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Inngangur

Í 36. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 er kveðið á um að hver grunnskóli skuli meta með
kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs. Þeir þættir sem skoðaðir voru sérstaklega
þetta árið voru; nám og námsárangur, líðan nemenda, námsmat og ytri tengsl og notkun
snjalltækja. Þau mælitæki sem voru notuð þetta árið eru: samræmd próf, Orðarún, Orðalykill,
Talnalykill, foreldrakönnun Skólapúlsins, nemendakönnun Skólapúlsins, niðurstöður
Samveru á sal og niðurstöður frá könnun á foreldradegi.

Fellaskóli í Fellabæ er grunnskóli fyrir börn á aldrinum 6-15 ára (1.-10. bekkur) og starfar
samkvæmt lögum um grunnskóla. Hann stendur ofarlega í þorpinu sem er á vestari bakka
Lagarfljóts en handan fljótsins í 3ja km fjarlægð eru Egilsstaðir. Frá skólanum er ákaflega
opið og fallegt útsýni með hin lágu en aðlaðandi Fell miðsvæðis en af þeim dregur sveitin
nafn sitt. Fellaskóli er einn af 3 grunnskólum sem reknir eru í sveitarfélaginu Fljótsdalshéraði
sem varð til árið 2004 og nær yfir hin 3 eldri sveitarfélög Fellahrepp, Austur-Hérað og
Norður-Hérað. Haustið 2016 voru um 103 nemendur í skólanum og um 25 starfsmenn sem
koma mismikið við sögu. Nemendafjöldi skólans hefur tvöfaldast frá árinu 1990. Fellaskóli
var fyrst starfræktur árið 1987 sem sjálfstæð stofnun. Í skólastefnu Fellaskóla er mikið lagt
upp úr því að menntun sé mannbætandi.
Í skólastefnu Fellaskóla stendur meðal annars:
Í setningunni: Mennt er máttur ... ef þú ert sáttur! sem eru einkunnarorð skólans og koma frá
fyrrum nemanda má finna kjarnann í því sem kalla má skólastefnu Fellaskóla. Menntun er
aðalhlutverk skólans en til þess að menntunin nái tilgangi sínum þarf nemandanum að líða
vel. Sem betur fer helst þetta oftast í hendur en því er þó ekki alltaf að heilsa. Í þeim tilfellum
verður áherslan að vera á að efla þroska nemandans sem er undirstaðan sem annað nám
hans hvílir á. Í eftirfarandi ljóðlínum Stephans G. Stephanssonar koma viðhorf hans til
menntunar skýrt fram og viljum við gera þau að okkar.

Þitt er menntað afl og önd,
eigirðu fram að bjóða:
Hvassan skilning, haga hönd,
hjartað sanna og góða.
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Út frá marki manninn þann
ég menntaðastan dæmdi,
flest og best sem var og vann
það vönduðum manni sæmdi.

Menntun er að búa yfir hvössum skilningi (efla bókvit), að eiga haga hönd (efla verkvit) og
síðast en ekki síst að hafa gott hjartalag (efla siðvit). Þegar allt kemur til alls er sá
menntaðastur sem hugsar og framkvæmir þannig að vönduðum manni sæmi. Við viljum að
áherslan í bóknámi færist frá því að nemendur innbyrði eins mikið magn þekkingar og hægt
er yfir í að þeir læri að læra.
Fellaskóli leitast við að styðja við bakið á nemendum sínum og efla þá með því að leggja ekki
aðeins áherslu á bóknám heldur einnig aðra þætti sem geta byggt nemendur upp. Þeir
nemendur sem vilja læra hafa til þess gott námsumhverfi. Sama gildir um þá nemendur sem af
einhverjum ástæðum eiga erfitt með nám.
Í þeim tilfellum reynir þó oftast mun meira á samvinnu heimilis og skóla en þegar allt leikur í
lyndi. Við sem störfum í Fellaskóla verðum þess áþreifanlega vör hjá nemendum okkar
hversu örar breytingarnar í samfélaginu eru. Í Fellaskóla er leitast við að hafa jafnvægi á
milli þess að halda í hefðir í skólastarfinu og að stuðla að nýbreytni. Markmið okkar er að í
Fellaskóla læri allir; jafnt nemendur sem starfsfólk.
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Markmið og tilgangur matsins

Hér að neðan má sjá þau viðfangsefni sem Fellaskóli hefur til viðmiðunar í innra mati
skólans. Að þessu sinni verður lögð áhersla á nám og námsárangur, líðan nemenda og kennsla
skoðuð og þá einkum námsmat við skólann. Einnig var undir liðnum “ytri tengsl” skoðað
viðhorf til símamála. Ferlar og stefna skólans voru látin bíða næsta árs – eða jafnvel enn síðar
vegna breyttra aðstæðna við stjórnun skólans.

Viðfangsefni sjálfsmats Fellaskóla

2015-

2016- 2017- 2018- 2019-

2016

2017

2018

2019

2020

Skólanámskrá, t.d. stefna, markmið, inntak náms og
námsmat

X?

Starfsáætlun, t.d. skipulag, verkferlar og stoðþjónusta

X?

Nám og námsárangur

x

Nemendur t.d. líðan, þarfir, starfsandi og samstarf

x

x

x

x

x

x

Kennsla - kennsluhættir, starfsþróun og fagmennska

x

x

Starfsfólk t.d. líðan, starfsandi og samstarf

x

x

Stjórnun

x

x

Viðmót og menning skóla

x

Aðbúnaður
Samstarf heimila og skóla
Ytri tengsl t.d. við önnur skólastig og nærsamfélagið
Umbótaaðgerðir/þróunarstarf

x
x
x
x

Ráðstöfun auðlinda

x
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Innra mat Fellaskóla skólaárið 2017-2018

Viðfangsefni

Leiðir/mælingar

Viðmið

Dagsetning

Nám og

Samræmd könnunarpróf

80 % sýna framfarir sem

Allur veturinn

námsárangur

Leshraði -

við má búast eða meiri.

Orðarún
Orðalykill
Talnalykill stæ 3. bekkur
Nemendur t.d.

Könnun Skólapúlsins

líðan, þarfir,

80 % ánægðir eða mjög

Maí 2018

ánægðir

starfsandi og
samstarf
Kennsla og

Könnun á foreldradegi

20. febrúar

starfshættir –
námsmat
Ytri tengsl – símar

Niðurstöður úr Samveru á Sal –

Þemagreining

Allur veturinn

og önnur snjalltæki nemendakönnun
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Nám og námsárangur
Samræmd könnunarpróf

Að þessu sinni tóku þrír árgangar samræmt könnunarpróf þar sem hægt er að bera árangur saman
við fyrri kannanir.

10. bekkur 2017 íslenska,
framfarir:
Svipaðar og við má búast
Minni en við má búast
Meiri en við má búast

Prósentur
6
60,0
2
20,0
2
20,0

10. bekkur 2017 stærðfræði,
framfarir:
Svipaðar og við má búast
Minni en við má búast
Meiri en við má búast

4
1
4

44,4
11,1
44,4

9. bekkur íslenska, framfarir:
Svipaðar og við má búast
Minni en við má búast
Meiri en við má búast

8
1
1

80
10
10

9. bekkur stærðfræði, framfarir:
Svipaðar og við má búast
Minni en við má búast
Meiri en við má búast

8
1
0

88,9
11,1
0

7. bekkur íslenska, framfarir:
Svipaðar og við má búast
Minni en við má búast
Meiri en við má búast

3
0
0

100
0,0
0,0

7. bekkur stærðfræði, framfarir:
Svipaðar og við má búast
Minni en við má búast
Meiri en við má búast

3
0
0

100
0
0

32
5
4

78,0
12,2
9,8

Heild
Svipaðar og við má búast
Minni en við má búast
Meiri en við má búast
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Samkvæmt Námsmatsstofnun (Sigurgrímur Skúlason) má gera ráð fyrir því að
17%

nemenda taki umtalsverðum framförum, umfram það sem búast má við

66%

nemenda taki framförum eins og búast má við

17%

nemenda fari aftur miðað við það sem mætti búast við

Eins og sjá má í töflunni að framan þá fylgir Fellaskóli ágætlega þeim viðmiðum sem gera má ráð fyrir
um framfarir nemenda skólans. Mestu frávikin eru að nemendur í 10. bekk taka meiri framförum en
gera má ráð fyrir og í 9. bekk eru færri sem taka framförum en búast mætti við. Í 7. bekk tóku aðeins
þrír prófin og því ekki hægt að skoða þær niðurstöður með sanngjörnum hætti nema sem hluta af
heildarniðurstöðum.
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Leshraði og leiklestur - samantekt

Til viðbótar við símat umsjónarkennara á lestrarnámi nemenda í Fellaskóla fara allir
nemendur í 1.-7.bekk í hraðlestrarpróf og/eða leiklestrarþjálfun 2-3 sinnum á skólavetrinum.
Nemendur í 8.-10. bekk eru teknir í slík próf eftir þörfum miðað við þau viðmið í lestri sem
skólinn notar.
Leshraðaviðmið í Fellaskóla miðast við þau viðmið sem áður hafa verið notuð í Fellaskóla og
þau viðmið sem Menntamálastofnun gaf út í tengslum við lesfimiprófin Lesferil. Í Fellaskóla
er stuðst við fyrrnefnd lesfimipróf, þó að árangurinn hafi ekki verið skráður í kerfið vegna
þess að prófunum er dreift yfir allan veturinn. Nemendur lesa sama prófið oftar en einu sinni
með nokkurra mánaða millibili til að geta borið saman árangur sinn frá síðasta prófi.
Sá kennari sem sér um leshraðapróf rifjar upp með hverjum nemenda árangur síðasta prófs.
Þeir ræða um hvað nemandinn hefur gert til að æfa sig betur og skoða markmiðið sem
nemandi setti sér. Eftir að nemandi les og kennari hefur merkt við ýmsa þætti í tengslum við
hraða, öryggi, nákvæmni og lestrarlag nemandans ræða þeir saman um framfarir og hvað
nemandinn getur gert til að bæta sig enn frekar. Skráð er hvort nemandi hefur náð markmiði
sínu og búið til nýtt markmið til að stefna að fyrir næsta próf. Foreldrar fá upplýsingar úr
prófinu í tölvupósti fljótlega eftir að niðurstöður liggja fyrir með ýmsum hugmyndum og
hvatningu til að aðstoða við lestrarnám barnsins heimavið. Einnig hafa sumir kennarar sent
foreldrum reglulega hugmyndir eða áskoranir til að aðstoða við að finna leiðir til að efla
lestur barnanna.
Leshraðaviðmið í Fellaskóla, Fljótsdalshéraði:

1. bekkur 10 – 60 atkvæði á mínútu
2. bekkur 50 – 100 atkvæði á mínútu
3. bekkur 140 - 170 atkvæði á mínútu
4. bekkur 200 – 250 atkvæði á mínútu
5. bekkur 220 – 300 atkvæði á mínútu
6. bekkur 230 – 300 atkvæði á mínútu
7.-10. bekkur (300 – 350) atkvæði á mínútu eða upplestur. *
* Þegar nemandi hefur náð um og yfir 250-280 atkvæðum (200-250 atkvæðum fyrir
nemendur sem hafa átt í erfiðleikum í lestri) sem talinn er hæfilegur hraði til að geta nýtt sér
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lesturinn til gagns og gamans, þá er meiri áhersla lögð á upplestur nemandans. Nemendur
læra þá að huga betur að skýrleika, leiklestri/innlifun, mátulegum hraða miðað við efnið,
hrynjanda í ljóðalestri og síðar augnsambandi og líkamsstöðu þegar þeir lesa upp fyrir aðra.
Nemendur sem vinna sérstaklega með upplestur taka engu að síður hraðapróf einu sinni á
vetrinum til að sýna hvort þeir haldi enn góðum leshraða þrátt fyrir þyngri orðaforða.

Niðurstöður úr leshraðaprófum í Fellaskóla skólaárið 2017-2018

Skv. súluritinu hér fyrir neðan hafa 68% nemenda í Fellaskóla náð þeim viðmiðum í leshraða
sem stuðst er við. Þar af hafa 34% nemenda náð að halda tilætluðum árangri og leggja meiri
áherslu á að þjálfa betur upplestur í samráði við kennara eins og sjá má í skífuritinu hér á
eftir.

Leshraði nemenda í Fellaskóla, Fljótsdalshéraði
Skólaárið 2017-2018
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Hlutfall nemenda sem lesa Hlutfall nemenda sem lesa á Hlutfall nemenda sem lesa
hægar.
þeim hraða sem viðmiðin gefa
hraðar.
til kynna.
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Einnig má sjá að 32% nemenda í skólanum lesa hægar en viðmið gefa til kynna að nemendur
á sama aldri eiga að geta. Nemendur setja sér markmið í samráði við kennara og þeir ræða
saman um leiðir til að bæta leshraða.
Að mati lestrarkennara hefur lestrarkennsla í skólanum styrkst mjög með aðferðum sem
notaðar eru í tengslum við Byrjendalæsi og Orð af orði. Nemendur sýna almennt meiri áhuga
á og aukna ánægju af lestri.

Leshraði / upplestur nemenda í
Fellaskóla, Fljótsdalshéraði
Skólaárið 2017-2018
Meiri áhersla á upplestur þar sem
nem. hafa náð tilætluðum árangri í
leshraða.
Lögð meiri áhersla á að bæta
leshraða.

34%
66%

Orðarún

Orðarún er matstæki sem metur lesskilning og fær Fellaskóli þetta matstæki frá Menntamálastofnun.
Ekki bara frammistaðan er skoðuð heldur einnig framfarir. 6 nemendur tóku meiri framförum sem
vænta mátti, 5 tóku meiri framförum en vænta mátti en einum nemenda virtist fara aftur

Frammistaða

Fjöldi

Prósenta

Góð frammistaða

6

50,0

Meðal frammistaða

5

42,0

Slök frammistaða

1

8,0

12
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Talnalykill

Í Fellaskóla er Talnalykill lagður fyrir í þriðja bekk. Í þriðja bekk stóðust 11 nemendur þau viðmið sem
sett eru í fyrsta þrepi og er það afar jákvætt. Fjórir nemendur af 14 náðu ekki í gegnum annað þrep
og var gerð ítarlegri athugun hjá þeim og niðurstöðum skilað sérstaklega til foreldra – og unnið með
markvissa verkferla eftir það.

Nemendur og heilsa
Undir þessum lið eru skoðuð helstu marktæku frávik sem Fellaskóli (undir liðunum: Líðan og heilsa og
Skóla- og bekkjarandi) sýnir ef miðað er við þá skóla á landinu sem Skólapúlsinn nær yfir, aðrir þættir
eru innan meðaltals Skólapúlsins.
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Einelti
Skólapúlsinn nálgast einelti með tveimur þáttum; annars vegar einelti (ársmeðaltal) og hins vegar
tíðni eineltis. Þessi hluti eineltis hefur komið ágætlega út hjá Fellaskóla, það hefur verið á
landsmeðaltali en þetta skólaár er skólinn undir landsmeðaltali. Í hinum hlutanum, tíðni eineltis, hafa
gildin snarlækkað á þessu skólaári. Undir liðnum “einelti innan skólaárs” er skólinn marktækt undir
landsmeðaltali þeirra skóla sem taka þátt í Skólapúlsinum. (Tafla 2)

1

2
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Tíðni hreyfingar
Undir þessum lið eru fjórar spurningar og þrjár þeirra lúta að skipulagðri hreyfingu. Börn í Fellaskóla
virðast vera minna í skipulagðri hreyfingu en börn almennt á landinu ef marka má Skólapúlsinn. Eina
spurningin er lýtur að hreyfingu sem ekki er skipulögð er orðuð á þann hátt að hreyfing sé þannig að
barn “… mæðist verulega og svitnar”. Vissar efasemdir eru um þetta orðalag af okkar hálfu fjöldi
barna er hér að leik við skólann, eða kemur jafnvel hjólandi í skólann án þessa að mæðast verulega
og svitna.

14

Hollt mataræði
Færri börn í Fellaskóla borða ávexti og grænmeti 2-4 sinnum á dag en börn í viðmiðunarhópnum og
þeir sem borða aldrei skyndibita eru fleiri í Fellaskóla en á landsvísu. Þeir sem drekka gos 1-3 sinnum í
viku eru fleiri í Fellaskóla en á landsvísu en á móti kemur að það eru færri sem drekka gos 4-6 sinnum
í viku en á landsvísu samkvæmt Skólapúlsinum.

Samband nemenda og kennara er betra í Fellaskóla en á landsvísu.

Samband nemenda við kennara
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Mikilvægi heimavinnu í náminu
Á síðustu árum höfum við skoðað viðhorf til heimavinnu nemenda í Fellaskóla. Allgóð sátt er um vægi
heimavinnu við skólanum og því ekki vert að skoða breytingar, a.m.k. ekki alveg á næstunni.

Árið 2016 var gerð foreldrakönnun og 85,7% foreldra töldu að heimavinna barna þeirra væri hæfileg.
Skólinn hefur haldið sig við að ekki væri mikil heimavinna þar sem foreldrar eru sáttir við stöðuna
eins og hún er. En það breytir því ekki að einstaka kennarar geta haft sinn hátt á og því rúm fyrir
breytileika í starfi kennara Fellaskóla.
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Kennsla – námsmat
Skólaári Fellaskóla er skipt í þrjár annir. Ákveðið var að á miðönn yrði notast við svokallað
leiðsagnarmat sem umsjónarkennarar hönnuðu fyrir sig. Með þessu móti væri hægt að gera
foreldraviðtölin markvissari og mynda þannig betri grunn fyrir samtal. (DÆMI)

Þetta framtak var metið á foreldradag. Fyrri talan, sú breiðletraða, gildir fyrir foreldra í 1.-5. bekk en
sú síðari er gildi fyrir svör foreldra í 6.-10. bekk.
1) Hvernig líkaði þér fyrirkomulag námsmatsins?
a) Illa (verr en fram að þessu) 2 / 2
b) Kostirnir eru fleiri en gallarnir 2 / 3
c) Þetta er gott 1-2 sinnum á vetri 9 / 6
d) Mjög jákvætt framtak 12 / 11
e) Ég veit það ekki/hef ekki skoðun 3 / 4
Annað: Verklegi hlutinn mætti vera „sundurliðaðri“ (þ.e. skiptur eftir námsgreinum) – Alltaf gott að
hitta kennarann - Mætti vera einu sinni á vetri – Alltaf gott að hitta kennarana – Held að það sé gott
fyrir börnin að meta sig og sína vinnu, samskipti.
Ræddir þú námsmatið við barnið þitt?

sem er jákvætt við þetta!

a) Nei, ég kvittaði bara fyrir 2 / 5 b) Já 20 / 19
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Ytri tengsl – Snjallsímar

Ákveðið var að skoða símamál Fellaskóla með það fyrir augum að búa til viðmið sem hægt væri að
nota næsta vetur. Að málinu voru fengnir starfsmenn skólans, foreldrar og nemendur. Á Samveru á
sal, sem er borgarafundur sem skólaráð Fellaskóla heldur árlega ásamt foreldrafélagi, voru lagðar
fyrir spurningar fyrir einstaklinga en einnig hópa. (Á næstu blaðsíðu má sjá niðurstöður úr
einstaklingssvörum.)
Stjórnendur tóku saman meginþætti og lögðu fyrir starfsmenn. Eftir þá vinnu voru unnin drög þar
sem hugmyndir að símanotkun gæti verið fyrirmyndin. Í skólaheimsókn starfsmanna í tvo skóla í
Berlín kom í ljós að þeir báðir eru að vinna á svipuðum nótum og fyrir liggja hjá okkur. Vonandi verður
þessi vinna til þess að góð sátt skapist um snjallsímanotkun í Fellaskóla.
Segja má að í þessari vinnu endurspeglist að mörgu leyti afstaða fólks til breytinga og hvernig „nýr“
tími mætir þeim gamla.
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Niðurstöður

A. Nám og námsárangur. Það er mat okkar og Ástu Maríu, yfirmanns sérkennslu, að þau tvö
verkefni sem eru í gangi varðandi læsi; það er Byrjendalæsi og Orð af orði, hafi gengið vel í
Fellaskóla. Eins eru framfarir samkvæmt samræmdum könnunarprófum eins og gera má ráð
fyrir. Þó er mikilvægt að hvetja kennara til að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum.
B. Nemendur, líðan og þarfir. Samkvæmt Skólapúlsinum líður börnum í Fellaskóla ágætlega. Þau
hreyfa sig minna í skipulögðu starfi en almennt gerist. Þá borða þau ekki eins oft grænmeti og
aðrir krakkar á landinu. Tíðni eineltis hefur lækkað og einelti er almennt minna í skólanum en
í viðmiðunarskólum Skólapúlsins. En hvort sem það eru erfið samskipti eða einelti þá verður
skólinn að halda vöku sinni.
C. Kennsla – námsmat. Gera má ráð fyrir að leiðsagnarmat verði hér eftir á miðönn Fellaskóla,
hvort sem umsjónarkennarar hanna sitt mat í hvert sinn eða um einhverja stöðlun verði að
ræða. Þá er rétt að skoða hvernig Námfús mætir kröfum skólans um uppbyggingu á
leiðsagnarmatinu.
D. Ytri tengsl og snjallsímar. Holl umræða milli foreldra, skólafólks og nemenda fór fram í vetur
og leiddi af sér tillögur að fyrirkomulagi þessara mála næsta vetur.
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Umbótaáætlun
Mat á umbótaáætlun fer fram með foreldraviðtölum vor og haust 2019 og með niðurstöðum úr
Skólapúlsinum 2018-2019.

A. Nám og námsárangur. Huga að fjölbreyttum kennsluháttum næsta vetur. Sú framkvæmd
verður á herðum skólastjórnenda. Efla á stærðfræðikennslu í skólanum með sérstöku átaki
sem gert er ráð fyrir á Fljótsdalshéraði öllu. Vonandi verður það jafn mikil lyftistöng fyrir
stærðfræðina eins og Byrjendalæsið reyndist Fellaskóla.

B. Nemendur – líðan og þarfir. Fylgjast áfram með líðan barna, á næsta ári verður
foreldrakönnun og hana þarf að skoða vel. Með því móti reynum við í skólanum að vera með
fingurinn á púlsinum – með það að markmiði að börn séu örugg í Fellaskóla og líði vel og
tekið sé á þeim málum sem upp koma.

C. Kennsla – námsmat. Áfram verði unnið að fjölbreyttu námsmati – með það fyrir augum að
námsmatið sé hluti af náminu og nýtist nemendum við að skynja veikleika sína og styrkleika.
Allt til þess að barnið þroskist sem nemandi og einstaklingur í Fellaskóla.

D. Ytri tengsl – snjallsímar. Unnið samkvæmt tillögum að reglum í sátt við nýja stjórnendur og
skólasamfélagið allt.
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