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Mat á leikskólastarfi 
Mati á skólastarfi er yfirleitt skipt í innra og ytra mat. Með innra mati er átt við sjálfsmat stofnunar, 
unnið af starfsmönnum hennar. Markmið innra mats er að tryggja að starfsemi skólans sé í samræmi 
við lög, reglugerðir og aðalnámskrá. Grundvallaratriði innra mats er að það stuðli að umbótum sem 
bæti skólastarfið og efli skólaþróun. Með ytra mati er átt við úttekt á starfsemi stofnunar sem unnin er 
af utanaðkomandi aðilum. Sjá nánar Lög um leikskóla; VII. kafli;Mat og eftirlit með gæðum 
leikskólastarfs. 

Innra mat  
Það er metnaðarmál Leikskólans Glaðheima að allir þættir innra mats taki mið af skýrum              
gæðaviðmiðum. Innra mat er samofið öllu skólastarfi og stöðugt til umfjöllunar í öllu skólastarfi              
skólans. Kennarar, nemendur, foreldrar og fræðsluyfirvöld eru meðvitaðir um með hvaða hætti            
skólastarfið miðar stöðugt að því að uppfylla eigin gæðaviðmið.  

Gæðaviðmið 

Gæðaviðmið skólans eru í vinnslu matsteymis og verða sett fram jafnóðum og þau eru klár og                
samþykkt, þau byggja á gæðaviðmiðum MMS um gæða skólastarf. 

● Innra mat skólans er skipulagt í langtímaáætlun um innra mat sem gildir frá 2019 til 2024.  
● Gæðaviðmið, tímaáætlun og yfirlit yfir mælitæki sem nýtt eru til að leggja mat á skólastarfið.  

○ Gæðaviðmið um innra mat  
○ Gæðaviðmið um stjórnun 
○ Gæðaviðmið um uppeldis- og menntastarf  
○ Gæðaviðmið um leikskólabrag/foreldrasamstarf 

Gæðaviðmiðin verða innleidd á næstu þremur til fjórum árum. 

Í júní ár hvert skilar leikskólinn greinargerð um innra mat (sjálfsmatsskýrslu) til fræðslumálaráðs 
Bolungarvíkur með tímasettri umbótaáætlun.  

Matsteymi  

Skólastjóri: Ragnheiður I Ragnarsdóttir 
Fulltrúi leikskólakennara: Steinunn Ragnarsdóttir 
Fulltrúi annars starfsfólks: Kristín Ósk Jónsdóttir 
Fulltrúi foreldra: Viktoría Kristín Guðbjartsdóttir 
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Teymið sér um skipulag matsins og ber ábyrgð á framkvæmd þess, allt frá skipulagningu til eftirfylgni 
við umbætur, í samráði við leikskólastjóra og ráðgjafa Tröppu 

Skipulag mats: 

● Kerfisbundið  
○ Matið er fyrir fram hugsað og vel skipulagt með áætlunum. Matskerfi skólans er lýst í 

skólanámskrá og viðfangsefni hvers skólaárs eru tilgreind í starfsáætlun.  
● Markmiðsbundið 

○ Skólinn setur sér stefnu og markmið út frá aðalnámskrá og skólastefnu síns 
sveitarfélags. Með innra mati er metið hvernig gengur að ná þeim markmiðum. 

● Samstarfsmiðað  
○ Helstu hagsmunahópar; starfsfólk, nemendur og foreldrar hafa sitt að segja um 

skipulag og framkvæmd matsins og leitað er til allra þessara hópa þegar gagna er 
aflað. Innra mat byggist á samræðu og ígrundun og hvetur þannig til samstarfs.  

● Samofið öllu skólastarfi  
○ Gagna í innra mati er aflað í daglegu starfi þar sem kennarar stjórnendur og 

starfsmenn afla gagna um nám og velferð nemenda. Matið nær til allra þátta starfsins.  
● Byggt á traustum gögnum  

○ Gagnaöflun er vönduð og notuð eru matstæki sem best varpa ljósi á viðfangsefnið. 

Innra mat skólaárið 2019-2020 
Haustið 2019 hófst vinna við endurskoðun innra mats og fyrsta skrefið var að stofna matsteymið sem 
er hér að ofan. Í nóvember hittist innra matsteymi á bæjarskrifstofu og fór yfir leiðbeiningar um innra 
mat, gæðaviðmið, hlutverk teymis og fleira því tengdu. Einnig lágu fyrir teyminu drög að 
langtímaáætlun fyrir innra mat skólans sem svo var samþykkt og birt á heimasíðu í apríl 2020.  
 
Í janúar-mars fundaði teymið og vann með drög að gæðaviðmiðum innra mats, skipulag og 
viðfangsefni, gagnasöfnun og vinnubrögð, opinber birting og umbætur. Gæðaviðmiðin voru samþykkt 
og birt á heimasíðu í apríl 2020.  
 
Næsta vetur og næstu ár verður sem fyrr sagði unnið að mótun gæðaviðmiða fyrir aðra flokka innra 
mats: Gæðaviðmið um stjórnun, Gæðaviðmið um uppeldis- og menntastarf, Gæðaviðmið um 
leikskólabrag/foreldrasamstarf. 

Foreldrakönnun 

Í Glaðheimum er lögð mikil áhersla á gott og gagnlegt foreldrasamstarf. Það má með sanni segja að 
góð samvinna og gagnkvæmur trúnaður foreldra og kennara sé ein mikilvægasta forsenda þess að 
leikskóladvölin verði barninu ánægjuleg og árangursrík. Foreldrakönnun er mikilvægur þáttur í innra 
mati skólans til þess að hjálpa skólanum að gera enn betur í samstarfi við foreldra sem bera 
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frumábyrgð á uppeldi og velferð barna sinna en samvinna skóla og foreldra er hverju barni afar 
mikilvæg. Foreldrakönnun Skólapúlsins var lögð fyrir 1. mars, fjöldi þátttakenda voru 45 en 42 
svöruðu könnuninni sem gerir svarhlutfall 93,3%, hér er könnunin í heild sinni. Hér að neðan eru 
myndir af heildarniðurstöðum en með því að fara inn í skjalið hér að ofan má skoða sundurliðuð svör í 
hverjum flokki. 
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Þegar litið er á heildarniðurstöður er óhætt að segja að starf skólans sé gott út frá sjónarhorni 
foreldra. Allt samstarf heimila og leikskóla hefur það yfirlýsta markmið samkvæmt gæðaviðmiðum að 
stuðla að betri leikskóla og aukinni velferð barna. Í samstarfi við foreldra er fylgst með alhliða þroska 
allra barna og leitað leiða til að efla hann. Lögð er rækt við að byggja upp og viðhalda virku og góðu 
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samstarfi við foreldra og reglulega er leitað eftir sjónarmiðum þeirra um uppeldi og nám barna þeirra. 
Foreldrar eru hvattir til að taka þátt í leikskólastarfinu og eru þátttakendur í umræðum um þróun, mat 
og umbætur og breytingar á stefnu og skólanámskrá. Leikskólinn er þakklátur góðu samstarfi foreldra 
og þeirri jákvæðu sýn sem birtist í könnun og mati foreldra, hins vegar viljum við gera enn betur og 
þess vegna eru ákveðnir þættir settir í umbótaáætlun sem er gerð grein fyrir í heild sinni neðst í 
greinargerðinni. 

Starfsmannakönnun 

Starfsmannakönnun Skólapúlsins var lögð fyrir í mars, fjöldi þátttakenda voru 17 en alls svöruðu 16 
og því var svarhlutfall 94,1% og eru helstu niðurstöður þessar að skýrleiki hlutverks, skörun vinnu 
og einkalífs eru þættir sem koma vel út í Glaðheimum ef borið er saman við landið. En sá þáttur 
sem kemur einna best út er undirbúningur starfsfólks, áhersla hefur verið lögð á að allir starfsmenn 
fái tíma til að undirbúa starfið sitt og ef litið er á niðurstöður könnunarinnar þá hefur það tekist og hér 
er könnunin í heild sinni. 
Umbótáætlun var gerð í júní 2020 þar sem lögð er áhersla á stuðning og samstarf meðal starfsfólks 
leikskólans skólaárið 2020-2021. Hér að neðan eru myndir af heildarniðurstöðum en með því að fara 
inn í skjalið hér að ofan má skoða sundurliðuð svör í hverjum flokki. 
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Annað mat skólaársins 

● Ekki hefur verið gert mat á leiksvæði né gerð ný rýmingaráætlun þar sem skólinn er enn í 
byggingu og lóðin ófrágengin. Þetta þarf að gera um leið og húsnæði og lóð er tilbúið. 

● Foreldraviðtöl. Foreldrar eru boðaðir í viðtal í afmælismánuði barnsins þar sem farið er yfir 
þroskalista sem hópstjóri ásamt deildarstjóra fylla út. Einhver töf var á nokkrum viðtölum 
vegna Covid-19 þar sem foreldrar gátu ekki komið inn í skólann. 

● Mat á starfsáætlun 
○ Foreldraráð og skólastjóri fóru saman yfir starfsáætlunina og mátu það sem gekk vel 

og hvað gekk ekki eftir og hvers vegna. 
● Heilbrigðiseftirlit kemur einu sinni á ári og skoðar skólann. Eldhúsið er sérstaklega vel skoðað 

og farið yfir skráningar á hitastigi ísskáp og frysti. Á þessu skólaári skoðaði heilbrigðiseftirlitið 
fallvörn á lóð og nýja hluta skólans en ekki var hægt að skoða gamla skólann þar sem verið 
var að vinna að endurbótum. 
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● Vinnueftirlitið kemur einu sinni á ári og skoðar vinnuaðstöðu starfsfólks og lóð leikskólans. 
Annað hvert ár fer vinnueftirlitið ásamt öryggisfulltrúa og öryggisverði farið yfir öryggisáætlun 
leikskólans. 

● Skimanaáætlun er að finna á bls. 10 í starfsáætlun og má sjá hér að neðan. Lagt var upp með 
þann ramma. 

: 
○ Smábarnalistinn var lagður fyri 1 barn. 
○ TRAS var lagt fyrir nokkur börn þar sem ástæða þótti til að skoða þroska frekar. Foreldrar fengu 

að sjá listann í foreldraviðtölum og rædd sérstaklega þau atriði og þeir þættir sem þyrfti að huga 
að og hvernig væri best að vinna með þá. 

○ EFI-2 var lagt fyrir öll börn sem féllu innan aldurviðmiða í mánuðinum. Niðurstöður kynntar í 
foreldraviðtölum. 

○ Íslenski þroskalistinn var lagður fyrir nokkur börn þar sem ástæða þótti til að skoða þroska 
barna frekar.  

○ Hljóm 2 var lagt fyrir í september fyrir elsta árgang skólans og í febrúar voru þau endurmetin 
sem komu ekki nógu vel út í haust. Unnið með hvert og eitt barn samkvæmt niðurstöðum. 
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○ Íslenski málhljóðamælirinn var lagður fyrir nokkur börn og foreldrum sendar niðurstöður í 
tölvupósti. Einnig fékk talmeinafræðingur skólans niðurstöður frá nokkrum nemendum. 

○ Fínhreyfipróf, Finmotoriskt Utvecklingsstatus, voru lögð fyrir í fyrsta skipti núna á þessu 
skólaári fyrir alla nemendur í elsta árgangi leikskólans. Ástæða þess er að í nú starfar iðjuþjálfi 
við leikskólann. Á áætlun er að leggja prófið fyrir öll 4ra ára börn.  

○ YAP- hreyfiþroskapróf, var lagt fyrir elstu börnin. Þetta próf var lagt fyrir í fyrsta skipti nú í 
vetur þar sem leikskólinn fékk styrk vegna innleiðingar YAP hreyfiprógrams ásamt því að fá 
kynningu og kennslu frá íþróttasambandi fatlaðra. Settur er fókus á markvissa hreyfiþjálfun 
barna, sérstaklega þar sem skert hreyfifærni er til staðar. Snemmtæk íhlutun er þar gífurlega 
mikilvæg. 

 

Heildarskimun 
Matsteymi ræðir og metur stöðuna út frá viðmiðum og markmiðum skólans um gæðastarf og gefur               
einkunn. Vorið 2020 er einungis gefin einkunn fyrir “innra mat” enda búið að setja þar gæðaviðmið.                
Það er mat teymisins að þeir þættir sem búið er að fara í gegnum séu nú með með styrkleika en                    
veikleika og því er þátturinn í heild litað ljósgrænn. Hér eru fyrstu skref teymisins í því að meta sjálf þá                    
vinnu sem búið er að leggja fram. Eftir næsta skólaár verður enn meira kjöt á beinunum, komin                 
skólastefna og fleiri gæðaviðmið og því enn frekari tækifæri til þess að meta skólastarfið í heild. 
 
RAUTT - Mikilla umbóta er þörf á flestum eða öllum þáttum. Óviðunandi verklag, uppfyllir ekki viðmið 
skólans um gæðastarf á mörgum mikilvægum þáttum.  
GULT - Meiri veikleikar en styrkleikar. Viðunandi verklag, uppfyllir viðmið um gæðastarf að mörgu 
leyti, einhverjir mikilvægir þættir sem þarfnast úrbóta 
LJÓSGRÆNT - Meiri styrkleikar en veikleikar. Gott verklag, flestir þættir í samræmi við lýsingu á 
gæðastarfi 
GRÆNT - Flestir eða allir þættir sterkir. Mjög gott verklag sem samræmist fyllilega lýsingu um 
gæðastarf.  
 
Markmið; að það sé mat innra matsteymis skólans að 90% af öllum viðfangsefnum um innra mat séu 
skær GRÆNIR  
 
 
 

Stjórnun Uppeldis- og 
menntastarf 

Leikskólabragur/M
annauður/ 
Foreldrasamstarf 

Innra mat 

Skólanámskrá, 
starfsáætlun og 
verklagsreglur 

Skipulag náms og 
námsaðstæður 

Viðmót og menning Skipulag og 
viðfangsefni 
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Stjórnandinn sem 
faglegur leiðtogi 

Uppeldi, menntun og 
starfshættir 

Velferð og líðan 
barna 

Gagnasöfnun 
og vinnubrögð 

Stjórnun og 
daglegur rekstur 

Leikur og nám, 
lýðræði, jafnrétti og 
þátttaka barna 

Hlutverk 
leikskólakennara 

Opinber birting 
og umbætur 

Faglegt samstarf Námssvið leikskólans Fagmennska 
starfsfólks 

 

Leikskólaþróun og 
símenntun 

Leikskóli án 
aðgreiningar 

Starfsánægja  

 Mat á námi og velferð 
barna 

Þátttaka foreldra í 
leikskólastarfi og 
upplýsingamiðlun 

 

  Viðhorf foreldra  

 

Samantekt og umbætur 
Í vetur hefur matsteymi unnið markvisst að endurskoðun innra mats og sú vinna gengið vel. Umræður 
hafa átt sér stað um þau matstæki sem skólinn hefur hingað til nýtt sér, hver þeirra hafa virkað til þess 
að kalla eftir sterkum og veikum þáttum til þess að styrkja faglegt starf enn frekar. Skólastefna 
sveitarfélagsins hefur verið í mótun á vormánuðum, skólinn er fluttur í eitt og sama húsnæðið og því 
má segja að margt hafi verið í gangi i leikskólastarfinu samhliða því að rýna í gæði starfsins, 
endurskipuleggja og vinna að umbótum. Næsta vetur verður skólastefnan innleidd og stefnuþættir 
samhliða henni innleiddir í gæðaviðmið skólans. Það eru stór skref og jákvæð að vinna gæðaviðmið, 
finna matstæki sem henta til þess að mæla markmiðin og setja fram áætlun um það sem má gera 
betur ef markmið nást ekki.  

Styrkleikar og veikleikar 

Styrkleiki innra mats Glaðheima nú er að gæðaviðmið liggja fyrir innra mat, fyrsta innra mats 
skýrslan er tilbúin en ekki fullkomin heldur mun mótast í takt við gerð gæðaviðmiða. Margt hefur 
áunnist og allt til alls svo að innra mat og vinna með gæðaviðmið megi verða sjálfsagður þáttur í 
skólastarfinu frekar en átak.  

● Langtímaáætlun um innra mat nokkur ár fram í tímann (3-5 ár) liggur fyrir.  
● Langtímaáætlun endurspeglar að helstu þættir skólastarfsins eru metnir.  
● Áætlun um innra mat fyrir viðkomandi skólaár liggur fyrir í ágúst.  
● Í gögnum um innra mat kemur fram hverjir bera ábyrgð á framkvæmd innra mats  
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● Skólinn gerir grein fyrir hvernig markmið í stefnu skólans eru metin (á líka við um markmið um 
kennsluhætti).  

● Fjölbreyttar aðferðir eru notaðar við að afla gagna.  
● Gagna er aflað með aðferðum er hæfa viðfangsefninu og þeim spurningum sem lagt er upp 

með.  
● Nýlegar greinargerðir um innra mat eru aðgengilegar á heimasíðu skólans (fyrsta er tilbúin í 

júní). 
● Eldri greinargerðir um innra mat eru aðgengilegar á heimasíðu skólans (þetta hefur ekki verið 

gert en nú er fyrsta tilbúin).  
● Umbótaáætlanir eru birtar á heimasíðu skólans og er sú fyrsta birt nú í júní í þessari 

greinargerð.  
● Umbótaáætlun er tímasett og hún skilgreinir ábyrgðaraðila fyrir umbótunum.  
● Tilgreint er í umbótaáætlun hvenær á að meta árangur aðgerða.  
● Tilgreint er í umbótaáætlun hvernig á að meta árangur aðgerða. 

Veikleikar innra mats er að innra mats teymið þarf að taka meiri forystu og ná eignarhaldi á 
viðfangsefninu, það er eðlilegt þegar teymið stígur sín fyrstu skref. Innra mats teymið þarf stuðning við 
að gera innra matið af reglubundnum þætti í skólastarfinu.  

● Festa starfshætti innra mats teymis betur í sessi.  
● Koma betra skipulagi á innra mat frá mánuði til mánaða og hvernig gögn eru meðhöndluð  
● Skipuleggja og samþætta innra mat betur við aðra þætti innra mats þetta er á dagskrá. 

Umbótaáætlun 

Nú er fyrsta greinargerð innra mats komin fram og umbótaáætlun í kjölfarið sem er styrkur fyrir allt 
skipulag og framkvæmd innra mats skólans. Starfsfólk í samvinnu við foreldra, fræðslumálanefnd og 
aðra hagaðila skólasamfélagsins heldur áfram að stuðla að gæða leikskólastarfi með áherslu á gæði 
og fagmennsku. 
Umbótaáætlun skólans eftir skólaárið 2019-2020. 
 

 
Innra matsteymi Glaðheima í júní 2020 
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