
Skólapúlsinn – Starfsmannakönnun 

Þátttökuhlutfall skólans er 82%. 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 starfsmanna í skólanum. 

Staða skólans í Mars 2013 miðað við landsmeðaltal 

Allir starfsmenn 

Almennt 

Matsþáttur 
Breyting frá síðustu 

mælingu 

Marktækur munur skóla 

og lands* 
Meðaltal/hlutfall í skóla 

Hlutfall háskólamenntaðra starfsmanna  0,00  65% 

Hlutfall starfsfólks 40 ára og eldra  0,00  58% 

Meðalstarfshlutfall  0,00  93% 

Yfirvinnutímar undanfarinn mánuð  0,00 (-2,58 klst)* 3,9 klst 

Fjarvera heila daga undanfarinn mánuð  0,00  0,4 dagar 

Fjarvera hluta úr degi undanfarinn mánuð  0,00  0,3 skipti 

Seinkoma starfsfólks undanfarinn mánuð  0,00  0,1 skipti 

Starfsmannaviðtöl undanfarið ár  0,00  73% 

Gagnsemi starfsmannaviðtals  0,00  90% 

Tíðni áreitni meðal starfsfólks  0,00  3% 

Tíðni eineltis meðal starfsfólks  0,00  0% 
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Viðhorf til skólans 

Matsþáttur 
Breyting frá síðustu 

mælingu 

Marktækur munur skóla 

og lands* 
Meðaltal/hlutfall í skóla 

Starfsánægja í skólanum  0,00  5,09 

Starfsandi innan skólans  0,00 (+0,7)* 5,7 

Stjórnun skólans  0,00  4,92 

Upplýsingastreymi innan skólans  0,00  4,84 

Starfsaðstaða í skólanum  0,00 (+1,3)* 6,31 

Kennarar 

Almennar upplýsingar um kennara 

Matsþáttur 
Breyting frá síðustu 

mælingu 

Marktækur munur skóla 

og lands* 
Meðaltal/hlutfall í skóla 

Meðalfjöldi vikulegra kennslustunda á kennara  0,00 (-2,46)* 20,5 

Meðalfjöldi vikulegra stunda við sérkennslu og stuðning á hvern 

kennara  

0,00 (-2,6)* 2,3 

Meðalstarfsaldur kennara við skólann  0,00 (+4,34 ár)* 13,1 ár 

Meðalstarfsaldur kennara  0,00 (+4,49 ár)* 18,3 ár 

Hlutfall kennara með meistaragráðu  0,00  0% 
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Kennarastarfið 

Matsþáttur 
Breyting frá síðustu 

mælingu 

Marktækur munur skóla 

og lands* 
Meðaltal/hlutfall í skóla 

Ánægja með kennarastarfið  0,00  5,2 

Trú kennara skólans á eigin getu  0,00  4,81 

Upplýsingamiðlun til foreldra  0,00  5,48 

Tími í heimavinnu á viku  0,00 (-17,67 mín)* 25 mín 

Tími við kennslu 0,00  57,5% 

Undirbúningur kennslu í skólanum  0,00  74% 

Öllum bekknum kennt í einu 0,00  39% 

Hópavinna í bekk  0,00  11% 

Einstaklingsvinna í bekk  0,00  21% 

Einstaklingsmiðuð kennsla 0,00  33% 

Áhersla kennara á námsmat með prófum  0,00  60% 

Áhersla kennara á námsmat með öðru en prófum  0,00  45% 

Starfsumhverfi kennara 

Matsþáttur 
Breyting frá síðustu 

mælingu 

Marktækur munur skóla 

og lands* 
Meðaltal/hlutfall í skóla 

Stuðningur við kennara vegna nem. með námserfiðleika  0,00  5,1 

Stuðningur við kennara vegna hegðunarörðugleika nem.  0,00 (+0,1)* 5,11 

Faglegur stuðningur skólastjóra við kennara  0,00  4,94 

Samráð um kennslu  0,00 (+0,49)* 5,49 

Samvinna um kennslu  0,00  5,39 
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Matsþáttur 
Breyting frá síðustu 

mælingu 

Marktækur munur skóla 

og lands* 
Meðaltal/hlutfall í skóla 

Valddreifing við ákvarðanatöku  0,00  5,26 

Virk samvinna um skólaþróun og umbætur  0,00  4,88 

Vinnuaðstæður kennara  0,00 (+0,65)* 5,65 

Mat og endurgjöf 

Matsþáttur 
Breyting frá síðustu 

mælingu 

Marktækur munur skóla 

og lands* 
Meðaltal/hlutfall í skóla 

Umfang mats og endurgjafar  0,00  55% 

Sanngirni mats og endurgjafar  0,00  92% 

Gagnsemi mats og endurgjafar  0,00  91% 

Nýting á niðurstöðum kennaramats  0,00  5,12 
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Símenntun kennara 

Matsþáttur 
Breyting frá síðustu 

mælingu 

Marktækur munur skóla 

og lands* 
Meðaltal/hlutfall í skóla 

Símenntunarþörf kennara  0,00 (-0,04)* 4,96 

Hlutfall kennara sem hefðu viljað meiri símenntun undanf. 18 mán.  0,00  56% 

Hindranir í símenntun kennara  0,00   

Þessi síða sýnir yfirlit yfir þættina sem mældir eru í starfsmannakönnun 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 þáttar 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 mæling 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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