
 

Matsþáttur 
 

Markmið 
 
 

Mælikvarði Viðmið Aðgerðir Hverjir fá 
upplýsingar 

Birtingaform Tímarammi 
 
 

Ábyrgð 
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g 
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Gildi skólans. 
 
 

Að starfsfólk velji 
gildi fyrir skólann 
 
 

Skólinn 
hafi gildi 

Að gildi birtist í 
nýrri skólanámskrá, 
séu samofin öllu 
starfi. 

Umræður og kosning í 
vinnu um nýja 
námskrá 

Allir sem að 
skólanum 
koma. 

Niðurstöður 
birtar í 
námskrá. 

Lokið í maí 
2021 
 
 
 
 

Skólastjóri 

Barnasáttmálinn Að innleiða 
barnasáttmálann í 
skrefum næstu 5 
árin. Í ár er unnið 
með þátt sem snýr 
að rödd barna, að 
þau hafi áhrif á leik 
og starf. 

Könnun 
meðal 
starfsman
na og 
barna. 
 

Að allir starfsmenn 
hlusti á rödd barna 
s.s. við val á 
verkefnum og 
þróun verkefna.  

Vera með fræðslu um 
barnasáttmálann.  
Starfsmenn rýna í 
niðurstöður frá 
börnum gera og 
áætlanir deilda eftir 
niðurstöðum. 

Allir sem að 
skólanum 
koma 

Námskrá Lokið í maí 
2024 
 
 
 
 

Skólastjóri 

 

Ný 
skólanámskrá 

Skólanámskrá unnin 
í tengslum við nýja 
menntastefnu og 
barnasáttmálann 

 Skólanámskrá 
innihaldi þau 
viðmið sem þarf 

Starfsmannafundir 
vetrarins fara að miklu 
leyti í þessa vinnu 

Allir sem að 
skólanum 
koma 

Námskrá á 
heimasíðu 

Lokið í maí 
2021 

Skólasjóri 

Á
h

er
sl

u
r 

í s
kó

la
st

ar
fi

, 

ke
n

n
sl

a 
o

g 
n

ám
su

m
h

ve
rf

i Fjölmenning 
 
 
 
 
 

Að allt starfsfólk 
vinni áfram að 
fjölmenningu og 
málörvun og þekki 
Orðaleik 

Skýrslur 
deilda um 
tvítyngivin
nu 

Öll tvítyngd börn fái 
stöðumat og 
áframhaldandi 
vinnu miðað við 
stöðu 

Markviss vinna á 
hverri deild ásamt 
vinnu verkefnastjóra 
tvítyngis 

Allir sem að 
skólanum 
koma. 

Í ársskýrslu 
og skýrslur 
deilda til 
sérkennslustj
óra 

Ár hvert Skólstjóri 

Læsi   Skólanámskrá 
innihaldi þau 
viðmið sem þarf 

Verður unnið í nýrri 
skólanámskrá 

Allir sem að 
skólanum 
koma 

Námskrá á 
heimasíðu 

Lokið í maí 
2021 

Skólasjóri 

4 ára áætlun um innra mat 2020-2024 
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Ábyrgð 

Sjálfbærni og 
vísindi 

  Skólanámskrá 
innihaldi þau 
viðmið sem þarf 

Verður unnið í nýrri 
skólanámskrá 

Allir sem að 
skólanum 
koma 

Námskrá á 
heimasíðu 

Lokið í maí 
2021 

Skólasjóri 

Heilbrigði og 
velferð 

  Skólanámskrá 
innihaldi þau 
viðmið sem þarf 

Verður unnið í nýrri 
skólanámskrá 

Allir sem að 
skólanum 
koma 

Námskrá á 
heimasíðu 

Lokið í maí 
2021 

Skólasjóri 

Lýðræði og 
mannréttindi 
 
 
 
 
 

  Skólanámskrá 
innihaldi þau 
viðmið sem þarf 

Verður unnið í nýrri 
skólanámskrá 

Allir sem að 
skólanum 
koma 

Námskrá á 
heimasíðu 

Lokið í maí 
2021 

Skólasjóri 

 

Jafnrétti 
 
 
 
 

  Skólanámskrá 
innihaldi þau 
viðmið sem þarf 

Verður unnið í nýrri 
skólanámskrá 

Allir sem að 
skólanum 
koma 

Námskrá á 
heimasíðu 

Lokið í maí 
2021 

Skólasjóri 

 

Sköpun 
 
 
 
 
 

  Skólanámskrá 
innihaldi þau 
viðmið sem þarf 

Verður unnið í nýrri 
skólanámskrá 

Allir sem að 
skólanum 
koma 

Námskrá á 
heimasíðu 

Lokið í maí 
2021 

Skólasjóri 

4 ára áætlun um innra mat 2020-2024 
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Ábyrgð 

Sk
ip

u
la

g 

Skipulag – 
námsáætlanir 
 
 
 
 
 

Uppfylli 
aðalnámskrá, 
skólanámskrá, 
menntastefnu og 
barnasáttmála 

Öllum 
þáttum 
sinnt  

Matslistar um 
gæðastarf í skólum 

Unnið í samvinnu 
starfsfólks 

Allir sem að 
skólanum 
koma 

Heimasíða, 
deildadagatöl 

Ár hvert Skólastjóri 

Skóladagatal 
 
 
 
 
 
 

Uppfylli kröfur 
Akureyrarbæjar um 
slík dagatöl 

Umsögn 
foreldrará
ðs og 
samþykkt 
fræðslusvi
ðs 

Uppfylli kröfur 
Akureyrarbæjar um 
slík dagatöl 

Unnið í samvinnu við 
Oddeyrarskóla 

Allir sem að 
skólanum 
koma 

Heimasíða og 
ársskýrsla 

Að vori hvert 
ár 

Skólastjóri 

Ö
ry

gg
i 

Dagleg 
lóðaskoðun  
 
Árleg úttekt á 
leikvelli og 
húsnæði 

Lóð standist 
öryggiskröfur 
 
Lóð og húsnæði 
standist 
öryggiskröfur 

 
 
 
 
Allt sé í 
góðu lagi 

Ekkert óæskilegt að 
finna 
 
Þar til gerðir staðlar 

Yfirferð og skráning 
 
 
 
Yfirferð og skráning 

Skólastjórn
endur 
 
 
Skólastjórn
endur 

Skráningar 
eyðublað 
 
 
Skráning 
úttektaraðlia 

Daglega 
 
 
 
Árlega 

Deildarstjór
ar 
 
 
Skólastjóri 

Vinnuaðstaða 
barna og 
starfsfólks 

Að vinnuaðstaða 
standist kröfur 

 Þar til gerðir staðlar Regluleg úttekt Skólastjórn
endur 

Skýrsla til 
skólastjóra 

Ár hvert Skólastjóri 
UMSA 

4 ára áætlun um innra mat 2020-2024 
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Markmið 
 
 

Mælikvarði Viðmið Aðgerðir Hverjir fá 
upplýsingar 

Birtingaform Tímarammi 
 
 

Ábyrgð 

Brunavarnir og 
æfingar 

Allir þekki verklag 
og flóttaleiðir 
Brunavarnir í lagi 

 
Yfirferð á 
tækjum og 
merkingu
m 

Hvernig ganga 
brunaæfingar 
Yfirferð tækja og 
merkinga 

Brunaæfing 
 
Úttekt 
Öryggismiðstöðvar 

Allt 
starfsfólk  

 
 
Skýrsla úr 
úttekt 

Ár hvert 
 
Ár hvert 

Skólastjóri 

Slysaskráning og 
forvarnir 

Öryggi barna og 
starfsfólks 

Fjöldi 
óhappa 

Engin óhöpp Skráning í Karellen. 
Slysastaðir skoðaðir 
sérstaklega m.t.t. 
úrbóta 

Allir 
starfsmenn 

Slysaskráning
ar 

Ár hvert Skólastjóri 

Eineltisáætlun 
og eftirfylgni 

Vellíðan og 
starfsánægja – laus 
við einelti. 

Starfsman
na-könnun 
og 
tilkynninga
r. 

Að enginn 
starfsmaður verði 
fyrir einelti á 
vinnustað né utan 
hans. 

Fræðsla um einelti og 
kynferðislega áreitni á 
vinnustað. 
Kynna eineltisteymi 
Akureyrar og 
verklagsreglur 
varðandi grun um 
einelti. Samábyrgð. 
Vinna eineltisáætlun. 

Allir sem að 
skólanum 
koma 

Í ársskýrslu 
og í 
starfsmanna-
könnun. 

Annað hvert 
ár 

Mannauðs-
deild 
Skólastjóri 

Áfallaáætlun 
 
 
 
 

Öryggi og vellíðan 
allra 

Þekking í 
starfsman
nakönnun 

Að unnið sé með öll 
áföll innan skólans 

Fræðsla um 
áfallaáætlun 

Allir sem að 
skólanum 
koma 

Á heimasíðu Ár hvert Skólastjóri 

M
an

n
au

ð
u

r Móttökuáætlun 
nýrra 
starfsmanna  
Starfsmannahan
dbók 

Góð móttaka og 
öruggari starfsmenn 

Starfsman
nakönnun 

Öllum 
starfsmönnum líði 
vel í starfsbyrjun 

Fræðsla um 
móttökuáætlun.  

Allir sem að 
skólanum 
koma 

Starfsmannah
andbók í 
tölvu í 
undirbúningi 

Alltaf Skólastjórar
deildarstjór
ar 

4 ára áætlun um innra mat 2020-2024 
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Mælikvarði Viðmið Aðgerðir Hverjir fá 
upplýsingar 

Birtingaform Tímarammi 
 
 

Ábyrgð 

Starfsmannakön
nun 
 
 
 

Vellíðan og 
starfsánægja 

Starfsman
nakönnun 

Öllum 
starfsmönnum líði 
vel í starfi 

Fræðsla og yfirferð 
kannana 

Allir 
starfsmenn 

Skýrsla Annað hvert 
ár 

Skólastjóri 

Starfsmannasa
mtöl 

Vellíðan og 
starfsánægja. 
Vettvangur samtals 

Fjöldi 
samtala 

Allir fái boð um 
samtal 

Samtöl fari fram ár 
hvert 

Allir 
starfsmenn 

Samtalsblöð Ár hvert Skólastjóri 

Þátttaka 
starfsfólks í 
mótun starfsins 
 
 

Vellíðan og 
starfsánægja. 
Starfshelgun hvers 
og eins 

 Allir hafi rödd í 
mótun starfsins 

Umræður og 
hópastarf á 
starfsmannafundum 
og deildarfundum. 
Skipulag teymisfunda. 

Allir 
starfsmenn 

Skráning 
fundargerða 

Alltaf Skólastjóri 

 

TRAS Öll börn fái skimun 
á námsframvindu 

Fjöldi 
barna 

Öll börn hafi 
viðeigandi færni 
eða fái aðstoð 

Unnið með 
niðurstöður fyrir hvert 
barn og/eða deildar 

Allir 
starfsmenn  
Foreldrar 

Skráningarblö
ð 

Á réttum tíma 
fyrir hvert 
barn 

Deildarstjór
ar 

B
ar

n
ah

ó
p

u
ri

n
n

 

 

Hljóm-2 Að öll börn fari í 
hljóm við 5 ára 
aldur. 

Fjöldi 
barna 

75% sé með meðal 
eða góða færni 

Samantekt 
niðurstaðna, 
umbótaáætlanir 
mótaðar á deildum 

Allir 
starfsmenn 
Foreldrar 

Skráningarblö
ð 

Haust og vor Deildarstjór
ar og 
sérkennslus
tjóri 

EfI Nánari skimun 
vegna vanda og/eða 
tvítyngis 

Fjöldi 
barna 

 Unnið með 
niðurstöður fyrir hvert 
barn, 
einstaklingsáætlun 

Kennarar 
og foreldrar 

Skráningarblö
ð 

Við tækifæri Sérkennslu
stjóri 

4 ára áætlun um innra mat 2020-2024 



 

Matsþáttur 
 

Markmið 
 
 

Mælikvarði Viðmið Aðgerðir Hverjir fá 
upplýsingar 

Birtingaform Tímarammi 
 
 

Ábyrgð 

MIO Öll börn fái skimun 
á stærðfræði 
hugtökum 

Fjöldi 
barna 

Að deildar sjái að 
unnið sé með 
stærðfræði 
hugtökin 

Deildar gera 
umbótaáætlun vanti 
ákveðna þætti í starfið 

Starfsfólk Skráningarblö
ð 

Á réttum tíma 
fyrir hvert 
barn 

Deildarstjór
ar 

Sérkennsla Öll börn fái 
þjónustu við hæfi. 
Snemmtæk íhlutun 

Bættur 
námsárang
ur barna 

Hvert barn nái að 
blómstra og nýta 
styrkleika 

Skipulag og frekari 
vinna með 
sérkennsluteymi og 
deildum 

Starfsfólk         
Foreldrar 

Framvinduský
rslur 
sérkennslu 

Sífellt Sérkennslu
stjóri 

R
ek

st
u

r 

Mat á stöðu 
fjármála 
 
 
 
 
 

Að standast 
fjárhagsáætlun 

Niðurstöð
ur 
rekstrarrei
knings ár 
hvert 

Að standast 
fjárhagsáætlun 
vikmörk innan 1% 

Reglulegt mat og 
óvænt útgjöld sem 
áhrif geta haft á 
niðurstöður skráðar 
og rekstrarstjóri látinn 
vita. 
 
 
 

Rekstrar-
stjóri 

Ársskýrsla Þriggja 
mánaða fresti 

Skólastjóri 

Fo
re

ld
ra

r 

Foreldrakönnun Að kanna ánægju 
foreldra með 
skólann. 

Foreldrakö
nnun og 
svör við 
ánægjuspu
rningum. 

Að 90% foreldra 
séu ánægðir með 
skólann. 

Kynna könnunina fyrir 
foreldrum. Skoða 
niðurstöður úr 
könnun og vinna 
markvisst að úrbótum. 

Allir sem að 
skólanum 
koma 

Í ársskýrslu 
og á 
heimasíðu. 

Tveggja ára 
fresti 

Skólastjóri 
Fræðslu-
svið 

4 ára áætlun um innra mat 2020-2024 
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Mælikvarði Viðmið Aðgerðir Hverjir fá 
upplýsingar 

Birtingaform Tímarammi 
 
 

Ábyrgð 

Foreldraráð Að virkt foreldraráð 
starfi við skólann 

Tíðni 
samskipta 
Verkefni 
ráðsins 

Gott samstarf Fundir og samskipti Meðlimir 
ráðs 
Foreldrar 

Heimasíða Ár hvert  Skólastjóri 

Foreldrafélag 
 
 
 
 
 
 

Að virkt 
foreldrafélag sé við 
skólann 

Uppákomu
r og virkni 

Gott samstarf Fundir og samskipti Foreldrar Heimasíða Ár hvert  Skólastjóri 

St
jó

rn
u

n
 

Niðurstöður 
starfsmanna-
könnunar 

Að 90% 
starfsmanna séu 
ánægðir í starfi 

Starfsman
nakönnun 

Mikil starfsánægja 
og starfsgleði 

Markviss vinna 
stjórnendateymis í að 
styrkja 
starfsmannahópinn. 

Stjórnendur 
og 
starfsmenn 

Starfsmannak
önnun og 
ársskýrsla 

Annað hvert 
ár 

Skólastjórn
endur 

M
ö

tu
n

ey
ti

 

Fjöldi barna 
með sérfæði 

Að foreldrar séu 
ánægðir með 
sérfæði barna sinna 

Foreldrakö
nnun 

Gæðamáltíðir í 
anda matseðla 
Akureyrarbæjar 

Matráður og 
matarteymi vinni 
saman að útfærslu 
matseðla. Finna leið til 
að skoða fjármál 
betur. 

Allir sem 
koma að 
skólanum 

Matseðlar Alltaf  Matráður 
og 
skólastjóri 

4 ára áætlun um innra mat 2020-2024 
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Mælikvarði Viðmið Aðgerðir Hverjir fá 
upplýsingar 
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Ábyrgð 

Sa
m
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Oddeyrarskóli Farsælt samstarf og 
flutningur nemenda 
milli skólastiga 

Foreldrakö
nnun og 
árlegt 
innra mat 

80% foreldra séu 
ánægð með 
flutning milli 
skólastiga 

Fundur með 
deildarstjórum 
Oddeyrarskóla, 
vetrarskipulag sett 
niður 

Allir sem 
koma að 
skólanum 

Samstarfsáæt
lun á 
Heimasíð 

Árlegt Skólastjóri 
og 
deildarstjór
i 
Jötunheims 

Tónlistarskóli Farsælt samstarf og 
tónlistarmenntun 
nemenda 

Mat á 
tónleik 

Gagnkvæmur áhugi 
á samstarfi 

Tónleikur haldi áfram 
sem verkefni. 
Heimsóknir haldi 
áfram. 

Allir sem 
koma að 
skólanum 

Dagatöl 
deilda. 
Lokahóf 

Árlegt  
Skólastjórar 
Iðavallar og 
Tónak. 

Háskólinn á 
Akureyri 

Farsælt samstarf, 
fræðsla og umsýsla 
nema í 
leikskólafræði og 
Iðjuþjálfun 

Mat nema 
og 
lokaskýrslu
r verkefna 

Að allir nemar séu 
ánægðir í 
vettvangsnámi sínu 
og nái markmiðum. 
Samstarf í 
fræðslumálum sé til 
staðar 

Nemasamningur 
virkur. Samvinna við 
MSHA í 
þróunarverkefnum og 
fræðslu. Kennarar 
Iðavallar kenni í HA 

Allir sem 
koma að 
skólanum 

Skýrslur. 
Námskeiðsma
t. 

Þegar við á Skólastjóri 
og annað 
starfsfólk. 

Norrænt 
samstarf; 
norræna 
leikskólaráðstef
nan 

Fræðsla, víðsýni og 
fagleg styrking 

Mat 
ráðstefnug
esta 

Að 90% 
ráðstefnugesta séu 
ánægðir  

Ráðstefna í október, 
stýrihópsfundur í lok 
nóv. 

Allir sem 
koma að 
skólanum 

Heimasíða 
samstarfsins; 
norsamby.co
m 

Árlega Skólastjóri 

 

 

4 ára áætlun um innra mat 2020-2024 



Viðauki:  Aðgerðardagatal 2020-2021 
 Hvað er metið Tíðni ág sept okt nóv des jan feb mars ap maí jún júl 

Sýn og forysta 

 

Gildi Innleiðing          x   

Ný skólanámskrá Innleiðing          x   

Barnasáttmálinn Innleiðing          x   

Áherslur í skólastarfi Fjölmenning Árlega     x    x  x  

Sjálfbærni og vísindi Tvisvar á ári     x    x    

Heilbrigði og vellíðan Tvisvar á ári     x    x    

Læsi og samskipti Tvisvar á ári     x    x    

Sköpun og menning Tvisvar á ári     x    x    

Skipulag Skóladagatal Árlega       x      

Námsáætlanir Tvisvar á ári   x     x     

Námskrá Árlega  x           

Öryggi Lóðaskoðun Daglega             

Úttektir á leikvelli Árlega           x  

Vinnuaðstaða kennara Árlega           x  

Vinnuaðstaða barna Árlega           x  

Brunaeftirlit og æfingar Tvisvar á ári   x       x   

Slysaskráning og forvarnir Dagleg             

Áfallaáætlun Árleg kynning  x           

Mannauður Móttökuáætlun Nýtt starfsfólk x            

 Eineltisáætlun og eftirfylgni Kynnng árlega  x           

 Starfsmannahandbók Lesa árlega x            

 Eineltistáætlun Árleg kynning x            

 Jafnréttisáætlun Árleg kynning – skila á  x            

 Starfsmannakönnun Tveggja ára fresti             

 Starfsmannasamtöl Árlega      x       

Barnahópurinn Hljóm Öll 5 ára börn     x     x     

 EFI Eftir þörfum             

 MIO Öll börn 3-5 ára             

Rekstur Nýting leikskólaplássa Árlega           x  

 Mat á stöðu fjármála Árlega           x  

Foreldrar Foreldrakönnun Tveggja ára fresti             

 Foreldraráð Árlega  x    x     x  

 Foreldrafélag Árlega    x          



 Foreldrasamtöl Tvisvar á ári   x     x     

Stjórnun Starfsmannakönnun Tveggja ára fresti             

 Stjórnunarfræðsla Árlega             

Mötuneyti Staða barna með sérfæði Mánarðlega/fjárhagsá.             

Samstarf Oddeyrarskóli Árlega x            

 Tónlistarskóli Árlega x            

 Háskólinn á Akureyri Þegar við á             

 Annað samstarf Þegar við á             

 


