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Nú hafa 123 foreldrar af 148 foreldra úrtaki mánaðarins svarað könnuninni. Til að reikna út stöðu skólans og birta myndrit þurfa sem flestir foreldrar að svara.

Lágmarkssvarhlutfall er 80%. Lista með símanúmerum og þátttökukóðum þeirra sem eiga eftir að svara má finna með því að smella hér.

Þátttökuhlutfall skólans er 83%. Lágmarkssvarhlutfall í könnunum Skólapúlsins er 80%. Þegar svarhlutfall er lægra en 70% eru niðurstöður birtar með fyrirvara um að

þær endurspegla mögulega ekki almennt viðhorf foreldra í skólanum.

Nám og kennsla

Mæling

Breyting frá
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munur skóla og
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Meðaltal/hlutfall í
skóla

Ánægja foreldra með nám og kennslu í skólanum 0,00 (-0,75)* 4,23

Nám í takt við grunnstoðir aðalnámskrár að mati foreldra 0,00 4,87

Ánægja foreldra með stjórnun skólans 0,00 (-7%)* 83%

Hæfileg þyngd námsefnis í skólanum að mati foreldra 0,00 91%

Hæfilegur agi í skólanum að mati foreldra 0,00 75%

Hæfileg áhersla á námsmat með hefðb. prófum að mati foreldra 0,00 74%

Hæfileg áhersla á annað námsmat en hefðb. próf að mati
foreldra

0,00 79%

Athugasemdir foreldra um einstakar námsgreinar 0,00

Velferð nemenda

Mæling
Breyting frá

síðustu
mælingu

Marktækur
munur skóla og

lands*

Meðaltal/hlutfall í
skóla

Ánægja foreldra með samskipti starfsfólks við nemendur 0,00 (-0,71)* 4,28

Ánægja foreldra með hve vel skólinn mætir þörfum nemenda 0,00 89%

Líðan nemenda í skólanum að mati foreldra almennt 0,00 95%

Líðan nemenda í kennslustundum að mati foreldra almennt 0,00 92%

Líðan nemenda í frímínútum að mati foreldra almennt 0,00 90%

Umfang eineltis í skólanum að mati foreldra 0,00 28%

Ánægja foreldra með úrvinnslu skólans á eineltismálum 0,00 45%

Ánægja foreldra með hraða á úrvinnslu skólans á eineltismálum 0,00 48%

Ánægja foreldra með eineltisáætlun skólans 0,00 75%

Meðaltímabil eineltis 0,00 1,8 ár

Staðir innan skólans sem einelti á sér stað 0,00

Aðstaða og þjónusta

Mæling
Breyting frá

síðustu

mælingu

Marktækur
munur skóla og

lands*

Meðaltal/hlutfall í

skóla

Ánægja foreldra með aðstöðu í skólanum 0,00 (+0,61)* 5,57

Ánægja foreldra með tómstundaþjónustu/frístundaheimili 0,00 4,86

Hlutfall nemenda í tómstundaþjónustu/frístundaheimili 0,00 (+37%)* 71%

Ástæður fyrir því að nemendur nýta ekki tómstundaþjónustu 0,00

Ánægja foreldra með sérkennsluna/stuðninginn 0,00 86%

Hlutfall nemenda með sérkennslu/stuðning í skólanum 0,00 22%

Tíðni sérkennslu/stuðnings 0,00 93%
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Hlutfall nemenda í sérkennslu sem hafa einstaklingsáætlun 0,00 33%

Hlutfall foreldra í samstarfi um einstaklingsáætlun 0,00 27%

Ánægja foreldra með sálfræðiþjónustu 0,00 100%

Hlutfall foreldra sem hafa óskað eftir sálfræðiþjónustu á
skólaárinu

0,00 13%

Ánægja foreldra með máltíðir í mötuneyti 0,00 (+20%)* 95%

Notkun á mötuneyti 0,00 (+13%)* 100%

Ástæður þess að nemendur nýta ekki mötuneyti 0,00 0%

Foreldrasamstarf
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Breyting frá

síðustu
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munur skóla og

lands*

Meðaltal/hlutfall í
skóla

Frumkvæði kennara að foreldrasamstarfi 0,00 4,85

Áhrif foreldra á ákvarðanir varðandi nemendur 0,00 49%

Áhrif foreldra á þætti í skólastarfinu 0,00

Ánægja með síðasta foreldraviðtal 0,00 (+4%)* 99%

Málefni sem rædd voru í síðasta foreldraviðtali 0,00

Þátttaka foreldra í gerð námsáætlunar með nemandanum 0,00 46%

Mikilvægi þess að gera námsáætlun með nemandanum að mati
foreldra

0,00 (+5%)* 90%

Ánægja foreldra með heimasíðu skólans 0,00 76%

Heimastuðningur

Mæling
Breyting frá

síðustu

mælingu

Marktækur
munur skóla og

lands*

Meðaltal/hlutfall í
skóla

Virkni foreldra í námi barna sinna 0,00 (-0,29)* 4,7

Trú foreldra á eigin getu til að hjálpa barni sínu með námið 0,00 4,58

Vilji nemenda til að leita eftir þátttöku foreldra í náminu 0,00 4,98

Hæfileg heimavinna að mati foreldra 0,00 77%

Tími sem foreldrar aðstoða við heimanám 0,00 55%

Væntingar foreldra um menntunarstig barns síns 0,00 (-22%)* 57%

Hæsta menntunarstig foreldra 0,00 47%

Þessi síða sýnir yf irlit yf ir þættina sem mældir eru í foreldrakönnun Skólapúlsina. Til að sjá niðurstöður er smellt á nafn mælingarinnar. Þættirnir eru metnir á mælikvarðanum 0-10 eða eftir

hlutfalli valinna svarmöguleika. Hægt er að raða gildunum eftir stærð með því að smella viðkomandi dálkaheiti.

Eftir tvær kannanir birtast tölur fyrir framan nafn hvers ƒttar sem sýna um hve mörg stig meðaltal skólans breytist milli mánaða. Tölurnar eru rauðar ef breytingin er neikvæð og grænar ef

breytingin er jákvæð. Með þessu móti standa grænar tölur fyrir hagstæða þróun milli mælinga en rauðar fyrir óhagstæða þróun.

* Ef mælingin skólans á tilteknum þætti er marktækt fyrir ofan eða fyrir neðan niðurstöðu annarra skóla miðað við 95% öryggismörk er mismunurinn tilgreindur fyrir aftan nafn þáttarins

innan sviga í bláum stöfum (+/- X,XX). Ef mælingin er ekki marktækt frábrugðin niðurstöðu annarra skóla er munurinn ekki birtur. Sem viðmiðunarregla er meðaltalsmunur uppá 0,5 stig ekki

mikill munur, munur uppá 1,0 stig telst töluverður munur og munur uppá 1,5 stig og meira telst mikill munur.
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