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Fjögurra ára matsáætlun 2020-2024 og ársáætlun

Langtímaáætlun
Viðfangsefni 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

Skólastefna skólans - Virðing vinátta vellíðan

Skólastefna Endurskoða í heild sinni -
næst 2026

Skólanámskrá Endurgerð í nóv og jan,
vinnu lokið í júní

Meta

Húsnæði og útisvæði Ytra mat á kennslu

Jákvæður agi x x x x

Læsisstefna x x x x

Foreldrasamstarf og ytri tengsl

Þátttaka foreldra og upplýsingamiðlun x

Viðhorf foreldra x

Samstarf við grunnskóla x

Annað samstarf x

Uppeldis og menntastarf

Skipulag náms og námsaðstæður x

Uppeldi, menntun og starfshættir x
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Fjögurra ára matsáætlun 2020-2024 og ársáætlun
Leikur og nám - lýðræði, jafnrétti og
þátttaka barna

x

Námssvið leikskólans x

Leikskóli án aðgreiningar/leikskóli
margbreytileikans

x

Mat á námi og velferð barna x

Stjórnun

Stjórnandinn sem faglegur leiðtogi x

Stjórnun skólans og daglegur rekstur x

Faglegt samstarf x

Leikskólaþróun og starfsþróun x

Skólanámskrá, starfsáætlun, áætlanir og
verklagsreglur

x

Leikskólabragur

Viðmót og menning x

Velferð og líðan barna x x x x

Hlutverk leikskólakennara x

Fagmennska starfsfólks x

Starfsánægja x
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Fjögurra ára matsáætlun 2020-2024 og ársáætlun
Innra mat

Skipulag og viðfangsefni x x

Gagnaöflun og vinnubrögð x x

Opinber birting og umbætur x x

Ársáætlun 2021-2022
Matsverkefni Hvernig á að meta? Hver sér um matið? Þátttakendur í

matinu?
Viðmið - hvenær
erum við ánægð

Hvenær á að meta?
Birting

Skólastefna og sérstakar áherslur

Skólanámskrá Með könnunum
Gátlista
Rýnihópum

Starfsfólk, foreldrar, börnin Starfsfólk, foreldrar,
börnin

Þegar skólanámskrá
lýsir starfi og stefnu
skólans og inniheldur
það sem
aðalnámskrá segir til
um.

Allan veturinn á starfsdögum
og deildar- og
deildarstjórafundum
mars/apríl

Rýmingaráætlun Halda æfingu
samkvæmt áætlun

Skólastjóri og slökkvilið Allir Þegar æfingar takast
vel og

Rýmingaráætlanir eru í
starfsmannahandbókum á
deildum og á vefsíðu
leiksksólansþ
Æfing í febrúar
samantekt í innra matsskýrslu í
vor
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Fjögurra ára matsáætlun 2020-2024 og ársáætlun
Foreldrasamstarf og ytri
tengsl

Hvernig á að meta? Hver sér um matið? Þátttakendur í
matinu?

Viðmið - hvenær
erum við ánægð

Hvenær á að meta?
Birting

Þátttaka foreldra og
upplýsingamiðlun

Skólapúlsinn
Gátlisti gæðaviðmiða

Skólastjóri sendir út Foreldrar Að foreldrar taki
virkan þátt í

skólastarfinu og amk
80% þeirra telji

upplýsingamiðlun
góða

mars 2022
Birt á heimasíðu skólans
Samantekt í innra matsskýrslu
í júní 2022

Viðhorf foreldra Skólapúlsinn
Gátlisti gæðaviðmiða

Skólastjóri sendir út Foreldrar Að amk 90% foreldra
séu ánægðir og telji
skólann góðan og
faglegan stað þar

sem traust ríkir

mars 2022
Birt á heimasíðu skólans
Samantekt í innra matsskýrslu
í júní 2022

Samstarf við grunnskóla Umræður á
deildarstjórafundi

Skólastjóri Deildarstjórar og
stjórnendur

Þegar áætlun gengur
eftir og börnin þekkja

grunnskólann vel

Febrúar 2022
Samantekt í innra matsskýrslu
í júní 2022

Annað samstarf
(tónlistarskóli, lögregla, söfn,
slökkvilið, björgunarsveitin ,
eldri borgarar ofl.)

Umræður á
deildarstjórafundi

Skólastjóri Deildarstjórar og
stjórnendur

Janúar 2022
Samantekt í innra matsskýrslu
í júní 2022

Uppeldis og menntastarf Hvernig á að meta? Hver sér um matið? Þátttakendur í
matinu?

Viðmið - hvenær
erum við ánægð

Hvenær á að meta?
Birting

Skipulag náms og
námsaðstæður

2023-2024

Uppeldi, menntun og
starfshættir

2023-2024
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Fjögurra ára matsáætlun 2020-2024 og ársáætlun
Leikur og nám - lýðræði,
jafnrétti og þátttaka barna

2023-2024

Námssvið leikskólans 2023-2024

Leikskóli án
aðgreiningar/leikskóli
margbreytileikans

2023-2024

Mat á námi og velferð barna Samkvæmt
skimanaáætlun í

starfsmannahandbók

Deildarstjórar/ kennarar Nemendur Þegar matstæki
henta til að mæla það
sem lagt er upp með
Þegar nemendur taka
framförum hver á sinn

hátt

Allan veturinn samkvæmt
áætlun

Stjórnun Hvernig á að meta? Hver sér um matið? Þátttakendur í
matinu?

Viðmið - hvenær
erum við ánægð

Hvenær á að meta?
Birting

Stjórnandinn sem faglegur
leiðtogi

Gátlisti gæðaviðmiða
Starfsmannakönnun

Skólastjóri/gæðaráð Gæðaráð
allir

Þegar amk 90%
gæðaviðmiða eru
græn

nóv 21
Birt í innramatsskýrslu í maí
2022
Umbótaáætlun jan 2022

Stjórnun skólans og
daglegur rekstur

Gátlisti gæðaviðmiða Skólastjóri/gæðaráð Skólastjóri/gæðaráð Þegar amk 90%
gæðaviðmiða eru
græn

nóv 21
Birt í innramatsskýrslu í maí
2022
Umbótaáætlun jan 2022

Faglegt samstarf Gátlisti gæðaviðmiða
Starfsmannakönnun

Skólastjóri/gæðaráð Gæðaráð
allir

Að faglegt samstarf
sé til staðar, það sé

skilvirkt og
uppbyggilegt

nóv 21
Birt í innramatsskýrslu í maí
2022
Umbótaáætlun jan 2022
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Fjögurra ára matsáætlun 2020-2024 og ársáætlun
Þegar amk 90%

gæðaviðmiða eru
græn

Leikskólaþróun og
starfsþróun

Gátlisti gæðaviðmiða Skólastjóri/gæðaráð Skólastjóri/gæðaráð
allir

Þegar amk 90%
gæðaviðmiða eru
græn

Að allir fari í
starfsþróunarsamtal
og hafi tækifæri til að
þróast í starfi

nóv 21
Birt í innramatsskýrslu í maí
2022
Umbótaáætlun jan 2022

Skólanámskrá, starfsáætlun,
áætlanir og verklagsreglur

Gátlisti gæðaviðmiða
Endurskoðun

skólanámskrár

Skólastjóri/gæðaráð Skólastjóri/gæðaráð
allir

Þegar amk 90%
gæðaviðmiða eru
græn

nóv 21
Birt í innramatsskýrslu í maí
2022
Umbótaáætlun jan 2022

Leikskólabragur Hvernig á að meta? Hver sér um matið? Þátttakendur í
matinu?

Viðmið - hvenær
erum við ánægð

Hvenær á að meta?
Birting

Viðmót og menning Gátlisti gæðaviðmiða
Foreldrakönnun

Starfsmannakönnun

Gæðaráð, skólastjóri Foreldrar og starfsfólk 90% foreldra ánægðir
eða mjög ánægðir.

Annars umbætur.

Mars 2022
Maí 2022

Velferð og líðan barna Skólapúlsinn
Nemendaviðtöl
Tengslakannanir
Cat kassinn
Tíglamat

Matsnefnd
Aðgerðarteymi
Sérkennsla
deildarstjórar

Nemendur
foreldrar

100% nemenda
ánægðir eða mjög
ánægðir.
Líðan teljist góð.
Annars umbætur.

Allan veturinn
Birt foreldrum og samantekt í
innra matsskýrslu

Hlutverk leikskólakennara Skólapúlsinn Skólastjóri sendir út Starfsfólk Þegar amk 90%
starfsmanna eru
öruggir í starfinu.

Annað hvert ár á oddatöluári
Næst 2023

Fagmennska starfsfólks Skólapúlsinn Skólastjóri sendir út Starfsfólk Þegar amk 90% Annað hvert ár á oddatöluári
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Fjögurra ára matsáætlun 2020-2024 og ársáætlun
starfsmanna eru
öruggir í starfinu.

Næst 2023

Starfsánægja Skólapúlsinn Skólastjóri sendir út Starfsfólk Að öllum líði vel í
vinnunni og hafi rödd

Annað hvert ár á oddatöluári
Næst 2023

Innra mat Hvernig á að meta? Hver sér um matið? Þátttakendur í
matinu?

Viðmið - hvenær
erum við ánægð

Hvenær á að meta?
Birting

Skipulag og viðfangsefni Gátlisti gæðaviðmiða Gæðaráð Gæðaráð Þegar amk 90% þátta
í gæðaviðmiðum um

skipulag og
viðfangsefni eru

grænir.

Júlí 2024

Gagnaöflun og vinnubrögð Yfirfara
skimanaáætlun Skólastjóri og gæðaráð

Gæðaráð og
deildarstjórar

Þegar
skimanaáætlanir

standast og unnið er
eftir niðurstöðum

þeirra

júlí 2024

Opinber birting og umbætur Samantekt mats Skólastjóri og gæðaráð Allir Þegar innra
matsskýrsla greinir á

lýsandi hátt frá
niðurstöðum mats,

styrkleikum og
tækifærum til umbóta

Innra matsskýrsla tilbúin í júlí
2024

Unnið af matsteymi í ágúst 2021 Næsta endurskoðun í ágúst 2022
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Fjögurra ára matsáætlun 2020-2024 og ársáætlun

Ársáætlun um mat á stjórnun og foreldrasamstarfi 2021-2022
September Febrúar

Teymisfundur
Gæðaviðmið um stjórnun

Teymisfundur
Vinna í gæðaviðmiðum um foreldrasamstarf

Október Mars

Teymisfundur 5. október
Langtímaáætlun um mat á hverjum þætti

Teymisfundur
Skólapúlsinn - foreldrar
Starfsmannakönnun ÞNÞ kennarar
Umbótaáætlun v. foreldrasamstarfs.

Nóvember Apríl

Teymisfundur
Vinna í gæðaviðmiðum
Námskrárvinna á starfsdegi

Teymisfundur
Skýrslugerð - mat á stjórnun og foreldrasamstarfi
Læsi - endurmat

Desember Maí

Starfsmannakönnun ÞNÞ leiðbeinendur Teymisfundur

Janúar Júní

Teymisfundur
Gæðaviðmið um foreldrasamstarf
Námskrárvinna á starfsdegi
Umbótaáætlun -stjórnun

Skólanámskrá tilbúin
Skýrslugerð um mat á stjórnun og foreldrasamstarfi tilbúin og birt á
vef.
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