yfir veikleika og styrkleika í skólastarfinu.
Í starfshópi um innra mat skólans sátu þetta skólaár:
Ruth Magnúsdóttir
Sigrún Blöndal
Hlín Stefánsdóttir
Ólöf Ragnarsdóttir
Fjóla Rún Jónsdóttir

Skólinn
Egilsstaðaskóli er heildstæður grunnskóli fyrir 1. – 10. bekk, staðsettur í þéttbýlinu á Egilsstöðum. Hluti
nemenda skólans býr í dreifbýlinu í kring og er skólaakstur á þremur leiðum, af svæði sem er skilgreint
skólahverfi Egilsstaðaskóla, þ.e. austan Lagarfljóts. Á Fljótsdalshéraði er frjálst skólaval svo nemendur
úr öðrum skólahverfum geta sótt um skólavist í Egilsstaðaskóla.
Grunngildi skólans eru gleði, virðing og metnaður. Áhersla er lögð á virka nemendur, teymiskennslu og
list og verkgreinar í starfi skólans.
Egilsstaðaskóli er heilsueflandi skóli og er í fararbroddi grunnskóla á Íslandi á því sviði. Egilsstaðaskóli
vinnur einnig eftir Olweusaráætluninni gegn einelti og andfélagslegri hegðun. Nánari upplýsingar um
stefnu skólans er að finna á heimasíðu skólans www.egilsstadaskoli.is
Í gegnum rúmlega sjötíu ára sögu skólans hefur aðstaða tekið miklum breytingum, ekki síst með
stækkun húsnæðisins sem tekin var í notkun árið 2009. Nú eru í skólanum 24 kennslustofur auk
sérgreinastofa. Starfsemi Tónlistarskólans á Egilsstöðum fer öll fram innan húsnæðis Egilsstaðaaskóla.

3

Frístund er einnig starfrækt í skólanum en þar er boðið upp á vistun fyrir og eftir skóla. Mikil aukning
hefur verið í umsóknum um Frístund og eru nú rúmlega 60 börn skráð.
Mjög farið að þrengja að starfsemi skólans og skipaður hefur verið starfshópur á vegum sveitarfélagsins
sem fjalla á um húsnæðismál og framtíðarsýn.
Í mötuneyti Fljótsdalshéraðs, sem staðsett er í Egilsstaðaskóla, eru eldaðar máltíðir fyrir grunn- og
leikskóla sem staðsettir eru á Egilsstöðum og í Fellabæ, alls um 700 máltíðir á dag.
Heilsdagsvistunin
Vorið 2019 eru 358 nemendur í skólanum og eru rúm 10% þeirra af erlendum uppruna. Lítill hluti
nemenda er búsettur í dreifbýli .
Starfsmenn skólans eru 69 í allt og skiptast svo:
Starf

Fjöldi

stöðugildi

Stjórnendur
Kennarar
Námsráðgjafi
Þroskaþjálfi
Húsvörður
Ritari
Skólaliðar
Stuðningsfulltrúar

5
43
1
1
1
1
7
10

3,5
38,2
1
1
1
1
6
8,08

Leiðbeinendur eru 6 í 4,6 stöðugildum.
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Skimanir

Samræmd próf

Teymi /þróunarhópar

Starfsmannasamtöl

Skólapúlsinn

Skólanámskrá

Matsþáttur / hvað kannað

Matsaðilar

Hvenær

þátttakendur

Endurskoðun
skólanámskrár og
uppfærsla áætlana;
rafrænir
kennsluhættir,
jafnréttisáætlunn
nýsköpun,
áfallaáætlun.

Kennarar

Stjórnendur,
kennarar

Nemendakönnun;
lestur, vellíðan,
ánægja með
verkefni í skóla
Nemendakönnun;
Virkni, líðan og
heilsa, skóla og
bekkjarandi
Foreldrakönnun;
Nám og kennsla,
velferð nemenda,
Starfsfólk; viðhorf til
skólans. Kennarar;
starfsumhverfi, mat
og endurgjöf,
símenntun.
Allir starfsmenn eru
boðaðir í
starfsmannasamtal
til stjórnenda.

Skólapúlsinn

Apríl

Nemendur í 1.
– 5. bekk.

Skólapúlsinn

Deilt á 4
skipti yfir
veturinn

Allir
nemendur úr
6.-10.bekk.

Niðurstöður
teyma/þróunarhópa
Árgangateymi,
þróunarhópar.
Vinaliðar.

x

Skólapúlsinn

Skólapúlsinn

Mars

Stjórnendur

Febrúar mars

x

x

x

x

Allir foreldrar
svara könnun í
nóvember.
Allt starfsfólk
svarar könnun
í mars

x

x

x

x

x

Allir
starfsmenn

x

Stjórnendur,
deildarstjórar,
sérkennarar.

Stjórnendur,
kennarar,
sérfræðingar
innan og utan
skóla,
foreldrar.

x

Niðurstöður
samræmdra prófa í
íslensku og
stærðfræði í 4.,7. og
9. bekk og ensku að
auki í 9. bekk.

Samræmd
próf:
Menntamálastofnun

Logos lesskimum

Skólaskrifstofa
Austurlands

Orðarún lesskilningur

Skólaskrifstofa
Austurlands/
umsjónarkenn
arar

x

x

Nemendur í
4., 7. og 9.
bekk.

x

x

x

September,
október,
janúar

Lagt fyrir 3., 6.
og 9. bekk

x

x

x

maí,
október,

Lagt fyrir 5., 7.
og 8.bekk

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

Annað

Ytri tengsl

Stjórnun

Aðbúnaðar

Mannauður

Nemendur

Viðmót og menning

Námsmat

Stefna og markmið

Viðfangsefni mats á skólastarfi
2018 - 2019

Nám og kennsla

Viðfangsefni mats á skólastarfi Egilsstaðaskóla 2018 – 2019

Ýmsir viðburðir;
framkvæmdamat

Lesferill / lesfimi;
Skimunarpróf
Menntamálastofnun
Ýmsir viðburðir í
skólanum;
Skólaþing,
árshátíðir,
uppbrotsdagar

Kennarar í 1.10.bekk í
samráði við
sérkennara.
Stjórnendur,
kennarar

September,
janúar, maí

Lagt fyrir
nemendur í
1.-10.bekk

Allt
skólaárið

Allir
nemendur,
kennarar,
annað
starfsfólk,
foreldrar/
aðstandendur

x

x

x

x

x

x

Kannanir Skólapúlsins og nemendakönnun Olweusar á umfangi eineltis
Kannanir Skólapúlsins eru lagðar fyrir mismunandi hópa yfir veturinn. Í fyrsta sinn í vor svöruðu
nemendur í 1.-5. bekk Skólapúlsinum en nemendur í 6. – 10. bekk svara könnuninni í 4 hópum yfir
veturinn þannig að á vorin hafa allir nemendur svarað. Starfsmenn svara könnuninni í mars og foreldrar
fá könnunina í febrúar. Miklar upplýsingar fást í þessum könnunum sem nýtast vel í gerð
úrbótaáætlunar fyrir komandi ár. Flestar tölur eru gefnar upp á stöðluðum skala (svk.staðalníur) með
meðaltalið 5 og staðalfrávik 2. Tölurnar í skýrslunni eru settar fram þannig að niðurstöður fyrir
Egilsstaðaskóla koma fyrst og landsmeðaltal á eftir (EGS/ landið. Munur upp á 1,0 stig telst talsverður
munur. Einnig er mælt í prósentum. Í fimm ára matsáætlun skólans er tiltekið hvaða atriði og þættir
eru kannaðir á hverjum vetri. Sumir þættir eru kannaðir á hverju ári en aðrir sjaldnar (fylgiskjal 1).
Olweusarkönnunin er lögð fyrir nemendur í 5. – 10. bekk á hverjum vetri. Sérstakt teymi heldur utanum
Olweusarverkefnið og annast fræðslu til starfsmanna, forvarnarstarf gegn einelti, undirbúning
Vinadags o.fl.

1.- 5. bekkur
Í könnuninni, sem lögð var fyrir 1.-5. bekk var 95% svarhlutfall og fengust 171 svör. Spurt var um
ánægju af lestri, ánægju með skólann, hvort nemendur teldu sig hafa margt að hlakka til í skólanum og
hvort nemendum liði vel í skólanum.
Almennt virðist börnunum í 1.-5. bekk líða vel í skólanum og mælist það 5,6 stig á móti 5,2 í
landsmeðaltali. Þó skera nemendur í 1. bekk sig aðeins úr en þeim virðist síður líða vel en þeim eldri.
66, 7% barna finnst þau vera örugg í skólanum og 61,7% finnst þau oft vera hamingjusöm í skólanum.
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Nemendur hafa allmikla ánægju af lestri; 76,1% segjast hafa ánægju af því að lesa heima og 78,8% hafa
ánægju af því að lesa í skólanum. Aðeins helmingi nemenda finnst þeir hafa gaman af mörgu í
skólanum, 36,7% stundum og 13,3% nemenda finnst ekki oft gaman af mörgu í skólanum. Þó er ánægja
með skólann yfir landsmeðaltali eða 5,5/5,1.

6. – 10. bekkur
Þættir sem voru kannaðir: Virkni nemenda, líðan og heilsa, skóla- og bekkjarandi. Alls var 94,3%
svarhlutfall í könnuninni og 165 nemendur svöruðu.
Spurt var um ánægju af lestri og hún mælist
5,0/4,7, þ.e. yfir landsmeðaltali.
Nemendur voru spurðir hvort þeir yrðu
ánægðir ef þeir fengju bók að gjöf og 80,9%
svöruðu að þeir yrðu ánægðir.
Þrautseigja í námi virðist vera að aukast bæði hjá strákum og stelpum og stór hluti nemenda segist
alltaf leggja sig fram í náminu.

Áhugi á stærðfræði eykst aðeins en er enn undir landsmeðaltali, 4,8/4,9. Drengir hafa minni áhuga en
stúlkur. Áhugi á náttúrufræði stendur í stað.
Stelpur hafa heldur meiri trú á eigin getu en strákarnir (5,4/5,2) og sjálfsálit nemenda eykst (5,3/4,8)
Langflestum nemendum finnst þeir jafnmikils virði og aðrir, hafa marga góða eiginleika og eru ánægð
með sig sjálf. Þeir mæliþættir sem taka á líðan nemenda og sjálfsáliti koma almennt vel út.

Nemendum í Egilsstaðaskóla líður því almennt vel og það er afar jákvætt. Hreyfing meðal nemenda
hér er í heild meiri en í samanburðarhópum (48%/44,5%) og þeir borða frekar hollan mat. Það er
áhugavert að 33,5% nemenda segjast aldrei borða skyndibita eða drekka gos (43,9%) og er það hærra
hlutfall en landsmeðaltal.
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Þegar spurt er um aga í tímum virðist afstaða
nemenda vera svipuð og annarsstaðar á
landinu (4,8/4,9) en 34,6% nemenda segja að
kennari þurfi að bíða lengi eftir að nemendur
róist í kennslustundum (í flestum tímum/í
öllum tímum.
Þetta þarf að skoða í samhengi við svör foreldra varðandi spurningar sem varða aga í tímum og sagt
nánar frá í umfjöllun um foreldrakönnun.
Olweusarkönnunin er lögð fyrr að hausti og svarhlutfall var að þessu sinni 87,6% sem er heldur minni
þátttaka en árið áður en það getur skýrst af mörgum þáttum s.s. veikindum og leyfum nemenda.
Niðurstaða könnunarinnar er jákvæðari en
síðast þar sem einelti mælist minna í heild
en árið áður. Einelti hjá stúlkum dregst
talsvert saman (blá línan) en stendur nánast
í stað hjá strákum.
Einelti fer fyrst og fremst fram á skólalóðinni
en einnig á göngum skólans, í matsal og
jafnvel inni í kennslustofu. Sem betur
fer eru þetta ekki mörg tilfelli en engu að
síður of mörg. Birtingarmyndirnar eru
helst í formi uppnefna, ljótra orða og
hunsunar.

Ágætt er að horfa á
niðurstöður beggja kannana
þar sem Olweusarkönnunin er
lögð fyrir heilan árgang í einu
en Skólpúlsinn er tekinn
fjórum sinnum yfir árið.
Þannig fæst betri
heildarmynd yfir stöðu mála.

Ýmis verkefni og áherslur í skólastarfinu eru hugsuð sem fyrirbyggjandi aðgerðir gegn einelti, s.s.
Vinaliðaverkefnið (í 4. – 7. bekk), vinabekkir og Vinadagur, aukin gæsla í frímínútum o.fl.
Tengslakannanir eru lagðar fyrir í bekkjum og þær nýttar m.a. til að raða nemendum í námshópa,
kennslustofur og í sæti í matsal. Þetta skólaár hefur verið unnið með KVAN-verkefnið (kærleikur,
vinátta, alúð og nám) og leiðtogaþjálfun en umsjónarkennarar hafa sótt námskeið hjá Vöndu
Sigurgeirsdóttur þar sem þeir fá þjálfun í verkefnum til að bæta bekkjaranda og styrkja jákvæða
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leiðtoga í bekkjum. Allir bekkir hafa unnið með efni af námskeiðunum í vetur og mun sú vinna halda
áfram næsta vetur.

Það er jákvætt að nemendur
virðast samsama sig hópnum
betur en áður og það er
vonandi að sú vinna, sem
unnin hefur verið í vetur, skili
sér áfram.

Foreldrar
Könnun Skólapúlsins var send foreldrum/aðstandendum í febrúar 2019. Svarhlutfall var 83,1% og alls
bárust svör frá 103. Þættir sem kannaðir eru: Nám og kennsla, velferð nemenda, aðstaða og
þjónusta, foreldrasamstarf, heimastuðningur.
Ánægja með nám og kennslu í skólanum eykst lítilsháttar frá árinu áður (5,3/5,2) og meirihluti
foreldra álítur námsefni hæfilega þungt (81,8/82,1).
Skoðun foreldra á að nægilegur agi sé í skólanum hefur minnkað frá fyrra ári (58%/78,6) og foreldrar
drengja álíta augljóslega að agi sé ekki nægilegur (52,7%/78,6%).
Foreldrar barna á elsta stigi telja síst að
nægur agi sé í skólanum (42,9/75,3).
Þessi niðurstaða vekur óneitanleg
margar spurningar og hlýtur að kalla á
nánari skoðun og greiningu á næsta
skólaári. Almenn ánægja er hinsvegar
með samskipti við starfsfólk skólans
(97,1% mjög ánægðir/frekar ánægðri)
og sömuleiðis er ánægja með hvernig
skólinn mætir þörfum nemenda
(88%/87,5%).

Foreldrar telja yfirleitt að börnum þeirra líði vel í skólanum og foreldrar allra stúlkna (100%) svara að
þeim líði vel í skólanum. Þetta er afar ánægjulegt því óumdeilanlegt er að líðan barna skiptir

miklu varðandi gengi í skólanum.
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Nemendum líður almennt vel í
kennslustundum (95%/91%) og í
frímínútum (92%/89%) að mati
foreldra. Þó þyrfti að kanna betur í 1.4. bekk hvað börnum finnst um
frímínúturnar, þar sem foreldrar meta
líðan þeirra verri en í bekkjunum fyrir
ofan.
Umfang eineltis, að mati foreldra, mælist sem betur fer lítið í foreldrakönnuninni en eykst lítillega frá
árinu áður (2019: 6,9%/9,3%; 2018: 6,2%/9,4%). Sú niðurstaða er ekki fullkomlega í samræmi við
niðurstöður nemendakönnunar. Ánægja foreldra með úrvinnslu eineltismála er 61,9%/58% og meiri
ánægja er hjá foreldrum stelpnanna. Ánægja með það hve fljótt tekst að vinna úr eineltismála er
heldur meiri en almennt á landinu (65%/56%).
Foreldrar eru almennt ánægðir með aðstöðu í skólanum. Sífellt eykst fjöldi þeirra sem nýta sér
tómstundaþjónustu eða frístundaheimili og eru 71,4% nemenda í 1.-4. bekk sem nýta sér slíkt.
Ánægja með mötuneyti hefur aukist mikið og má ætla að það sé með tilkomu fiskmáltíða sem nú eru
2x í viku. Fjöldi þeirra barna sem eru skráð í mötuneyti eykst sömuleiðis og eru 98% nemenda sem
borða í mötuneytinu daglega (á landinu eru það 89%).
Virkni foreldra í námi barna eykst (5,2/5,0) og 58,% aðstoða við heimanám daglega eða því sem næst.
Þetta fellur ágætlega að því sem kom fram í nemendakönnunni en nemendur telja heimavinnu
mikilvæga í náminu (5,0/4,8) og á það jafnt við um stráka og stelpur. Foreldrar verja u.þ.b. 15 – 30
mínútum á dag í að aðstoða barnið (82%). Foreldrar telja almennt að heimavinna sé hæfileg (79%).
Ánægjulegt er að sjá að fleiri foreldrar hafa nú væntingar um að börn þeirra fari í iðnnám
(16,7%/10,4%).
Starfsfólk
Könnun Skólapúlsins var lögð fyrir starfsmenn Egilsstaðaskóla í mars. Svarhlutfall var 89,6% og fjöldi
svarenda var 60. Eftirfarandi þættir voru kannaðir: Starfsmannasamtöl (gagnsemi), viðhorf til skólans,
kennarastarfið, starfsumhverfi kennara, mat og endurgjöf, símenntun.
Í spurningum sem varða starfsánægju kemur fram að hún eykst aðeins frá fyrra ári en er þó undir
landsmeðaltali. Sýnilegur munur er á afstöðu kennara og annarra starfsmanna.
Starfsandi er yfir landsmeðaltali (5,2/5,0)
og er sömuleiðis nokkur munur á afstöðu
kennara og annarra starfsmanna. Útkoma
hjá kennurum er 5,5/4,9 sem er yfir
landsmeðaltali en hjá öðru starfsfólki er niðurstaðan 4,3/5,2. Þessar niðurstöður þyrfti að greina
betur og leita svara við þessum mun.
Ánægja með stjórnun skólans minnkar eilítið frá fyrra ári sem og ánægja með starfsumhverfi.
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Í öllum mælikvörðum er marktækur munur á afstöðu kennara og annarra starfsmanna sem er
umhugsunarefni.
Kennarar í Egilsstaðaskóla hafa heldur minni trú á eigin getu en mælist yfir landið og ánægja þeirra í
starfi er svipuð og í fyrra. Nokkrar spurningar varða kennsluhætti og skv. niðurstöðum þeirra er
áhersla kennara í Egilsstaðaskóla á próf mun minni en yfir landið, áhersla á annað námsmat en próf
eykst talsvert (81,6%/78,7%) og greinileg áhersla er á að ekki sé öllum bekknum kennt í einu.
Kennarar fá nú meiri stuðning vegna
nemenda með námsörðugleika en
áður og sömuleiðis telja kennarar sig
fá meiri stuðning vegna nemenda
með hegðunarörðugleika.

Þessi svör verður að skoða í samhengi við
svör foreldra varðandi aga í skólanum og þarf
að bera saman niðurstöður þessa árs og næsta
hvort breyting hefur orðið á afstöðu foreldra.
Kennarar á elsta stigi álíta sig síst fá stuðning
vegna hegðunarörðugleika og er talsverður
munur á svörum þeirra og kennara á öðrum stigum (4,5/5,3).
Kennarar í Egilsstaðaskóla hafa mikið samráð um kennslu, ekki síst kennarar á elsta stigi. Sömuleiðis
er mikil samvinna um kennsluna, sér í lagi á yngsta og elsta stigi.

Umsjónarkennarar deila umsjón árganga og því er mikil samvinna milli þeirra, og sömuleiðis milli þeirra
og annarra kennara í sama árgangi, nauðsynleg. Kennarar eru ánægðir með vinnuaðstæður (5,8/5,1)
en telja þó að aðstaða til samvinnu mætti vera betri. Kennarar telja greinilega að þörf sé á meiri
endurgjöf og mati frá stjórnendum (37% kennara telja matið hæfilegt / 53,1%) en nokkur munur er á
milli stiga og er mest ánægja með mat og endurgjöf á miðstigi. Langflestir telja það mat og endurgjöf
sem þeir fá vera sanngjarnt (97%) og mikill meirihluti telur vera gagn af mati og endurgjöf (91%).
Spurt var um símenntun kennara og úr svörunum má lesa að kennarar telji þörf á meiri símenntun m.a.
í nýjungum og þróun í kennslufræðum, upplýsinga- og samskiptatækni, kennslu nemenda með
sérþarfir og hegðunar- og agamálum. Það sem helst hindrar kennara í að sækja sér símenntun er lítið
svigrúm vegna vinnutíma . Skólinn hefur keypt áskrift að faggreinum á netinu, ASCD, en þar geta
kennarar aflað sér fræðslu um marga þætti.
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Ákall um fræðslu vegna
hegðunar- og agamála er mjög
greinilegt og er í takt við aðra
vísa í Skólapúlsinum.

Í opnum svörum starfsmanna má lesa ánægju með vinnustaðinn og samstarfsfólk. Kennarar eru
greinilega ánægðir með mikla samvinnu og starfsandann. Í svörum varðandi það sem betur má fara
nefnir starfsfólk þörf fyrir betri aðstöðu fyrir nemendur, nauðsyn á fleiri úrræðum vegna agamála og
betra upplýsingastreymi.

Niðurstöður samræmdra prófa
Samræmd próf eru lögð fyrir í þremur árgöngum, 4., 7. og 9. bekk. Prófin í 4. og 7. bekk eru í september
en í 9. bekk eru þau lögð fyrir í mars. Niðurstöður prófanna eru leiðbeinandi fyrir nemendur, foreldra
og kennara.
Í 9. bekk tóku 33 nemendur próf í íslensku, stærðfræði og ensku. Hér eru sýndar niðurstöður prófanna
útfrá hæfnieinkunn og einnig í samanburði við aðra nemendur á landinu. Hæfnieinkunnirnar A, B+, B,
C+, C og D eru reiknaðar útfrá því hvernig normalkúrfan leggst í hverju fagi.

A
B+
B
C+
C
D

Íslenska
Landið %
9,0%
13,2%
32,8%
11,3%
30,8%
3,0%

Skóli %
12,9%
6,5%
41,9%
12,9%
22,6%
3,2%

Stærðfræði
Landið %
8,0%
12,1%
31,6%
13,4%
32,0%
2,9%

Skóli %
3,0%
9,1%
21,2%
21,2%
45,5%
0,0%

Enska
Landið %
9,1%
13,5%
36,0%
11,1%
27,0%
3,3%

Skóli %
15,2%
12,1%
24,2%
9,1%
33,3%
6,1%

Í 7.bekk tóku 43 nemendur próf og niðurstöður voru eftirfarandi útfrá raðeinkunnum.

7. bekkur
Íslenska
Stærðfræði

Hluti

Fjöldi

Raðeinkunn 1-24

Raðeinkunn 25-75

Raðeinkunn 76-99

Hlutfall

Hlutfall

Hlutfall

Heild

42

16,7%

54,8%

28,6%

Lestur
Heild
Reikningur og
aðgerðir

42
43

16,7%
32,6%

45,2%
44,2%

38,1%
23,3%

43

32,6%

32,6%

34,9%
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Í 4. bekk þreyttu 32 nemendur próf og niðurstaðan var þessi:

4. bekkur

Íslenska

Hluti

Raðeinkunn 1-24

Raðeinkunn 25-75

Raðeinkunn 76-99

Hlutfall

Hlutfall

Hlutfall

Heild

15,6%

46,9%

37,5%

Lestur
Heild

12,5%
19,4%

50,0%
61,3%

37,5%
19,4%

35,5%

51,6%

12,9%

Stærðfræði Reikningur og aðgerðir

Yfir heildina er útkoma samræmdu prófanna nokkuð góð en staða árganga í ákveðnum greinum verður
kennurum leiðarljós á næsta skólaári.

Lestur
Mikil áhersla hefur verið á lestrarkennslu og lestur í Egilsstaðaskóla undanfarin ár. Læsisstefna er
endurskoðuð árlega og þar er gerð grein fyrir þeim þáttum sem lögð er áhersla á til að efla lestur.
Meginmarkmið með lestrarstefnu Egilsstaðaskóla er að hafa sameiginlega sýn og stefnu til að bæta
lestrarfærni nemenda á öllum stigum. Í lestrarstefnunni er hugmyndum skólans um lestrarnámið
settar fram og þær lestraraðferðir sem skólinn hefur yfir að ráða, skimanir og greiningar á
lestrarerfiðleikum. (Lestrarstefna Egilsstaðaskóla 2018 – 2019).
Byrjendalæsi var innleitt fyrir nokkur árum og er kennt í 1. – 3. bekk. Í vetur hafa kennarar í
Byrjendalæsi verið að tengja áætlanir betur við þau markmið skólans (aðalnámskrá) sem kenna skal í
hverjum bekk. Nýjar áætlanir hafa einnig verið gerðar í tengslum við nýjar lesbækur sem gefnar eru
út og henta hverju sinni.
Allir árgangar hafa yndislestrarstund á hverjum degi, bókasafn skóla hefur verið stóreflt og sérstök
verkefni tengd lestri eru í nokkrum árgöngum, t.d. Pals á miðstigi og „Lestu nú“ í 8.bekk.

15000

Bókasafn Egilsstaðaskóla - Fjöldi útlána á ári

10000
5000
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Útlán á bókasafni
aukast jafnt og þétt
og eins og kom fram
fyrir í þessari skýrslu
er ánægja af lestri
meiri í Egilsstaðaskóla
en yfir landið í heild.
Á það bæði við um
stráka og stelpur.

Skólabókasafnið gegnir viðamiklu hlutverki í allri vinnu með lestur því það er grundvallaratriði að
krakkarnir finni lesefni sem hentar þeim og þau hafa ánægju af.
Lesfimipróf Menntamálastofnunar eru lögð fyrir alla árganga og Orðarún er lögð fyrir í nokkrum
árgöngum en það próf mælir lesskilning. Þessar skimanir eru lagðar fyrir til að afla upplýsinga um
stöðu nemenda þannig að hægt sé að bregðast við ef þörf þykir.
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Niðurstöður lesfimi sýna að flestir árgangar eru yfir landsmeðaltali og það er ánægjulegt.

Umbótaaðgerðir / þróunarstarf
Margvíslegt þróunar- og umbótastarf fer fram í Egilsstaðaskóla. Kennurum er skipti í þróunarhópa og
hittast þeir reglulega á fundatímum á mánudögum auk þess að vera ábyrgir fyrir ákveðnum
viðburðum í skólastarfinu.

Hópur

Markmið

Verkefni

Tillögur að úrbótum

Olweusarverkefni

Vinna að forvörnum gegn
einelti og andfélagslegri
hegðun.

Halda utan um Olweusarfundi
starfsfólks.
Undirbúa Vinadaginn.
Safna hugmyndum fyrir vinnu
gegn einelti.

Ræða fyrirkomulag fræðslu til
starfsmanna.

Nýsköpun

Efla og þróa
nýsköpunarvinnu í
skólanum.
Efla tengsl við
nýsköpunarstarf í
samfélaginu.

Yfirfara skólanámskrá.
Stefna að námskeiði fyrir kennara.

Sjálfbærni/grænfáni

Efla umræðu og virkni
tengda sjálfbærni í
Egilsstaðaskóla.

Endurskoða skólanámskrá í
nýsköpun.
Skipuleggja kennarafund um
nýsköpun.
Undirbúa nýsköpunardaginn.
Sjá til þess að nemendur í 4.-7.
bekk geti skilað inn hugmyndum í
Nýsköpunarkeppni grunnskóla.
Kynna sér Grænfánaverkefnið
þannig að skólinn geti sótt um
aðild.
Koma með hugmyndir að
verkefnum tengdum sjálfbærni.
Móta og hafa umsjón með
verkefnum sem tengjast
sjálfbærni, s.s.matarsóun,
plastnotkun ofl.
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Sækja um Grænfánann með þemað
„Úrgangur“ í forgrunni.
Fá fræðslu og kynningu um flokkun sorps
og upplýsingar um hvert farið er með
sorpið.

Mat á skólastarfi

Vinna innra mat á
skólastarfi og móta
áætlun þar um til 5 ára.

Jafnréttisnefnd

Vinna að því að allir í
skólanum, nemendur og
starfsmenn, njóti jafns
réttar án tillits til kyns.

Rafrænir
kennsluhættir

Efla rafræna kennsluhætti
í Egilsstaðaskóla.
Móta stefnu varðandi
rafræna kennsluhætti.

Heilsueflandi hópur

Efla og þróa skólastarf í
Egilsstaðaskóla í anda
heilsueflandi skóla.

Umsjón með gagnasöfnun um
innra mat.
Gera úrbótaáætlun.
Skrifa matsskýrslu.
Kynna niðurstöður innra mats
fyrir foreldrum, nemendum og
starfsmönnum.
Fylgja eftir vinnu við
jafnréttisáætlun skólans.
Meta stöðuna út frá markmiðum
jafnréttisáætlunar.
Sjá um hugmyndabanka um
jafnréttiskennslu.
Undirbúa Menntabúðir.
Vera með stuttar kynningar á
kennarafundum.
Vinna að stefnumótun fyrir
rafræna kennsluhætti.
Kynna sér rafræna kennsluhætti
annarsstaðar.
Ákveða þema ársins.
Skipuleggja fund um heilsueflandi
skóla fyrir starfsmenn.
Vinna með íþróttakennurum að
skipulagi heilsu- og hreyfidaga.
Umsjón með tengdum
verkefnum, s.s. Göngum í
skólann, Lífshlaupið ofl.

Hvernig er hægt að gera vinnu hópsins
markvissari?
Skoða með hvaða hætti er best að kynna
niðurstöður úr Skólapúlsinum fyrir
starfsfólki, nemendum og foreldrum.

Útbúa könnun fyrir starfsfólk til að fá
upplýsingar um upplifun þeirra af
jafnréttisáætlun og framkvæmd hennar.
Gera úrbótaáætlun útfrá lista sem kom
fram á starfsmannafundi.þæ
Ljúka stefnumótum um rafræna
kennsluhætti, í samstarfi við stjórnendur,
kennara og bæjarstjórn.

Þarf að huga að mótun stefnu í
geðheilbrigðismálum í skólanum.
Mætti gera sýnilegri leiðir fyrir
nemendur sem stríða við vanlíðan.

Þann 24. október var haldið Skólaþing í Egilsstaðaskóla. Foreldrar og nemendur sátu saman og ræddu
ýmis atriði sem bæta má í skólastarfinu. Mismunandi spurningar voru til umfjöllunar eftir stigum en
meðal þess sem var rætt var á yngsta stigi og miðstigi var:
•
•
•
•
•

Hvað þarf að bæta og laga á skólalóðinni?
Hvernig sjáum við framtíðarskólann fyrir okkur, t.d. varðandi tækni?
Hvað finnst okkur um heimanám?
Hvernig viljum við læra í skólanum?
Hvernig viljum við vinna með þema?

Á unglingastigi var rætt um hvað hægt væri að gera til að efla félagslíf nemenda í frímínútum og í
hádegishléi, hvaða tækifæri væru fólgin í aukinni notkun tækni í skólastarfinu, hverskonar verkefni
hentuðu best í heimanámi, hvernig brúa megi betur bilið milli grunn- og framhaldsskóla, hvernig
kennsluhætti þátttakendur vildu sjá í skólastarfinu og hvernig þeir sæju skóla framtíðarinnar. Loks var
rætt um hvaða afstöðu fólk hefði til símanotkunar í Egilsstaðaskóla.
Umræður á öllum stigum voru gagnlegar og gríðarlega margar hugmyndir komu fram. Næsta skólaár
verður unnið frekar með framkvæmdaáætlun af Skólaþingi (sjá fylgiskjal 3).

Styrkleikar og veikleikar
Ef horft er til þeirra þátta sem skoðaðir eru í Skólapúlsinum má setja fram ákveðin atriði sem teljast
annars vegar styrkleikar og hins vegar veikleikar. Horft er sérstaklega til þeirra þegar úrbótaáætlun
fyrir skólann er unnin.
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Styrkleikar skólastarfsins:
o Foreldrar telja almennt að börnum þeirra líði vel í skólanum, í kennslustundum og í
frímínútum.
o Umfang eineltis hefur heldur minnkað.
o Foreldrar eru yfirleitt ánægðir með hraða úrvinnslu á eineltismálum.
o Ánægja nemenda af lestri eykst milli ára.
o Þrautseigja nemenda í námi eykst.
o Nemendur hafa gott sjálfstraust og líður vel í skólanum.
o Nemendur hreyfa sig mikið og borða hollan mat.
Veikleikar skólastarfsins:
o
o
o
o
o
o

Foreldrar og starfsfólk telur ekki nægan aga í skólanum.
Kennarar telja sig ekki fá nægan stuðning vegna hegðunarörðugleika nemenda.
Áhugi á stærðfræði og náttúrufræði minnkar, sér í lagi hjá strákum.
Trú nemenda á eigin námsgetu er heldur minni í heild miðað við landsmeðaltal. Aðeins einn
árgangur hefur meiri trú á námsgetu sinni en jafnaldrar þeirra á landinu.
Kennarar telja mikið skorta á hæfilegt mat og endurgjöf frá stjórnendum.
Kennarar hafa ekki sótt sér símenntun í sama mæli og kennarar á landinu öllu.

Ytri tengsl
Egilsstaðaskóli er í margvíslegu samstarfi við aðila utan skólans. Þar er m.a. um að samstarf skv. áætlun
samstarf s.s. við leikskóla en verðandi nemendur í skólanum koma í skólaheimsóknir á sínum síðasta
vetri í leikskólanum. Nemendur í efstu bekkjum hafa möguleika á að hefja nám í ME ef þeir hafa lokið
námsefni grunnskólans. Í vetur stunduðu 5 nemendur nám í ensku í ME. Auk þessa er samstarf við
stofnanir sveitarfélagsins s.s. Félagsþjónustuna en samstarfsverkefnið ALL (Austurlandslíkanið) hefur
verið reglulega í skólanum til að vinna að málum nemenda. Mikið samstarf er við forvarnarfulltrúa og
starfsmenn félagsmiðstöðvarinnar Nýungar m.a. um námskeiðahald og ýmsa viðburði. Nokkrir
nemendur hafa verið í starfsnámi hjá fyrirtækjum í sveitarfélaginu, nemendur í 9. bekk fara í
starfskynningu á mismunandi staði og sótt hefur verið sérfræðiaðstoð til Nýsköpunarmiðstöðvar, svo
eitthvað sé nefnt. Einnig hefur skólinn verið í samstarfi við Menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs, m.a.
um sýningahald í Sláturhúsinu og vegna Þjóðleiks. Tengsl skólans við nærsamfélagið, fyrirtæki og
stofnanir er mikilvægt og ástæða til að auka það frekar en hitt því það hefur mikið gildi fyrir bæði
nemendur og starfsfólk en ekki síður fyrir þá aðila sem skólinn er í samskiptum við.

Árangur nemenda á ýmsum vettvangi
Nemendur skólans tóku þátt í ýmsum skólatengdum viðburðum og keppnum á árinu.
Lið Egilsstaðaskóla tók þátt í Legókeppninni í Reykjavík í nóvember en undirbúningur hefur þá staðið í
nokkrar vikur. Ferðin er í samstarfi við Brúarásskóla á Fljótsdalshéraði og fara kennarar frá báðum
skólum með liðunum. Liðinu gekk vel og var nálægt því að komast á verðlaunapall.
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Nemendur 7. bekkjar tóku þátt í Stóru
upplestrarkeppninni að venju. Nemendur í
Egilsstaðaskóla skipuðu þrjú fyrstu sæti
lokakeppninnar, sem haldin var í Egilsstaðaskóla.
Þetta voru þau Björg Gunnlaugsdóttir í 1. sæti,
Áslaug María Þórðardóttir í 2. sæti og Eyþór
Magnússon í 3. sæti.

Austurlandsriðill Skólahreysti var haldinn í apríl og nemendur
Egilsstaðaskóla tóku þar þátt. Þau náðu ágætum árangri þó þau
kæmust ekki á verðlaunapall. Skólahreystilið skólans skipuðu þau
Birgitta Ósk Einarsdóttir, Hekla Xi Káradóttir, Róbert Þormar
Smárason,Rósey Björgvinsdóttir og Unnar Birkir Einarsson
Nemendur á miðstigi tóku þátt í Nýsköpunarkeppni grunnskóla,
og voru 4 nemendur úr 6. bekk í Egilsstaðaskóla í lokakeppninni,
sem haldin var í Háskólanum í Reykjavík í maí.

Lokaorð
Skólastarf er fjölbreytt og margvíslegt mat er lagt á þau verkefni sem unnið er að. Sjálfsmatsskýrsla
skólaárins 2018-2019 verður kynnt skólaráði, fræðslunefnd og foreldrum. Farið verður yfir
niðurstöðurnar í heild á starfsdögum í vor en niðurstöður hverrar könnunar hafa verið kynntar á
starfsmannafundum í vetur. Vinna við úrbótaáætlun fer fram byrjun næsta skólaárs. Matsskýrslan er
birt á heimasíðu skólans.
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Fylgiskjal 1

Egilsstaðaskóli
Fimm ára matsáætlun 2019-2024
Samkvæmt grunnskólalögum og aðalnámskrá grunnskóla skal hver skóli meta árangur og gæði skólastarfsins með
kerfisbundnum hætti. Matið skal vera tengt markmiðum skólans og aðferðir skulu taka mið af sérstöðu skólans
og þeim viðfangsefnum sem unnið er með hverju sinni.
Gagnaöflun innra mats á skólastarfi í Egilsstaðaskóla byggir m.a. á þátttöku skólans í Skólapúlsinum. Allir
nemendur 1.- 5. bekkjar tóku stutta könnun í vetur en nemendur í 6.-10. bekk taka könnunina fjórum sinnum á
vetri í smærri hópum. Í kjölfar kannana berast stjórnendum upplýsingar um 19 matsþætti sem kanna virkni
nemenda, líðan þeirra og skóla- og bekkjaranda. Starfsmannakönnun Skólapúlsins fer fram í mars á ári hverju
og niðurstöður hennar berast skólanum í byrjun apríl. Foreldrakönnunin er framkvæmd í febrúar ár hvert.
Könnunin er gerð meðal foreldra barna á öllum aldursstigum skólans. Könnuninni svara 120 foreldra líkindaúrtak.

Skólanámskrá t.d. stefna, markmið,
inntak náms og námsmat
Starfsáætlun, t.d. skipulag, verkferlar
og stoðþjónusta
Nám og námsárangur
Nemendur t.d. líðan, þarfir,
starfsandi og samstarf
Kennsla - Kennsluhættir,
fagmennska
Starfsfólk t.d. líðan, starfsandi og
samstarf
Stjórnun
Viðmót og menning skóla
Aðbúnaður, vinnuaðstaða
Samstarf heimilia og skóla
Ytri tengsl t.d. við önnur skólastig og
nærsamfélagið
Umbótaaðgerðir / þróunarstarf
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Aðrir þættir sem lagðir eru til grundvallar mati á skólastarfi í Egilsstaðaskóla eru eineltiskönnun á vegum
Olweusarverkefnisins sem lögð er fyrir alla nemendur skólans frá 4.-10. bekk í nóvember. Þar að auki eru
foreldrafundir og rýnifundir með nemendum og foreldrum. Að öðru leyti mótast aðferðir við innra mat af því
viðfangsefni sem verið er að meta.
Niðurstöður innra mats skólans eru birtar í matsskýrslu sem gefin er út hvert vor. Þær eru kynntar í skólaráði,
fræðslunefnd, foreldrum , nemendum og starfsmönnum. Það er gert með eftirfarandi hætti. Skýrslunni er dreift
til fulltrúa í fræðslunefnd og skólaráði og fylgt eftir með kynningu á fundum þessara ráða. Foreldrum eru kynntar
helstu niðurstöður í fréttabréfi auk þess sem hluti af niðurstöðum eru einnig kynntar á heimasíðu skólans.
Nemendum í 6.-10. bekk eru kynntir helstu þættir með stuttum kynningum í bekk. Starfsmönnum eru kynntar
helstu niðurstöður á starfsmannafundum. Matsskýrsla skólans er aðgengileg á heimasíðu skólans og einnig
matsáætlun, úrbótaáætlun og upplýsingar um matshóp skólans.
Hér fyrir neðan eru viðfangsefni mats á skólastarfi í Egilsstaðaskóla og hvaða viðfangsefni eru í brennidepli á
hverju skólaári.

Fylgiskjal 2

Egilsstaðaskóli

ÚRBÓTAÁÆTLUN 2018-2019
Verkefni:

Markmið:

Leiðir:

Ábyrgð á framkvæmd:

Starfsánægja undir
landsmeðaltali hjá
starfsfólki og á það bæði
við um kennara og
almennt starfsfólk.

Að auka almenna
starfsánægju
starfsfólks.

• Virkja starfsmannafélagið
• Sérstakur starfsmaður
aðstoði og leiðbeini við
tæknimál (ipad og tölvur).
• Virkja stigin í að vinna meira
saman; vettvangur fyrir stigin
til að vinna saman (miðstigið
sérstaklega rætt í þessum
sambandi). Auka samráð.
• Handleiðsla til starfsmanna.
Markviss handleiðsla til
nýliða.
• Meira og öflugra samráð.
• Betri aðstaða til teymisvinnu.

• Stjórn
starfsmannafélags
• Stjórnendur

• Mikilvægt er að mönnun sé
ásættanleg í gæslu sem og
stuðningur í bekkjum.
Sérstaklega er bent á þörf á
þessu á yngsta stigi og
miðstigi.
• Áhersla á snemmtæka íhlutun
varðandi hegðunarmál og
samstarf við foreldra
• Samvinna við
Austurlandsteymið um mál
sem þarfnast fjölþættra
úrræða
• Vinna þarf eftir ferli skólans
um viðbrögð við agamálum
• Að nemendur hafi námsefni
við hæfi
• Nýta hvatningarkerfi fyrir
nemendur með
hegðunarörðugleika
• Nýta starfsnám fyrir
nemendur í 9. og 10.bekk
sem upplifa sig illa í
skólanum.
• Foreldrar séu virkjaðir og
kallaðir til aðstoðar.

• Stjórnendur

Kennarar á yngsta og
Auka stuðning við
miðstigi telja sig ekki hafa kennara vegna
nægilega góðan stuðning
hegðunarörugleika
vegna hegðunarnemenda.
örðugleika nemenda.
1) 90% foreldra
telja agann í
skólanum
hæfilegan.
2. Að efla samstarf
við foreldra um
íhlutun vegna
hegðunarmála.

• Stjórnendur –
kennarar á miðstigi
• Stjórnendur og
trúnaðarmaður –
koma þessu áfram til
Kí.
• Stjórnendur
• Stjórnendur/kennarar

• Stjórnendur og
kennarar
• Stjórnenda og kennara
• Stjórnendur og
umsjónarkennar
• Kennarar og
sérkennarar
• Námsráðgjafi og
umsjónarkennari
• Námsráðgjafi og
umsjónarkennarar
• Stjórnendur og
umsjónarkennarar
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Of margir foreldra telja
aga of lítinn í skólanum

1. Efla jákvæðan
aga meðal
nemenda.

68,8% foreldra telja aga
hæfilegan í skólanum, en
31,2% foreldra telja aga í
skólanum of lítinn.

Kennarar kalla eftir meiri
símenntun

1) Efla tækifæri
kennara til
símenntunar

Hlutfall kennara sem
hefðu viljað meiri
símenntun undanfarna 12
mánuði er 15,2% yfir
landsmeðaltali.
Fjöldi daga í símenntun hjá
kennurum undanfarið ár
er -21,1% undir
landsmeðaltali.

Tæknibúnaður skólans er
að hluta orðinn úreltur.

1) Efla
tæknibúnað
skólans svo
bjóða megi
upp á nútíma
nám með
aðstoð
tækninnar.

• Grípa fljótt inn í agamál og
vinna eftir ferli skólans um
viðbrögð við agamálum.
• Leggja áherslu á virkni
nemenda í kennslu.
• Koma til móts við nemendur
þar sem þeir eru staddir með
auknum faglegum stuðningi
við nemendur, s.s.
félagsfærniþjálfun og
viðtölum.
• Nýta samvinnu við
Austurlandsteymið og
foreldra í málum.
• Efla foreldrar og virkja þá
þegar nemendur hafa gerst
brotlegir við reglur.
• Afleiðingar af agabrotum sjá
skólareglur

• Umsjónarkennarar og
deildarstjórar

• Endurmenntunaráætlun liggi
fyrir í upphafi hvers árs með
meginmarkmiðum
endurmenntunar fyrir árið.
• Nýta hluta af sameiginlegum
fundartíma kennara fyrir
sameiginlega vinnu, lestur og
pælingar.
• Kaupa áskrift af ASCD fyrir
alla kennara þannig að þeir
geti nýtt sér námskeið sem
þar eru og stuðla jafnhliða að
lærdómssamfélagi.
• Fara í skólaheimsóknir
innanlands, nýta meira
námsframboð/námskeið í
Háskólanum á Akureyri.
• Fræðsluyfirvöld kalli eftir fleiri
möguleikum í fræðslu á
netinu.
• Skólar á Austurlandi vinni
betur saman varðandi það að
nýta sér fræðslu sem er
fengin að.

• Stjórnendur

• Kaup á chrome-books tölvum
fyrir nemendur til þess að
vinna með í kennslustundum
40 stk.
• Endurnýjun á Ipad þannig að
vinna megi með þá í fleiri en
einum hópi.
• Lágmark að það séu
bekkjarsett af ipad á hverju
stigi (3 x 45 ...).

• Skólastjórnendur/
fræðslunefnd.
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• Kennarar
• Stjórnendur,
umsjónarkennarar,
námsráðgjafi,
skólahjúkrunarfræðing
ur, þroskaþjálfi
• Umsjónarkennarar,
stjórnendur og
stoðkerfi
• Fylgja ferli um
viðbrögð við
einstökum atvikum.
• Kennarar og
stjórnendur

• Stjórnendur
• Stjórnendur

• Stjórnendur / kennarar

• Afar brýnt að bæta
netsamband í stofum; tölvur í
kennslustofum mjög hægar
og alltof mikið álag á kerfinu
þegar heilir árgangar eru að
vinna allir í
ipad/símum/crometölvum.
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Stjórnendur/
Eignasjóður

Fylgiskjal 3

Framkvæmdaáætlun í kjölfar skólaþings 2018
Valin voru þrjú verkefni úr niðurstöðum skólaþings varðandi eftirfarandi þætti til þess að kanna nánar
og koma til framkvæmda.
Yngsta stig: Hvað má bæta í skólastarfinu?
Verkefni
1. Bæta hljóðvist; íþróttir, matsalur og
skólastofur
2. Endurskoða Frístund
3. Meiri útikennsla

Úrbætur

Yngsta stig: Hvað má bæta í frímínútum og á skólalóð?
Verkefni
Úrbætur
1. Aðskilja leiksvæði og götu betur.
2. Hafa vinaliðaverkefni á yngsta stigi
3. Fleiri rólur - Gullabú
Miðstig: Hvað má bæta varðandi leiktæki?
Verkefni
1. Útbúa hjólabraut á skólalóðinni
2. Upphífingastöng
3. Klifurveggur
Miðstig: Hvað má bæta á skólalóðinni ?
Verkefni
1. Vatnshani
2. Betri hjólagrindur
3. Bæta lýsingu við skólann.

Úrbætur
Skoða inni á miðstigsgangi.
Skoða í klettum eða á húsvegg.

Úrbætur

Elsta stig: Hvað er hægt að gera til þess að efla félagsstarf nemenda í frímínútum og hádegishléi?
Verkefni
Úrbætur
1. Hafa bókasafnið opið - rólegt dundsvæði
þar sem hægt er að prjóna, teikna, tefla
o.s.frv.
2. Hafa fleiri spil, kenna spil og skipta þeim
jafnvel út.
3. Fleiri sófa fyrir nemendur.
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