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Fylgt úr hlaði – starfsemi Barnaskólans 
 

Í þessari sjálfsmatsskýrlu verður gert grein fyrir helstu þáttum á starfsemi Barnaskólans og 

greinagóð skil gerða á innra mati skólans og úrbótaáætlun. 

 

Barnaskóli Hjallastefnunnar í Hafnarfirði er einn af þremur grunnskólum Hjallastefnunnar og hóf 

starfsemi sína haustið 2006 sem útibú frá Barnaskólanum í Garðabæ. Eftir fyrsta starfsárið var 

sótt um sjálfstætt starfsleyfi fyrir skólann til Menntamálaráðuneytisins og frá haustinu 2007 hefur 

skólinn verið rekinn sem sjálfstæður barnaskóli fyrir yngsta stig grunnskóla, 1.-4. bekkur. og er 

því á sínu 13. starfsári. Unnið er samkvæmt Kynjanámskrá Hjallastefnunnar og Aðalnámskrá 

grunnskóla. 

 

Á haustönn 2018 samanstóð skólinn af  73 börnum, foreldrum þeirra og starfsfólki. Starf skólans 

hefur verið gróskumikið og farsælt þar sem faglegt starf, samheldni og metnaður er í fyrirrúmi 

með styrkum stoðum fagfólks skólans.  Um áramótin 2019 urðu spennandi kaflaskipti í sögu 

skólans þegar 5 ára leikskólastarfið af Hjalla færðist yfir í Barnaskólann. Mun það gefa okkur 

markvissari, gagnleg og skemmtileg tækifæri til að brúa enn frekar bilið á milli 1. og 2. 

skólastigsins. 5 ára börnin eru 36 talsins og fjölgaði því nemendum skólans í 109 og 

starfsmönnum skólans í 18. 

 

Barnaskólinn er staðsettur við Hjallabraut 55 í Hafnarfirði og er opinn frá kl.07.30 til kl.16.30 

alla virka daga.  

Kennsludagurinn hefst klukkan 08.30 að morgni og lýkur kl. 14.00. Hann er samfelldur með 

stundahléum og matarhléi. Foreldrum býðst að kaupa tómstundastarf skv. 33. grein 

grunnskólalaga og er það frá kl. 07.30 þar til skólastarf hefst og einnig eftir að skólastarfi lýkur til 

kl. 16.30. Nemendum er boðið upp á málsverði á skólatíma. Auk hádegisverðar er framreidd 

morgunhressing um miðjan morgun. Öllum börnum stendur til boða að fá morgunverð og í 

Frístundaskólanum er boðið upp á nónhressingu. Börn og starfsfólk skólans fá heitan mat í 

hádeginu frá móttökueldhúsi skólans, maturinn er eldaður í Barnaskóla Garðabæjar.  Eldhúsið 

hefur öll starfsleyfi tilskilinna aðila. Er mikil ánægja meðal barna og starfsfólks með þann mat 

sem í boði er. Boðið er upp á fisk að minnsta kosti tvisvar sinnum í viku,  grænmetis- og 

baunaréttir eru reglulega í boði, óunnin kjötvara, grænmeti hrátt og/eða soðið með öllum 

hádegismat. Ávextir eða grænmeti í morgunhressingu og síðdegishressingu. Ávallt er boðið upp á 

vatn með matnum og miðað við lýðheilsumarkmið. 

Á döfinni er að samræma heildræna næringar og heilsustefnu meðal allra leik- og grunnskóla 

Hjallastefnunnar. 
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Fylgt úr hlaði – starfsemi Barnaskólans frh. 
 

Starfstími nemenda í grunnskólanum skólaárið 2018-2019 var frá 21. ágúst 2018 og til og með 6. 

júní 2019 að höfðu samráði við foreldraráð og foreldrafélag Barnaskóla Hjallastefnunnar sem og 

skólaráði skólans. Kennsludagar eru 180 skv. meðfylgjandi skóladagatali sem fullnægir kröfu í 

28. gr. laga um grunnskóla um fjölda skóladaga svo og kröfum sömu greinar um leyfi og 

hvíldartíma nemenda.Vikulegur kennslutími hvers nemanda á yngsta stigi í grunnskólanum er að 

lágmarki 1200 mínútur á viku eða um 270 mínútur á dag sbr. kennsluskrá (stundaskrá) skólans. 

Það samsvarar 34 kennslustundum á viku sbr. ákvæði um 1.- 4. bekkjar í 28. gr. laga um 

grunnskóla.  

 

Skólinn er rekinn af Hjallastefnunni ehf. á grundvelli samkomulags við Hafnarfjarðarbæ og hefur 

verið svo frá haustinu 2007. Skólastýra og aðalábyrgðaraðili skólans er Hildur Sæbjörg 

Jónsdóttir. Faglegur ráðgjafi og endanlegur ábyrgðaraðili er Hjallastefnan ehf. undir stjórn 

Þórdísar Jónu Sigurðardóttur framkvæmdarstjóra og Margrétar Pálu Ólafsdóttur, 

stjórnarformanns. 

 

Barnaskóli Hjallastefnunnar við Hjallabraut starfar eftir lögum um leik- og grunnskóla og fylgir 

gildandi reglugerðum þar að lútandi. Hjallastefnan og þar af leiðandi Barnaskólinn starfa eftir 

tvennum námskrármarkmiðum og leggur þau að jöfnu. Skólar Hjallastefnunnar starfa eftir 

Aðalnámskrá grunnskóla og uppfylla öll markmið hennar. Í öðru lagi starfa skólar 

Hjallastefnunnar eftir kynjanámskrá Hjallastefnunnar þar sem einstaklingsstyrking og 

félagsuppeldi stúlkna og drengja fara saman með markvissri þjálfun í samskiptum og jákvæðum 

viðhorfum kynjanna á milli. Starfslýsingar Hjallastefnunnar eru með þeim hætti að öll helstu 

markmið Aðalnámskrár eru fléttuð inn í skólastarfið og gefst starfsfólki og börnum tækifæri til 

þess að vinna með einstaka þætti ýmist í frjálsum leik barnanna í gegnum val eða með 

markvissum hætti í hópatímum. Lýsingu á því hvernig Barnaskólinn uppfyllir 

aðalnámskrármarkmið má sjá í skólanámskrá skólans. 

 

Hjallastefnan hefur vakið alþjóðaathygli fyrir þróunar- og nýbreytnistarf í jafnréttismálum og 

hefur verið leiðandi í umræðu um kynjaskipt skólastarf hér á landi. Hjallastefnan er heildstæð 

hugmyndafræði með útfærðum starfslýsingum sem taka til allra þátta skólastarfsins. 

Hugmyndafræði Hjallstefnunnar er lýst í eftirfarandi ritum: Æfingin skapar meistarann – leikskóli 

fyrir stelpur og stráka, Námskrá Hjallastefnunnar, Gengi Hjallabarna í grunnskóla, öllum eftir 

Margréti Pálu Ólafsdóttur höfund Hjallastefnunnar. 
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Meginreglur Hjallastefnunnar  
 
Meginreglur Hjallastefnunnar eru leiðarljós skólans og skulu þær ávallt hafðar í heiðri og eru 

eftirfarandi: 

Meginregla 1 

Hjallastefnunni er ætlað að mæta hverju barni eins og það er og virða og viðurkenna ólíkar þarfir 

aldurshópa, kynja og einstaklinga. Skólanum ber einnig að virða valfrelsi og ólíkan áhuga barna 

og hlúa á víðfeðman hátt að velgengni allra. 

Meginregla 2 

Hjallastefnunni er ætlað að stuðla að því að jákvæðni, gleði og kærleikur séu ráðandi öfl í 

samskiptum starfsfólks svo og í öllum samskiptum við börn og foreldra og aðra sem koma að 

málum skólans. 

Meginregla 3 

Hjallastefnunni er ætlað að skapa samfélag innan hvers skóla þar sem jafnvægi, einfaldleiki og 

gagnsæi er ráðandi í dagskrá, umhverfi og búnaði og reglur eru sýnilegar og áþreifanlegar. 

Þannig gefst börnum skiljanlegt og viðráðanlegt umhverfi miðað við aldur þeirra, þroska og getu. 

Meginregla 4 

Hjallastefnunni er ætlað að bjóða upp á leikefnivið og einföld námsgögn þar sem sköpun og 

ímyndun er í fyrirrúmi í fjölbreyttri reynslu hvers barns. Þannig skapar sjálfbjarga fólk eigið nám 

og leikheim með eigin lausnum og raunveruleikatengd verkefni eru í fyrirrúmi. 

Meginregla 5 

Hjallastefnunni er ætlað að kenna börnum að skynja og njóta náttúrulegs umhverfis og virða 

náttúruna með nýtni, nægjusemi og hófsemi svo og með umhirðu og endurvinnslu. 

Meginregla 6 

Hjallastefnunni er ætlað að þjálfa aga og hegðun á jákvæðan og hlýlegan en um leið ákveðinn og 

hreinskiptinn hátt. Með nákvæmni og festu verður taminn vilji leiðin til öryggis og frelsis fyrir 

alla í rósemd og friði innan skólasamfélagsins og síðar til ábyrgrar þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi. 
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Rekstraraðili Hjallastefnunnar – hugmyndafræði 
 

 

Rekstraraðili að leik- og grunnskólum Hjallastefnunnar er Hjallastefnan ehf. og er félaginu stýrt 

samkvæmt lögum um einkahlutafélög nr. 138 frá 1994 svo og samkvæmt meðfylgjandi 

samþykktum og hluthafasamkomulagi fyrir Hjallastefnuna ehf. frá 26. nóvember 2006. Stjórn og 

varastjórn félagsins skipa þeir aðilar sem tilgreindir eru í Hlutafélagaskrá hverju sinni. 

Framkvæmdarstjóri er Þórdís Jóna Sigurðardóttir, Margrét Pála Ólafsdóttir er stjórnarformaður 

og stjórnarmeðlimir eru: Margrét Theodórsdóttir, Ólafur Stefánsson og Kristján Vigfússon.  

Hjallastefnan ehf. er íslenskt fyrirtæki sem sérhæfir sig í leik- og grunnskólarekstri og öðrum 

skyldum verkefnum. Fyrirtækið rekur nú 18 leikskóla skv. þjónustusamningum við viðkomandi 

sveitarfélög. Að auki rekur fyrirtækið þrjá skóla á grunnskólastigi en það eru Barnaskóli 

Hjallastefnunnar í Garðabæ, Hafnarfirði og í Reykjavík. Auk skólarekstursins má nefna víðtæka 

ráðgjöf og fræðslustarfsemi fyrir skóla svo og útgáfu námsgagna og starfsháttagagna fyrir leik- 

og grunnskólastarf. 
 

Hjallastefnan ehf. var stofnuð árið 1999 til að halda utan um sjálfstæðan rekstur á leik- og 

grunnskólastigi þar sem markmiðið er að skapa Hjallastefnunni sem skólastefnu sem bestar 

aðstæður til þróunar. Fyrirtækinu var einnig ætlað að valdefla konur og kvennastörf sem og að 

auka fjölbreytni í skólastarfi. Sem jafnréttisfélag höfum við barist fyrir því að allir skólar njóti 

jafnræðis varðandi opinber fjárframlög og að allir foreldrar njóti valfrelsis þegar kemur að 

uppeldi og menntun barna, óháð fjárhagsstöðu sinni. 
 

Hjallastefnan ehf. er samt fyrst og fremst samband mjög sjálfstæðra leik- og grunnskóla sem 

hagnýta sömu meginnámskrá sem er hugmyndafræði Hjallastefnunnar samkvæmt handbókum og 

öðru námsefni. Stjórnendur hvers skóla bera ábyrgð á þjálfun og þróun Hjallastefnunnar ásamt 

samstarfsfólki sínu og stjórnendur bera einnig ábyrgð á daglegum rekstri skólans. Hver skóli 

skapar sitt eigið andrúmsloft og sína eigin menningu en á í náinni samvinnu við aðra 

Hjallastefnuskóla. Skólastjórnendur starfa einnig í náinni samvinnu sín á milli og við 

rekstrarskrifstofuna, Hjallamiðstöð, sem þjónar skólunum rekstrarlega og fjárhagslega. 

Hjallastefnuskólarnir eru nú átján talsins, leik- og grunnskólar víða um land samkvæmt 

þjónustusamningum við sveitarfélögin. 
 

Hugmyndafræði Hjallastefnunnar samanstendur af ákveðnum þáttum sem lita allt skólastarfið. 

Mikil áhersla er á opinn og skapandi efnivið og lausnir barnanna sjálfra í stað leikfanga og 

hefðbundinna námsbóka. Lagt er upp úr jákvæðum aga og hegðunarkennslu þar sem nemendur 

læra lýðræðislega samskiptahætti innan ákveðins ramma. Allir einstaklingar skulu eiga jafna 

möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð kynferði. Í stað mismununar 

kynjanna og starfshátta sem þrýsta öllum í sama mót felur Hjallastefnan í sér viðurkenningu á 

einkennum hvað varðar kynferði, aldur, getu og sérkenni hvers og eins. Í stað mötunar og 

aðkeyptra verkefna fá nemendur tækifæri til að vinna í einföldu og nákvæmu umhverfi þar sem 

ímyndun, sköpun og skynjun er höfð að leiðarljósi (Margrét Pála Ólafsdóttir 1992). 

Frekari lýsingar á almennum starfsháttum eru að finna í Skólanámskrá Barnaskólans (2018-

2019). 
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Stjórn – gjöld  
 

 

Önnur meginregla Hjallastefnunnar leggur út frá því að ,,jákvæðni, gleði og kærleikur ráði 

ferðinni milli starfsfólks og gagnvart börnum og foreldrum.“ Þessi meginregla er í raun 

starfsmannastefna skólans svo og jafnréttisáætlun hans. (Sjá Námskrá Hjallastefnunnar). 

Skólanefnd Barnaskóla Hjallastefnunnar fer með æðsta vald í málefnum skólans samkvæmt 

skipulagsskrá. Skólastjóri ber ábyrgð á daglegum rekstri skólans skv. lögum um grunnskóla og 

ákvæðum aðalnámskrár um markmið námsins, kennsluhætti og starfshætti grunnskóla. Hann er 

einnig fulltrúi skólans í öllum málum sem varða venjulegan rekstur og fulltrúi rekstraraðila 

gagnvart öðrum starfsmönnum.  
 

Skólaráðið skipa eftirfarandi aðilar:  

Kennarar í skólaráði eru : Sæbjörg Erla Árnadóttir og Hildur Sonja Guðmundsdóttir 

Foreldrar í skólaráði eru : Hjálmar Örn Guðmarsson og Ágústa Sigurlaug Guðjónsdóttir 

Starfsmannafulltrúi er : Birgitta Guðmundsdóttir 

Grenndarfulltrúi er : Íris Helga Baldursdóttir 

Einnig er skólastýra Barnaskólans, Hildur Sæbjörg Jónsdóttir. Barnaskólinn uppfyllir kröfur 8. 9. 

og 10. gr. grunnskólalaga um foreldrafélag og foreldraráð.  

 

Í 43. grein grunnskólalaga segir eftirfarandi um fjármál sjálfstætt rekinna grunnskóla: 

„Grunnskólar sem hljóta viðurkenningu skv. 1. mgr. eiga rétt á framlagi úr sveitarsjóði til 

starfsemi sinnar vegna nemenda sem hafa lögheimili í því sveitarfélagi sem skólinn starfar í. Skal 

framlagið nema að lágmarki 75% af vegnu meðaltali heildarrekstrarkostnaðar allra grunnskóla 

sem reknir eru af sveitarfélögum í landinu á hvern nemanda samkvæmt árlegum útreikningi 

Hagstofu Íslands.“ Á grundvelli þessarar greinar hefur verið gerður þjónustusamningur milli 

Hafnarfjarðar og 

Hjallastefnunnar um rekstur skólans. Foreldrar barna úr öðrum sveitarfélögum en Hafnarfirði 

greiða 22.000 kr. í skólagjald á mánuði þar sem framlag heimasveitarfélaga þeirra miðast við 

reglur Sambands íslenskra sveitarfélaga sem kveða á um 

umtalsvert lægra framlag með hverjum nemanda. Allir foreldrar greiða sérstaklega fyrir 

tómstundastarf og fæði í skólanum sbr. gjaldskrá á heimasíðu skólans; 

http://bskhfj.hjalli.is/Upplysingar/Gjaldskra 

 

Kennslu- og námsgögn er fullnægja ákvæðum aðalnámskrár, eru fyrir hendi í skólanum og eru 

kennslugögn í mikilli þróun á grundvelli laga um námsgögn frá 2007. 

Kostnaður við allt starf skólans; launakostnaður kennara og annarra starfsmanna svo og annar 

kostnaður, er á ábyrgð Hjallastefnunnar ehf.  Í fjármála og bókhaldsdeild starfa Alma 

Guðmundsdóttir fjármálastjóri, Emilía Jóhannsdóttir skrifstofustörf, Ingigerður Hjaltadóttir 

bókhald, Matthías Matthíasson starfar við upplýsingatækni Hjallastefnunnar, rekstur og ýmis 

skólamál. Stjórn Hjallastefnunnar ehf. svo og aðalfundir fyrirtækisins staðfesta ársreikninga hvers 

árs og liggja þeir fyrir hjá Ársreikningaskrá.  

 

Tryggingar nemenda og starfsmanna: Hjallastefnan ehf. hefur tryggt allan skólarekstur sinn með 

samningi við Sjóvá; þ.e. alla kennara og aðra starfsmenn skv. kjarasamningum svo og nemendur 

á sambærilegan hátt og sveitarfélögin tryggja sinn rekstur. 

 

http://bskhfj.hjalli.is/Upplysingar/Gjaldskra


Sjálfsmatsskýrsla Barnaskóla Hjallastefnunnar Hafnarfirði 2018-2019   
 

Húsnæði Barnaskólans 
 

 

Húsnæði skólans er einingahús, með efra lofti að hluta og tengigangi. Húsnæðið er í eigu 

Hjallastefnunnar ehf. Aðstaða skólans hefur verið tekin út af embættum Heilbrigðis-, 

Brunavarna- og Vinnuverndareftirlita eins og lög og reglur gera ráð fyrir. Húsnæðið er einnig 

tekið reglulega út af viðkomandi fagaðilum hvað allar brunavarnir varðar og öryggi. 

 

 
Barnaskóli Hjallastefnunnar í Hafnarfirði 

          Aðstaða skólans að öðru leyti 
 Kennslurými fyrir þær námsgreinar sem aðalnámskrá kveður á um; kennslustofur, 

listasmiðja, eldhús og vinnurými með rennandi vatni. 

 Skólasafn; nemendur og kennarar hafa nýtt sér bókasafn Hafnarfjarðar og er einnig gott 

úrval bóka á bókasafni skólans sem er í stöðugri þróun og stækkun frá ári til árs. 

Foreldrafélag skólans hefur styrkt skólann til ýmissa bókakaupa. 

 Aðstaða fyrir nemendur til náms, annarra starfa og hvíldar utan kennslustunda er 

fullnægjandi. 

 Aðgengi og aðstaða fatlaðra er fullnægjandi – er þó ekki lyfta á milli hæða. Rampur er við 

aðalinngang hússins. 

 Aðstaða til sérfræðiþjónustu við nemendur og námsver er fullnægjandi. 

 Aðstaða til að neyta málsverðar er fyrir hendi; þ.e. öll börn matast inni á kjörnum. 

 Snyrtiherbergi eru fyrir framan kjarna og í fatarými. 

 Vinnuaðstaða fyrir kennara, skólastjórnendur og aðra starfsmenn skólans er fullnægjandi. 

 Íþróttaaðstaða og aðstaða fyrir almenna félagsstarfsemi nemenda er ágæt.  Á haustönn fór 

íþróttakennsla fram í frjáls- og íþróttahúsinu í Kaplakrika og er farið í rútu á milli. Frábært 

útivistarsvæði er við skólann sem einnig er nýtt fyrir markvissa hreyfingu og ósnortin 

náttúra allt um kring fyrir gönguferðir og útistarf. Aðstaða fyrir félagsstarf 

(tómstundastarf) er einnig góð. Sund er kennt í Suðurbæjarlaug Hafnarfjarðar. 

 Útileiksvæðið eru forréttindi, fjölbreytilegt og örvandi fyrir hvers kyns hreyfingu, leiki og 

kennslu. Það er notað í kennslustarfi nemenda með kennurum eða á frjálsum 

útivistartímum undir eftirliti kennara. 
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Sjálfsmat Barnaskóla Hjallastefnunnar Hafnarfirði 
 

 

Í riti Menntamálaráðuneytisins um sjálfsmat skóla segir: 

,,Sjálfsmat skóla er markmiðstengt. Megintilgangur sjálfsmats er að gera starfsfólki skóla 

auðveldara að vinna að framgangi markmiða skólans, meta hvort þeim hafi verið náð, 

endurskoða þau og stuðla að umbótum.“ (Menntamálaráðuneytið, 1997). 
 

Í þessu skyni fer fram margþætt sjálfsmat í skólanum á ári hverju. Í áðurnefndu riti 

Menntamálaráðuneytisins segir einnig: ,,Sjálfsmat skóla þarf að byggja á kerfisbundnum 

aðferðum sem skólinn gerir opinberar og skjalfestir.“ (Menntamálaráðuneytið, 1997). Sjálfsmat 

skólans fer fram með formlegum, kerfisbundnum og reglulegum hætti, markvisst er unnið úr 

niðurstöðum og þær skjalfestar og nýttar til úrbóta auk þess sem skólinn birtir þær niðurstöður 

sem við á. Í bókinni: Mat á skólastarfi, bendir Sigurlína Davíðsdóttir (2008) á að sjálfsmat 

skólastofnana geti bæði verið með formlegum og óformlegum hætti og óformlega matið sé það 

sem algengast er að stofnanir og einstaklingar noti til þess að bæta eða breyta störfum sínum frá 

degi til dags. Í skólanum fer fram mikið óformlegt sjálfsmat sem oft hefur verið talið einn helsti 

styrkur skólans. 
 

Við sjálfsmat Barnaskóla Hjallastefnunnar eru skólastjórar ábyrgir fyrir matinu í heild. Á hverri 

önn eru lagðar fyrir kannanir sem Hjallastefnan hefur þróað fá árinu 1999 og hefur yfirumsjón 

með að gera fyrir alla leik- og grunnskóla sína. Þessar kannanir eru tvenns konar. Í fyrsta lagi 

foreldrakannanir og öðru lagi starfsánægjukannanir. Þetta skólaár 2018-2019 voru kannanir til 

foreldra uppfærðar af Hjallastefnunni og unnar eftir fyrirkomulagi og leyfi Skólapúlsins til að 

gera skólastarfið enn frekar samanburðarhæft á landsvísu. Þegar úrvinnsla kannananna liggja 

fyrir eru þær kynntar fyrir hlutaðeigandi og unnin er umbótaáætlun. Niðurstöður 

foreldrakannanna eru kynntar foreldraráði og foreldrafélagi í fyrstu og að þeirri kynningu lokinni 

er tekin saman samantekt sem kynnt er á vef hvers skóla. Niðurstöður starfsmannakannana eru 

kynntar á starfsmannafundi og samantekt kynnt á vef skólans. Báðar kannanirnar eru nafnlausar 

og fá hlutaðeigandi sendar læsta slóð á vefsvæði sitt til að svara könnuninni. Einnig er séð til þess 

að það er sitthvor aðilinn sem sendir út og hefur að geyma netföng foreldra og starfsmanna og 

svo aftur sá sem sér um úrvinnslu kannananna. Tryggir það enn frekar þá persónuvernd og 

rekjanleika sem fylgir slíkum könnunum.  
 

Starfsfólk Barnaskólans er meðvitað og upplýst um að starfsemin okkar er í sífelldri þróun og 

símati. Í skólabyrjun ár hvert er farið yfir stöðuna frá síðastliðnu skólaári og sjálfsmat skólans 

fyrir veturinn kynnt. Vegna smæðar skólans er innra mati stjórnað af matsteymi sem eru 

starfsmenn skólans og hafa því allir kost á að koma með tillögur til úrbóta. Í lok hvers skólaárs er 

unnin sjálfsmatsskýrsla og út frá henni er umbótaráætlun gerð fyrir næsta skólaár varðandi þær 

umbætur sem vinna þarf að í kjölfar matsins.  
 

Sjálfsmat Barnaskólans byggir á niðurstöðum þeirra kannana sem sendar eru út til foreldra og 

starfsmanna og er allur undibúningur og úrvinnsla sett upp í innra mat, sjálfsmat og 

umbótaáætlun. 
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Innra mat – sjálfsmat - umbótaráætlun 
 

Innra mat er fagleg ígrundun og greining á gögnum um starfið í Barnaskólanum þar sem mat er 

lagt á hversu vel tekst að ná þeim gæðum og þeim árangri sem stefnt er að út frá fyrirfram 

ákveðnum viðmiðum. Matið gerir okkur kleift að finna bestu leiðirnar til umbóta fyrir börnin. 

Unnið er út frá eftirfarandi spurningum: 
 

 Hversu vel stöndum við okkur?  

 Hvernig vitum við það? 

 Hverjir eru okkar styrkleikar og hvaða þætti þurfum við að bæta?   

 Hvað þurfum við að gera til að verða enn betri? 
 

Innra mat Barnaskólans er í sífelldri þróun eins og skólastarfið sjálft, út frá þeim áhersluþáttum 

sem Kynjanámsskrá Hjallastefnunnar og Aðalnámsskrá grunnskólanna kveða á um. Innra matið 

snýst um að bæta nám barnanna, námsárangur og námsaðstæður með markvissri skólaþróun og 

starfsþróun kennara og annarra starfsmanna. Eflingu fagmennsku og styrkingu 

lærdómssamfélags. Áhersla innra mats er á samvinnu, markvissar samræður og ígrundun 

fagmanna um starfið út frá þeim gögnum sem aflað er. Vel þróað innra mat gefur yfirsýn yfir 

gæði og árangur starfsins. Til verða mikilvægar upplýsingar sem nýtast í daglegu starfi en einnig 

til upplýsingagjafar fyrir helstu hagsmunaaðila. Með innra mati er saga skólanna sögð af þeim 

sjálfum (MacBeath, 1999). 

 

Til þess að tryggja fjölbreytni og auka áreiðanleika innra mats er gagna aflað með þrenns konar 

aðferðum(Education Scotland, 2015):  

 

 Greina fyrirliggjandi gögn.  

 Fylgjast með á vettvangi.  

 Fá fram álit, skoðanir og reynslu helstu hagsmunaaðila. 

 

 

Innra mat er stöðun þróun og hringrás frá ári til árs og þróast í takt við starfið og áherslur: 
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Helstu viðfangsefni innra mats: 
 

 

Nám og kennsla:  

 Inntak, árangur og framfarir. 
 Skipulag náms og námsumhverfi. 

 Kennsluhættir og gæði kennslu.  

 Námshættir og námsvitund.  

 Lýðræðisleg vinnubrögð, þátttaka og ábyrgð nemenda.  

 Skóli án aðgreiningar.  
 

 

Mannauður:  

 Fagmennska starfsfólks.  

 Starfsánægja, líðan og aðbúnaður á vinnustað.  
 

 

Stjórnun: 

 Stjórnandinn sem faglegur leiðtogi.  

 Stjórnun grunnskólans.  

 Faglegt samstarf. 

 Skólaþróun.  

 Skóladagur nemenda, skólanámskrá, starfsáætlun, áætlanir og verklagsreglur.  
 
 

Skólabragur: 

 Viðmót og menning.  

 Velferð og líðan nemenda.  

 Samstarf heimila og skóla.  

 Foreldrakannanir 

 Starfsmannakannanir 
 

 

Gögn úr skólastarfinu til að greina: 

 Niðurstöður ýmis konar námsmats.  

 Framfarir nemenda.  

 Ástundun/mætingar.   

 Skólanámskrá og/eða ákveðnir þættir í skólanámskrá.  

 Starfsáætlun og/eða ákveðnir þættir í starfsáætlun.  

 Fundargerðir.  

 Ýmis konar skýrslur, t.d. um ákveðin verkefni og starfið á hverjum kjarna eða árgangi. 

 

 

Innra mat:  

 Framkvæmd innra mats.   

 Umbótastarf í kjölfar innra mats 
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Langtímaáætlun innra mats 
  

 

Í langtímaáætlun Barnaskólans koma fram þeir þættir sem áætlað er að meta á næstu skólaárum til 

að viðhalda og efla gott og faglegt starf, börnum og starfsfólki áfram til þróunar, framfara og heilla. 

 

Barnaskóli  Hjallastefnunnar  í Hafnarfirði                                       Langtímaáætlun um innra mat                                                                               
 

Viðfangsefni 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Nám og kennsla: 
Inntak, árangur og framfarir         
Skipulag náms og námsumhverfi         
Kennsluhættir og gæði kennslu         
Námshættir og námsvitund       
Lýðræðisleg vinnubrögð, þátttaka og ábyrgð barnanna       
Skóli án aðgreiningar       
Mannauður: 
Fagmennska starfsfólks         
Starfsánægja, líðan og aðbúnaður á vinnust.         
Næringar og heilsustefna starfsfólks        
Stjórnun og skipulag: 
Stjórnandinn sem faglegur leiðtogi       
Stjórnun skólans         
Faglegt samstarf         
Skólaþróun og starfsþróun       
Skóladagur nemenda, skólanámskrá, starfsáætlun, áætlanir 

og verklagsreglur 

        

Skólabragur: 
Kynjanámskrá Hjallastefnunnar         
Viðmót og menning         
Velferð og líðan barnanna         
Samstarf heimili og skóla         
Innra mat: 
Framkvæmd innra mats         
Umbótastarf í kjölfar innra mats         
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Umbótaáætlun 
 

 

Eitt mikilvægasta skrefið í innra mati eru umbætur, að öll sú vinna sem lögð hefur verið í matið 

skili raunverulegum umbótum sem starfsfólk Barnaskólans og hagsmunaaðilar þekkir, finni og 

geti bent á. Í Barnaskólanum er gerð áætlun um umbætur fyrir þá þætti sem skilgreindir eru sem 

tækifæri til umbóta og samhliða því fer fram samræða stjórnenda við starfsfólk skólans um þessa 

þætti, ástæður þeirra og hvernig hægt er að gera betur og hvernig við viðhöldum því sem vel er 

gert. Umbótaáætlun er gerð í lok hvers skólaárs og birt á heimasíðu skólans. 

 

Eftirfarandi þættir koma fram í umbótaáætlun:  
 Umbótaþáttur.  

 Markmið með umbótum.  

 Aðgerðir til umbóta.  

 Tímaáætlun.  

 Ábyrgðaraðili/ar.  

 Endurmat, hvenær og hvernig.  

 Viðmið.  

 

Í umbótaáætlun er tilgreint hvaða aðgerða á að grípa til fyrir hvern umbótaþátt og hvert 

markmiðið er með umbótunum. Tímasetning umbótanna er ákveðin og hver er ábyrgur fyrir 

framkvæmdinni. Einnig er sett fram viðmið um árangur af umbótunum. Að síðustu er metið 

hvernig til tókst með umbæturnar og því bætt inn í matsáætlun fyrir næsta skólaár, ef við á. 

Umbótaþáttum er forgangsraðað í samráði við skólasamfélagið. Starfsþróun kennara er hluti af 

umbótum og því er gætt að samræmi sé á milli umbótaáætlunar og starfsþróunaráætlunar. 

Umbótaáætlun er birt opinberlega ásamt greinargerð um innra mat á heimasíðu Barnaskólans í 

lok hvers skólaárs. 

 
Uppsetning á umbótaáætlun Barnaskólans sem fyllt er út í framhaldi af úrvinnslu innra mats 

                     með matsteymi skólans sem eru allir starfsmenn hans vegna smæðar skólans. 
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Gátlisti – foreldrakannanir - starfsánægjukönnun 

 

Gátlisti fyrir foreldraviðtöl 

Á hvorri önn skólaársins fyllir hver kennari út gátlista yfir þroska og námsframvindu nemanda 

sinna. Með þessu móti er fylgst reglulega með framförum hvers barns bæði hvað varðar 

lykilhæfni og námssvið. Gátlistinn er sýndur foreldrum í formlegu foreldraviðtali sem fram fer 

einu sinni á önn. Það er á ábyrgð umsjónarkennara að hafa umsjón með útfyllingu gátlista og 

eftirfylgd þeirra. 

  

Foreldrakönnun Hjallastefnuskóla 

Á hverju skólaári fer fram formleg tölfræðileg könnun á ánægju foreldra með fjölmarga þætti 

skólastarfsins svo og mat þeirra á líðan og ánægju barna sinna og samskipti við starfsfólk. 

Könnunin hefur á undanförnum árum verið rafræn og farið fram með því að sent er á netföng 

foreldra. Niðurstöður eru órekjanlegar til einstaka foreldra þar sem tvöfalts öryggis er gætt á 

úrvinnslu könnunarinnar. Er sitthvor aðilinn sem sendir könnunina út og annar aðili sem vinnur 

úr niðurstöðum. Það er á ábyrgð Hjallastefnunnar ehf. að þessi könnun fari fram og sé send út til 

foreldra. Í ár var hún í umsjón starfsfólks Hjallamiðstöðvarinnar og var hún útfærð með leyfi 

stjórnenda Skólapúlsins til að mat skólans væri mælanlegt á landsvísu hér eftir. 

Ákvörðun var tekin á skólastjórnendafundi um að halda þeirri könnun áfram til að hafa hana sem 

marktækasta frá ári til árs og vera samanburðarhæf á landsvísu. Samantekt og niðurstöður á 

foreldrakönnunininni er birt á heimasíðu skólans í sjálfsmatsskýrslunni. Stjórnendur fara ítarlega 

yfir niðurstöður á teymisfundi stjórnenda Hjallastefnuskóla og svo á starfsmannafundi þar sem 

styrkleikar eru metnir og umbótaáætlun gerð á því sem þörf er á.  

Var lögð fyrir ein foreldrakönnun á liðnu skólaári og var hún framkvæmd í byrjun mars 2018.  

 

 

Starfsánægjukönnun Hjallastefnunnar 

Einu sinni yfir skólaárið er lögð fyrir starfsánægjukönnun sem einnig er unnin er af starfsfólki 

Hjallamiðstöðvarinnar. Er niðurstaða þeirra kannana sem lagðar eru fyrir kynntar stjórnendum og 

í framhaldi af því kynntar starfsfólki skólans á starfsmannafundi. Unnið er á sama hátt úr þeirri 

könnun og foreldrakönnun. Metið er hvað má betur fara og hælt því sem vel er gert. 

 

Samantekt og úrbætur 

Hér á eftir er niðurstöðum bæði foreldra- og starfsmannakönnunarinnar gerð skil ásamt því að 

rýnt er til gagns og úrbóta með gerð umbótaráætlunar. 
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Samantekt og niðurstaða foreldrakönnunar 
 

 

Samræmd foreldrakönnun Barnaskóla Hjallstefnunnar er framkvæmd með það að markmiði að 

kanna upplifun foreldra á gæðum í skólastarfinu og líðan barnsins í skólanum. Könnun þessi var 

lögð fyrir foreldra í nóvember 2018. 

 

Spurt var um eftirfarandi matsþætti: 

 

 Hvert er fæðingarár barnsins þíns? 

 Ert þú sammála eða ósammála því að vel sé tekið á móti barninu þínu þegar það kemur í 

skólann? 

 Ert þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með samskipti starfsfólks skólans við barnið þitt? 

 Ert þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með samskipti þín og kjarnakennara barnsins þíns? 

 Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með hvernig skólinn kemur til móts við þarfir 

 barnsins? 

 Hvert er heildarmat þitt á gæðum þeirrar kennslu sem barnið þitt fær? 

 Telur þú að skólanum sé vel eða illa stjórnað? 

 Hefur barnið þitt þörf fyrir sérstaka aðstoð eða kennslu í skólanum vegna:  

Námsörðugleika ? 

 Mikillar námsgetu ? 

 Hegðunarörðugleika ? 

 Félagsfærni og/eða tilfinningarvanda ? 

 Ert þú sammála eða ósammála þvíað þú fáir góða úrlausn þinna mála hjá 

 stjórnendum skólans? 

 Hversu vel eða illa telurðu að barninu líði almennt í skólanum? 

 Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir mæla með skólanum við vini þína eða 

 fjölskyldu? 

 Foreldrar voru beðin um að gefa starfi skólans gæðaeinkunn á skalanum 1-10. 

 Foreldrar voru einnig beðin um að merkja við hvort þau ættu dreng eða stúlku í skólanum. 

 Hver er hjúskaparstaða þín? 

 Vinsamlega skráðu þau atriði sem þú telur að betur mættu fara ískólastarfinu. 

 Vinsamlega skráðu þau atriði sem þú ert sérstaklega ánægð(ur) með ískólastarfinu. 

 Ef þú átt fleiri en eitt barn í skólanum þá getur þú hér skráð athugasemdir vegna 

 annarra barna en svör þín að ofan miðuðust við. 
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Niðurstaða foreldrakönnunar  
 

 

Aldursskipting barnanna út frá svörum foreldra var eftirfarandi og helst í hendur við stærð               

árganganna. Athygli vekur að foreldra drengja voru með tæp 20% hærra svarhlutfall en foreldrar 

stúlkna. 
 

23% fædd 2012 

28% fædd 2011 

16% fædd 2010 

33% fædd 2009 
 

Matsþættir  Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

né 

Frekar 

sammála 

Mjög 

ósammála 

Veit ekki / 

svara ekki  

Ertu sammála því að vel sé tekið á 

móti barninu þínu þegar það kemur 

í skólann ? 

55% 29% 6%   10% 

 Mjög 

ánægður 

Frekar 

ánægður 

Hvorki 

né 

Frekar 

óánægður 

Mjög 

óánægður 

Veit ekki / 

svara ekki 

Ert þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) 

með samskipti starfsfólks skólans 

við barnið þitt? 

 

65% 35%     

Ert þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) 

með samskipti þín og kjarnakennara 

barnsins þíns?  

70% 28% 1%    

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) 

ertu með hvernig skólinn kemur til 

móts við þarfir barnsins?  

67% 26% 6%   1% 

 Í heild 

mjög góð 

Yfirleitt 

í lagi 

Í 

meðallag

i 

Í mörgu fátt Stórlega 

ábótavant 

Veir ekki / 

svara ekki 

Hvert er heildarmat þitt á gæðum 

þeirrar kennslu sem barnið þitt fær? 

 

65% 30% 3%   1% 

 Mjög vel Frekar 

vel 

Hvorki 

né 

Frekar illa Mjög illa Veit ekki / 

svara ekki 

Telur þú að skólanum sé vel eða illa 

stjórnað? 

 

58% 38% 4%    

 Nei Já og 

fær 

fulln. 

aðstoð 

Já en 

fær of 

litla/óf. 

aðstoð 

Já en fær 

enga aðstoð 

  

Hefur barnið þitt þörf fyrir sérstaka 

aðstoð eða kennslu í skólanum 

vegna:  Námsörðugleika ?  

 

78% 

 

17% 

 

4% 

   

Mikillar námsgetu ? 83% 16% 1%    

Hegðunarörðugleika ? 90% 10%  

 

   

Félagsfærni og/eða 

tilfinningarvanda ?é 

65% 30% 3%    
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Niðurstöður foreldrakönnunar – frh. 
 

 

Matsþættir  Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

né 

Frekar 

sammála 

Mjög 

ósammál

a 

Veit ekki / 

svara ekki  

Ert þú sammála eða ósammála því 

að þú fáir góða úrlausn þinna mála 

hjá 

stjórnendum skólans? 

61% 32% 6%   1% 

 Mjög vel Frekar vel Hvorki 

né 

Frekar illa Mjög illa Veit ekki / 

svara ekki 

Hversu vel eða illa telurðu að 

barninu líði almennt í skólanum? 

62% 36% 1%    

Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú 

myndir mæla með skólanum við 

vini þína eða fjölskyldu? 

80% 14% 6%    

Foreldrar voru beðin um að gefa 

starfi skólans gæðaeinkunn á 

skalanum 1-10 

29%=10 35%=9 26%=8 7%=7 3%= veit 

ekki 

/svara 

ekki 

 

 Stúlka Drengur Svara 

ekki 

   

Barnið mitt er:  

 

39% 58% 3%    

 Mjög vel Frekar vel Hvorki 

né 

Frekar illa Mjög illa Veit ekki / 

svara ekki 

Telur þú að skólanum sé vel eða illa 

stjórnað? 

 

58% 38% 4%    

 Nei Já og fær 

fulln. 

aðstoð 

Já en 

fær of 

litla/óf. 

aðstoð 

Já en fær 

enga aðstoð 

  

Hefur barnið þitt þörf fyrir sérstaka 

aðstoð eða kennslu í skólanum 

vegna:  Námsörðugleika ?  

 

78% 

 

17% 

 

4% 

   

 

Mikillar námsgetu ? 

 

83% 

 

16% 

 

1% 

   

 

Hegðunarörðugleika ? 

 

90% 

 

10% 

 

 

   

Félagsfærni og/eða 

tilfinningarvanda ?é 

 

6565% 

 

30% 

 

3% 

 

1% 

  

 

 
Einhleyp/ur Í sambúð Gift/ur Fráskilinn Ekkja / 

ekill 

Svara ekki 

Hver er hjúskaparstaða þín? 4% 28% 47% 6%  7% 

 

Úrvinnsla foreldrakönnunar er kynnt um leið og niðurstöður liggja fyrir á starfsmannafundi og unnin 

sérstaklega í lok hvers skólaárs þar sem matsteymi skólans sem er allt starfsfólk hans ræðir lausnir og 

leiðir til úrbóta í samræmi við niðurstöður könnunarinnar. Í framhaldi af því er sett upp umbótaáætlun. Ef 

þurfa þykir varðandi einhverja þætti er brugðist strax við af stjórnendum skólans með úrbótum. Að öðru 

leyti er umbótaáætlun sett inn í sjálfsmatsskýrslu við lok hvers skólaárs og birt á heimasíða skólans. 
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Starfsánægjukönnun - niðurstaða 
 

Starfsánægjukönnunin er gerð meðal allra starfsmanna í grunnskólum Hjallastefnunnar og er markmið 

hennar að meta upplifun starfsfólks á mikilvægum þáttum í lífi og starfi og verða niðurstöður 

könnunarinnar notaðar til þess að vinna að frekari umbótum í skólastarfinu. 

 

Matsþættir Grunnskólakennari Stoðþjónusta 

án kennslur. 

Stjórnandi/ 

meðstjórnandi 

 

Veit ekki / 

svara ekki 

  

Hverjum af eftirtöldum 

starfshópum tilheyrir þú? 

      

 Minna en ár 1-3 ár 4-6 ár 7-10 ár 11 ár + Svara 

ekki 

Hversu lengir hefur þú 

starfað innan Hjallast.? 

      

 Mjög sammála Frekar 

sammála 

Hvorki né Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Veit 

ekki 

Svara 

ekki 

Ég er almennt ánægð/ur í 

starfi mínu? 

      

 Mjög sammála Frekar 

sammála 

Hvorki né Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Veit 

ekki 

Svara 

ekki 

Við leysum hratt og vel úr 

vandamálum? 

      

Ég kvíði því oft að fara í 

vinnuna? 

      

Foreldrar þeirra barna sem 

eru í skólanum er almennt 

ánægðir með starfið í 

skólanum? 

      

Stjórnun er almennt góð í 

skólanum mínum? 

      

Ég er almennt ánægð/ur með 

vinnutíma minn? 

      

Álagið er mikið í starfi mínu 

um þessar mundir? 

      

Ég tel að börnunum í mínum 

skóla liði almennt vel? 

      

Flesta daga náum við 

starfsfólkið á kjarnanum að 

vinna vel úr hópatímav. 

m/börnunum? 

      

Mér finnst ég fá næg 

tækifæri til þess að þroskast 

og vaxa í mínu starfi? 

      

Mér finnst ég  fá 

nægjanlegar upplýsingar til 

þess að sinna starfi mínu 

vel? 

 

 

 

     

 



Sjálfsmatsskýrsla Barnaskóla Hjallastefnunnar Hafnarfirði 2018-2019   
 

Starfsánægjukönnun – niðurstaða frh. 
 

 
Matsþættir Mjög sammála Frekar sammála Hvorki né Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Veit 

ekki 

Svara 

ekki 

Mér finnst ég hafa þau tól og 

tæki sem nauðsynlegt eru til 

þess að sinna starfi mínu 

vel? 

      

 Samskipti við 

starfsfólk 

Samskipti við 

nememendur 

Samskipti við 

foreldra 

Undirb. í 

kennslu 

Kennsla í 

kennslust. 

Annað 

Hvert eftirtalinna atriða 

veitir þér mesta ánægju í 

starfi þínu? 

      

Hvert eftirtalinna atriða 

veitir þér minnsta ánægju í 

starfi þínu? 

      

 Aldrei Næstum aldrei Stundum Nokkuð 

oft 

Mjög oft Svara 

ekki 

Hversu oft á síðustu 3 

mánuðum hefur þú fundið 

fyrir andlegum einkennum 

(t.d. skorti á einbeitingu, 

minnisbresti, óþolinmæði) 

sem þú telur að séu vegna 

álags í starfi? 

      

 Aldrei 1-2 daga 3-6 daga 7 daga + Fjarv. sl. 3 

mánuði 

Svara 

ekki 

Hversu marga daga á síðustu 

3 mánuðum hefur þú verið 

fjarverandi frá vinnu vegna 

þess að þú hafðir ekki orku 

til þess að takast á við 

daginn? 

      

Hversu marga daga á síðustu 

3 mánuðum hefur þú verið 

fjarverandi frá vinnu vegna 

veikinda (t.d. kvef eða aðrar 

umgangspestir)? 

      

 Stunda ekki 

líkamsrækt 

1x-2x í mánuði 1x-2x í viku 3x-4x í 

viku 

5x í viku + Svara 

ekki 

Hversu oft í viku að jafnaði 

stundar þú líkamsrækt (t.d. 

göngur, hlaup, sund, 

fjallgöngu, jóga osfrv.)? 

      

 Nokkrum 

sinnum í viku 

Alla vega vikulega Nokkrum 

sinnum í mán. 

Sjaldnar 

en 

mánaðarl. 

Svara ekki 

Veit ekki 

 

Hversu oft gerist það að þinn 

kjarni fer á B plan vegna 

þess að starfsfólk vantar á 

kjarna? 
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Starfsánægjukönnun – niðurstaða frh. 
 

 
Matsþættir Mjög 

sammála 

Frekar sammála Hvorki né Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Veit ekki 

Svara 

ekki 

Mér finnst starfið mitt 

uppbyggilegt og gefandi? 

      

Mér finnst að Hjallastefnan 

ætti að vera leiðandi afl í því 

verkefni að stytta vinnutíma 

á Íslandi? 

      

 Mjög líklegt Frekar líklegt Hlutlaus  Frekar 

ólíkegt 

Mjög 

ólíklegt  

Veit ekki 

Svara 

ekki 

Hversu líklegt eða ólíklegt er 

að þú myndir mæla með 

skólanum sem vinnustað við 

vini þína eða fjölskyldu? 

      

 Einhleyp/ur Í sambandi Í sambúð Gift/ur Fráskilin/n Veit ekki 

Svara 

ekki 

Hver er hjúskaparstaða þín? 

 

      

 Ekkert Eitt barn Tvö börn Þrjú börn Fjögur + Veit ekki 

Svara 

ekki 

Hversu mörg börn yngri en 

18 ára eru á heimili þínu? 

      

 0 - 5 6 7 8 9 10 

Að lokum biðjum við  þig að 

gefa starfi skólans 

gæðaeinkunn 

      

Skráðu þau atriði sem þú 

telur að betur mættu fara í 

skólastarfinu 

      

Skráðu þau atriði sem þú ert 

sérstaklega ánægð(ur) með í 

skólastarfinu 

      

 
Úrvinnsla starfsánægjukönnunarinnar er kynnt strax og niðurstöður liggja fyrir á starfsmannafundi og 

unnin sérstaklega í lok hvers skólaárs þar sem matsteymi skólans sem er allt starfsfólk hans ræðir lausnir 

og leiðir til úrbóta í samræmi við niðurstöður könnunarinnar og setur upp í umbótaáætlun. Ef þurfa þykir 

varðandi einhverja þætti er brugðist strax við af stjórnendum skólans með úrbótum. Að öðru leyti er 

umbótaáætlun sett inn í sjálfsmatsskýrslu við lok hvers skólaárs og birt á heimasíða skólans. 
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Jákvæðir þættir og styrkleikar  
 

 

Í starfsánægjukönnun Barnaskólans kom skýrt fram að starfsmenn meta mjög góða stjórnun við 

skólann, það sé auðvelt að leita til stjórnenda og fá úrvinnslu og handleiðslu á málum.  

Í skólanum hefur byggst upp mjög sterkur kjarni fagfólks og stuðningsaðila til margra ára. 

Metnaður starfsfólks, góð samvinna og starfsandi. Mikil og fagleg þekking er í húsi. Starfsfólk er 

almennt lausnamiðað og alltaf fundnar leiðir til að vinna úr málum hvort sem það á við starfsfólk, 

nemendur skólans eða foreldra. Við náum að mæta þörfum hvers og eins barns faglega og 

markvisst með góðum árangri. Starfsfólk okkar er samheldið og hefur alltaf tekið breytingum 

sem nýjum og jákvæðum áskorunum. S.s. að fá fimm ára starfið inn í skólann og tilfæringar 

samhliða því. Starsfólk okkar skuldbindur sig þeim ákvörðunum sem teknar eru og einkennast 

samskipti starfsfólks sín á milli og við börnin bæði af virðingu og hlýju. 

Starfsmenn kunna vel að meta að stjórnendur skólans standa vel með starfsfólki sínu, koma alltaf 

fram af virðingu og skilningi bæði gagnvart starfsfólki og börnum. Skólastýru er lýst sem 

hlýlegum og hvetjandi stjórnanda. Starfsfólk sýnir almennt mikinn metnað í öllum undirbúningi 

kennslu og námsefnis ásamt því að útfæra miðað við þarfir hvers og eins barns. 

 

Ummæli starfsfólk voru m.a. “Elska þetta umhverfi frábært starfsfólk sem er að vinna hart að sér 

og erum öll í einu liði saman”  - “Samskipti og stjórnun” til fyrirmyndar -  “Góður starfsandi”. 

 

Starfsmenn Barnaskólans taka mjög virkan þátt í öllu með börnunum, hvort sem um ræðir náms- 

eða félagslega þætti og ýmiskonar uppákomur. Í vorferð Barnaskólans sem er þriggja daga ferð 

og farin er á hverju vori eru allir starfsmenn boðnir og búnir við að aðstoða með undirbúning og 

taka þátt af krafti og gleði sem skilar sér í ævintýrum til barnanna. 
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Rýnt til gagns – það sem starfsfólk vill bæta 
 

 

Í starfsánægjukönnun skólans var fátt sem starfsfólk taldi að mætti fara betur. Þátttaka var dræm 

þetta skólaárið og hafa stjórnendur ákveðið að upphaf starfsmannafundar verði nýtt í næstu 

starfsmannakönnun til þess að efla þátttöku. 

Eina sem kom fram var að kennarar geti jafnvel nýtt sér betur endurmenntunartækifærin þann 

tíma sem býðst í upphafi hvers skólaárs til að efla sig og viðhalda í starfi. Kennarar hafa engu að 

síður nýtt sér ýmis tækifæri yfir skólaárið og er þá hliðrað til svo viðkomandi kennari geti sótt sér 

þau námskeið og þekkingu. 

Kom fram að nauðsynlegt sé að verkferlar séu til fyrir starfsfólk um faglega handleiðslu 

sálfræðings/fagaðila þegar um mjög þung mál er að ræða hvort sem það snýr að starfsfólki eða 

börnum skólans. Starfsfólki skólans hefur engu að síður verið boðið upp á slíkt í slíkum tilfellum. 

Einnig þarf að samræma skýra viðbragðs- og aðgerðaráætlun er varðar alvarleg Barnaverndarmál 

í skólum Hjallastefnunnur, sem yrði kynnt sérstaklega í öllum leik- og grunnskólum. 

Tekið var fram að neikvæðni gæti haft áhrif á hópinn. Hefur sú umræða verið tekin við 

starfsmannahópinn reglulega að fara ekki inn í slíkt mengi, leita frekar til þess sem við á og tækla 

með jákvæðni og virðingu með lausnamiðun að leiðarljósi. Er það einmitt einn af styrkleikum 

starfsfólks skólans að tækla slíkt af skynsemi og vinda ofan af slíku með því að koma því í réttan 

farveg. 

 

Ummæli starfsmanna voru m.a. „ Ég held að starfið í Hafnafirði er upp á 10” 
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Mat á námslegum þáttum 
 

 

Eins og kemur fram í Skólanámskrá Barnaskólans er í öllu okkar starfi leitast við að hafa 

námsmatið sem fjölbreyttast. Með því tryggjum við að hvert barn fái að njóta sín á eigin 

forsendum og sé metið af þeim verðleikum sem það býr yfir. Þar af leiðandi gefst barninu 

tækifæri til að takast á við verkefni er hæfa þroska þess og getu á uppbyggilegan hátt.  

 

Námsmatið er byggt á kynjanámskrá Hjallastefnunnar og aðalnámskrá grunnskóla. 

Kynjanámskrá Hjallastefnunnar skiptist í sex megin stoðir og með þessar stoðir að leiðarljósi er 

árangur hvers barns metinn. Matið fer fram jafnt og þétt yfir skólaárið þar sem markvisst er unnið 

með hverju barni að tilskyldum árangri. Öll fög, er aðalnámskrá grunnskóla kveður á um, eru 

einnig metin jafnt og þétt yfir skólaárið. Matið fer ýmist fram með verkefnavinnu eða próftöku. Í 

lok skólaárs fær hvert barn fallega umsögn ásamt námsmati á Mentor. Engin umsögn er eins enda 

hvert barn einstakt.  

 

Innleiðing á Mentor hófst í janúar 2018 sem liður í þeirri námsmatsþróun sem Barnaskólinn hefur 

innleitt í takt við nýja aðalnámskrá og leiðsagnarmatið sem hefur verið þróað frá ári til árs. Um er 

að ræða innleiðingu á svonefndu hæfninámi þar sem stuðlað er enn frekar að því að barn öðlast 

hæfni sem felur í sér þekkingu og færni sem þau geta yfirfært og beitt í nýjum aðstæðum. Þannig 

stuðlum við enn frekar að því að börn öðlist getu og vilja til að hafa áhrif og taka virkan þátt í að 

viðhalda samfélagi sínu, breyta því og þróa. 

 

Skólastarf Barnaskólans er uppbyggt þannig að einstaklingurinn er í fyrirrúmi og  námið  

einstaklingsmiðað og sniðið að þörfum hvers og eins. Carol Ann Tomlinson segir í bók sinni The 

Differentiated Classroom. Responding to the Needs of All Learnes (1991:10) að mat og kennsla 

sé óaðskiljanleg. Í stað þess að meta hvað nemandinn hefur lært þegar ákveðnu viðfangsefni er 

lokið er matið notað til að skilja hvernig best sé að skipuleggja frekara nám. Mat, hvort heldur er 

um að ræða mat á skólastarfi eða eiginlegt námsmatið, verður leiðbeinandi fyrir bæði starfsfólk 

og börn og hjálpar til við áframhaldandi þróun. Því er um heildrænt námsmat að ræða sem 

einkennist af eftirfarandi þáttum: 

 

 

 Símat á Mentor í samræmi við kjarna- og skólanámskrá 

 Umræður í litlum og stórum hópum 

 Dagbókarskrif 

 Verkmöppur                                                        

 Gátlisti 

 Forpróf / könnun 

 Viðhorfskönnun 

 Málþing nemenda og / eða kjarnafundir 

 Markviss endurgjöf, skrifleg/munnleg 

 Leiðsagnarmat 
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Mat á námslegum þáttum frh. 
 

 

Í febrúar fer fram miðannarmat í Barnaskólanum í gegnum Mentor sem innleitt var á vorönn 

síðasta skólaárs.  Með því gefst foreldrum kostur á markvissari upplýsingum um stöðu barna sinna 

í náminu. Hefur það mælst einstaklega vel fyrir og er komið til að vera. Foreldrar fá 

miðannarmatsupplýsingarnar um stöðu barna sinna í íslensku, stærðfræði, lestri og íþróttum þar 

sem miðað er við stöðluð námshæfniviðmið og kvarða er taka mið af almennri námshæfni og 

lykilhæfni barnanna í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla. Lykilhæfnin tekur bæði til náms- og 

félagslegra þátta og fléttast kynjanámskrá Hjallastefnunnar þar inn í. 

 

Ákveðin lágmarksfærni skv. aðalnámskrá grunnskóla er metin hverju sinni. Verklag, færni, og 

hugmyndaauðgi er það mið sem tekið er af. Allt námsmat byggir á þátttöku barna. Leitast er við að 

börn öðlist smátt og smátt færni í að nýta sér þá þekkingu sem byggist upp í verklegum æfingum, 

þjálfun, rannsóknum og á fleiri vegu. Þannig byggir námsmat barnanna á frumkvæði, 

hugmyndaflugi og þátttöku. Í námskrá Hjallastefnunnar eru samskipti, vinátta, félagsleg færni, 

sjálfsstjórn, sjálfstæði, lýðræði og jafnrétti þættir sem metnir eru að verðleikum til jafns við aðrar 

námsgreinar eða þroskaþætti. Markvisst er unnið að því að bæði kyn fái notið sín á eigin 

forsendum (Námskrá Hjallastefnunnar 2005:3) 

 

Óformlegt símat á frammistöðu í foreldrasamskiptum og uppeldisstarfi er mikilvægur þáttur í 

skólastarfi Barnaskólans. Lögð er mikil áhersla á að starfsmenn séu aðgengilegir fyrir foreldra í 

upphafi og lok skóladags. Á hverjum föstudegi fer svo tölvupóstur til allra foreldra í skólanum með 

upplýsingum fyrir þá viku og kennsluáætlun næstu viku á eftir. Foreldrar eru hvattir til að svara 

þessum tölvupóstum og koma með ábendingar og vangaveltur beint til kennara. Þessi reglulegu, 

beinu samskipti eru sá vettvangur sem nýtist skólanum best til þess að laga starf sitt að þörfum 

barna og foreldra og bregðast skjótt við umkvörtunum, tilmælum og eða því sem foreldra eru 

sérlega ánægðir með. Allar ábendingar fá áheyrn og eru vel þegnar til þess að gera gott starf betra 

og til þess að halda áfram því sem vel er gert. 
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Kannanir og próf – skimanir og stöðupróf 
 

Á öllum kjörnum er fylgst með framförum barna í þroska og námi. Árlega eru ákveðin verkefni 

lögð fyrir til að meta framfarir varðandi ákveðin markmið aðalnámskrá leik- og grunnskóla. 

Þessar kannanir og próf voru lögð fyrir á eftirfarandi kjörnum. 
 

Eins og kemur fram í skólanámskrá Barnaskólans eru eftirfarandi námsmatsþættir lagðir fyrir á  

hverju skólaári: 

 
6 ára börn 

Mánuður Próf Próf 

Ágúst      

September Stafaþekking Gátlistar - LTL 

Október Lesferill - lesskimun 

Lesferill - A próf (þau börn sem þekkja alla stafi 

og hljóð þeirra) 

Nóvember Stafaþekking - eftirfylgni   

Desember     

Janúar Lesferill - B próf   

Febrúar  Læsi 2 -1   

Mars Lesferill - B próf   

Apríl  Læsi 3 -1   

Maí Lesferill - A próf   

7 ára börn 

Mánuður Próf Próf 

Ágúst  Lesferill - A próf   

September     

Október Læsi 2.1    

Nóvember Lesferill - A próf   

Desember     

Janúar Lesferill - B próf   

Febrúar      

Mars Lesferill - B próf Lesmál  

Apríl    Talnalykill - stærðfræði 

Maí Lesferill - A próf   

8 ára börn 

Mánuður Próf Próf 

Ágúst  Lesferill - A próf   

September     

Október Orðarún 1 - Lesskilningur   

Nóvember Lesferill - A próf   

Desember     

Janúar Lesferill - B próf   

Febrúar  

LOGOS - Skimun (hraðlestur, les- og hlustunarskilningur, 

sjónrænn orðaforði og stafsetning)   

Mars Lesferill - B próf   

Apríl  Framsögn   

Maí Lesferill - A próf   

9 ára börn 

Mánuður Próf Próf 

Ágúst  Lesferill - A próf   

September Samræmd próf (íslenska og stærðfræði)   

Október Lesferill - A próf Orðarún 1- Lesskimun 

Nóvember     

Desember     

Janúar Lesferill - B próf   

Febrúar      

Mars Orðarún 2 - Lesskimun Lesferill - B próf 

Apríl    Framsögn 

Maí Lesferill - A próf   
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Útisvæði og nærumhverfi skólans - útikennsla 
 

 

Almenn ánægja er með útisvæði skólans sem er ómetanleg náttúra í sinni fjölbreyttu mynd og 

býður upp á auðugan og hugmyndaríkan leik. Börn og kennarar nýta afmörkuð svæði í útiveru á 

valtíma og/eða börnin með kennara hvers kjarna fyrir sig. 

Börnin í Barnaskólanum nýta einnig nærumhverfi sitt til náms í sinni fjölbreyttu mynd sem er eitt 

okkar aðalsmerki í takt við kynjanámskrá Hjallastefnunnar. 
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Íþrótta- sund- og jógakennsla 
 

 

Í Barnaskólanum fara allir árgangar og kjarnar einu sinni í viku í íþróttir og einu sinni í viku í 

sund. Jóga er kennt í lotum þessa önn, einu sinni í viku hver kjarni 50 mín. í senn í þrjá mánuði. 

Jóga er hluti af íþróttakennslu skólans og í vetur er boðið upp á það aukalega við þann 

viðmiðunartíma sem er samkvæmt aðalnámskrá.  

Íþróttakennslan fer fram í byrjun skólaárs á útisvæði og nærumhverfi. Þegar líður á veturinn er 

íþróttakennslan í Kaplakrika og fara börnin með rútu á milli. 

Sundkennslan fer fram í Sundhöll Hafnarfjarðar og ganga börnin á milli í fylgd kennara. 

Jógakennslan fer fram í sal skólans á efri hæð hússins. Mælist þetta fyrirkomulag mjög vel fyrir 

bæði hjá börnum og foreldrum. 

 

 

 

 

                                        
 

 

Íþrótta- og sundkennari hefur yfirumsjón með allri íþróttakennslu skólans og lærður jógakennari 

sér um alla jógakennsluna. 

 

 

Lotur í Barnaskólanum 
 

Í Barnaskólanum í vetur var unnið  í lotum í tónlist, jóga, textíl, myndmennt, smíði, ensku og 

upplýsingatækni. Mælist það mjög vel fyrir bæði hjá kennurum og börnunum. Kennarar skipta 

kennslunni á milli sín út frá eigin færni og áhuga þannig að mannauður hvers og eins fær að njóta 

sín. 

Tónlistarlotan endar með uppskerutónleikum fyrir alla foreldra og er það ævinlega mjög vel 

heppnað. Þar sem loturnar hafa verið að koma mjög vel út hvað varðar áhuga, árangur og ánægju 

hjá börnunum er þetta fyrirkomulag komið til að vera. 
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Myndir og myndasamþykki  
 

 

Barnaskólinn mun á vorönn þessa skólaárs taka í notkun mynda-app sem Mentor kerfið býður 

upp á og samræmist nýjum persnónuverndarlögum. Kennarar hafa ætíð verið mjög virk að taka 

myndir af starfi barnanna en var lokað á slíkt í upphafi nýrra persónverndarlaga á meðan aðlögun 

að þeim fór fram. Er það mikill missir bæði fyrir börn og foreldra að hafa ekki aðgang að því og 

mun það því verða mikil gleði fyrir alla þegar slíkt verður tekið aftur í notkun þar sem myndir 

segja meira en þúsund orð. Mynda-appið verður formlega tekið í notkun um leið og  

undirskriftablöð foreldra liggja fyrir sem sent var rafrænt á alla foreldra ásamt upplýsingum í 

tölvupósti og útprentuðu eintaki sem fór heim með hverju og einu barni.  

Leikskólakjarnarnir með 5 ára stúlkum og drengjum notast við Karellen appið og mun það verða 

þannig áfram. Hefur það nýst kennurum og foreldrum vel bæði hvað varðar upplýsingaflæði og 

til að deila myndum úr starfinu.  

 

 

 

Útskrift barna - skólaslit 
 

 

Þegar börnin útskrifast úr Barnaskólanum fær hvert og eitt barn óskastein að gjöf sem börn og 

fullorðnir í skólanum setja fallega ósk inn í barninu til heilla.  

Útskrift 4. bekkjar fer fram við skólaslit hvers skólaárs við hátíðleg athöfn í Víðistaðakirkju þar 

sem foreldrar og börn eiga saman fallega stund í söng og gleði. Kennara og börn ganga saman frá 

Barnaskólanum yfir í Víðstaðakirkju. Hvert og eitt barn semu útskrifast úr 4. bekk semur sína 

setningu um skólann sinn sem þau svo flytja við skólaslitin.  

Foreldrafélagið heldur í framhaldi af skólaslitunum og útskriftinni, fjölskylduskemmtun þar sem 

boðið er upp á pylsur, leiktæki og ýmis skemmtiatriði. Þátttaka foreldra og barna er alltaf mjög 

góð. 
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Samantekt á ýmsum starfsháttum 
 

 

Almennt er góður og samheldinn starfsandi innan skólans, kærleiksrík samskipti, samhjálp, 

samvinna, jákvæðni og fagmennska. Starfsfólk er lausnamiðað og tilbúið til að aðstoða hvert 

annað þegar þörf er á bæði dags daglega og þegar mikið álag er í húsi. Mannauður hvers og eins 

fær að njóta sín ásamt því að skoðanir og raddir þeirra fá áheyrn, þar af leiðir að starfsfólki finnst 

það skipta máli fyrir vinnustað sinn. Gleðin, jákvæðni, gagnkvæm virðing og ánægja starfsfólks 

skilar sér margfalt mjög sýnilega til barnanna í skólanum. 

 

Skólinn er í mikilli þróun og því alltaf verið að betrumbæta og laga það sem betur má fara og það 

sem er vel gert haldið gangandi. Námsmatsvinna hefur einnig verið í þróun eins og komið hefur 

fram með tilkomu Mentor.  

 

Sjálfsrýni stjórnenda skólans á frammistöðu sinni fer fram einu sinni á önn í kjölfar foreldra- og 

starfsmannakannana í teymi skólastjórnenda Hjallastefnunnar. Þar gefst mikilvæg sýn á þá þætti 

starfsins sem krefjast úrbóta en einnig á þá styrkleika sem skólinn býr yfir. Í kjölfar þessara 

kannana týna stjórnendur til svör, skýringar og umbótaáætlanir yfir þá þætti sem betur mega fara 

og er þetta birt ásamt niðurstöðum kannana á viðeigandi stöðum á vef skólans. 

Framkvæmdastjóri Hjallastefnunnar ehf. ber ábyrgð á því að þetta endurmat fari fram. 

 

Árlega er gerð ársskýrsla Barnaskólans fyrir undanliðið skólaár og er gerð hennar á ábyrgð 

skólastjórnanda. Í ársskýrslu koma fram allir helstu starfshættir fyrirtækisins eins og þeir voru 

framkvæmdir það starfsár sem skýrslan fjallar um. Ársskýrslan er opinbert gagn og er afhent 

rekstraraðila svo og Hafnarfjarðarbæ. 

 

Skólanámskrá Barnaskóla Hjallastefnunnar í Hafnarfirði inniheldur rökstuðning á starfsemi 

skólans. Dregnar eru fram sérstöður og staðbundnar aðstæður skólans. Skólanámskráin er 

upplýsingarit fyrir foreldra, kennara og aðra starfsmenn skólans. Skólanámskrána fá foreldrar 

afhenta að hausti. Eintak af skólanámskránni er afhent skólaskrifstofu Hafnarfjarðarbæjar, 

skólanefnd Barnaskóla Hjallastefnunnar ehf. sem og skólaráði skólans sem hafa hana til umsagnar. 

Skólanámskráin tekur á öllum þáttum starfsins og er bundin af Aðalnámskrá grunnskóla og lögum 

um grunnskóla.  

 

Hjallastefnan ehf. notar rekstrartölvukerfið Net-stjórnandann til vinnslu launa, vistgjalda og 

annarrar skráningar og útreikninga á rekstri skólans. Fjarvistarskráningar starfsfólks fara fram í 

gegnum Netstjórnandann og er hægt að skoða fjarvistir einstakra starfsmanna á tilteknum 

tímabilum svo og fá upplýsingar til útreiknings á fjarvistarhlutfalli. 

 

Heilbrigðiseftirlit, eldvarnareftirlit svo og eftirlit með slysavörnum barna fer fram með 

reglulegum hætti og eftir opinberum reglum þar um. Slys eru skráð á þar til gerð 

slysaskráningareyðublöð sem eru tiltæk fyrir heilbrigðiseftirlit. Skólinn starfar eftir 

öryggisreglum og heldur reglulegar brunaæfingar.  
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Ytri tengsl 
 

 

Ytri tengsl eru að mestu við aðra leik- og grunnskóla í rekstri Hjallastefnunnar ehf og eðli 

málsins samkvæmt er samstarfið mikið við leikskólann Hjalla sem staðsettur er í sömu götu og 

við hlið Barnaskólans. Eru skólaskil á milli leikskóla og grunnskóla á hverju vori. Einnig hafa 

myndast sterk tengsl við aðra sjálfstætt starfandi skóla í gegn um Samtök sjálfstæðra skóla sem 

hafa staðið fyrir samstarfsvettvangi af ýmsu tagi.  

Skólinn nýtir Bókasafn Hafnarfjarðar mikið og einstaklega góð samvinna er á milli skólans og 

safnsins.  

Skólinn hefur einnig átt gott samstarf við starfsfólk Víðistaðakirkju þar sem bæði skólasetning og 

skólaslit fara fram ár hvert. Skólinn heldur öllum eðlilegum tengslum við atvinnulíf í Hafnarfirði, 

menningarstofnunum, heilsugæslu, umferðarráð, barnaverndaryfirvöld og félagsþjónustu 

Hafnarfjarðarbæjar.  

Barnaskólinn er líka í samstarfi við fagaðila utan skólans sem vinna í verktakavinnu. Er það 

skólasálfræðingur skólans og talmeinafræðingur skólans. 

Dýrmæt og góð samvinna er við Hrafnistu í Hafnarfirði þar sem börnin fara árlega í á aðventunni 

í heimsókn, syngja og koma færandi hendi með kort sem þau útbúa sjálf, skrifa inn í og skreyta 

fyrir vinkonur sína og vina þar. Ungir sem aldnir njót virkilega vel þeirrar stundar. Er tekið vel á 

móti okkur og boðið upp á mandarínur og piparkökur. 

Samvinna við skólaskrifstofu hefur aukist jafnt og þétt í gegnum árin Barnaskólanum til góðs. 

Einnig er samningur við rútufyrirtækið SBA sem sér um rútuferðir 8-9 barna í íþróttir. 

Skólinn hefur einnig verið í samstarfi við ýmsa aðila tengt vorferðum barnanna á hverju vori og 

fer það þá eftir því hvert á land farið er. Hefur það ætíð gengið mjög vel fyrir sig. 

 

 

 

 

 

Niðurlag 
 

 
Barnaskóli Hjallastefnunnar Í Hafnarfirði er í vor 2019 að ljúka sínu 13. Starfsári. Skólaárið   

hefur verið farsælt og ríkt af faglegu og metnaðarfullu starfi að venju.  Býr Barnaskólinn yfir 

mikilli breidd hvað varðar faglega þekkingu og dýrmætum metnaði í auði hvers kennara og 

starfsfólks skólans.  

Er það mikil tilhlökkun að vera búin að fá 5 ára starfið inn í skólann og horfum við björtum 

augum og með stolti á það framsækna og faglega starf sem Barnaskólinn býður upp á með 5 ára 

leikskólastarfi sínu og yngsta stigi grunnskóla, 1.-4. bekkjar. 

 

 


