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Könnunin er framkvæmd af Skólapúlsinum fyrir Grunnskóla Húnaþings vestra. 

Ef mæling skólans á tilteknum þætti er marktækt fyrir ofan eða fyrir neðan niðurstöðu 

annarra skóla miðað við 90% öryggismörk er mismunurinn í aftasta dálki fyrir aftan nafn 

þáttarins stjörnumerktur og með bláum stöfum +/- X,X. Þetta merkir að hægt sé að fullyrða 

með 90% vissu að munurinn sé raunverulega til staðar í þýðinu. 

 

1. Nám og kennsla 

 
 
Ánægja foreldra með alla þætti innan matsþáttarins nám og kennsla hefur vaxið á milli 
kannana. 85% ánægja foreldra er með þessa þætti í skólanum en 83% ánægja á landvísu. 
Athugli vekur að mest ánægja foreldra með æfilega þyngd námsefnis er á unglingastigi, hún 
er óvenju há miðað við landsmeðaltal. Hér að neðan má sjá þróun viðhorfs foreldra eftir 
matsþáttum. 
 

 



 

 

 
 

2. Velferð nemenda 
 



 
ánægja með samskipti starfsfólks við nemendur hefur vaxið. 
ánægja með hvernig skólinn sinni þörfum nemenda staðið í stað en áfram yfir 
landsmeðaltali. 
Líðan nemenda í skólanum er ekki eins góð að mati foreldra – skólap. nemendur? 
Líðan í kennslustundum hefur vaxið og er nú yfir landsmeðaltali. 
Líðan í frímínútum hefur minnkað og er undir landsmeðaltali. 
Umfang eineltis hefur minnkað að mati foreldra og er lægra en landsmeðaltal. – 
eineltisk.? 
Ánægja foreldra með úrvinnslu eineltismála hefur hrapað og er 50% núna, 2016 var hún 
80% en 2013 var hún 43%. Sama má segja um ánægju foreldra með hraða á úrvinnslu 
eineltismála. Það er í ósamræmi við skoun foreldra á eineltisáætlun og hversu vel sé 
unnið samkvæmt henni því mikil ánægja er með það og töluver yfir landsmeðaltali og 
hefur vaxið verulega frá síðustu könnnunum. 
ekki kemur fram kynjamunur (strákar og stelpur) þar sem færri en 5 svöruðu 
spurningunum og til að tryggja nafnleynd er ekki hægt að birta þann mismun. 

Foreldrar sem segja barnið hafa orðið fyrir einelti eru spurðir hvar það átti sér 

stað. Hvert foreldri getur nefnt fleiri en einn stað. Foreldra sem nefna frímínútur á 

skólalóð, frímínútur innandyra, kennslustundir, hádegisstund, á leið í og úr skóla, 

íþróttatíma, búningsklefa og netið/GSM. Allir staðir eru nefndir en oftast í 

frímínútum og í hádegisstund. 

 

Samanlagt eru þættir sem mynda velferð nemenda á pari við landsmeðaltal eða 70% ánægja. 

Ef eineltismál eru tekin sértaklega út þá er ánægja foreldra í Grunnskóla Húnaþings vestra 

63% en 65% á landsvísu. Tíðni eineltis er lægra í Grunnskóla Húnaþings vestra en á 

landsvísu. 

 

 



 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 



 

 

 

 



 
 

3. Aðstaða og þjónusta 
 

 
 
Ánægja foreldra með aðstöðu og þjónustu er mikil í skólanum. Afgerandi ánægja er 
með skólamáltíðir. Það kemur þó skýrlega fram í svörum foreldra að þeim líkar ekki 
aðstaða fyrir mötuneyti sem staðsett er í félagsheimili og ef marka má umræðuna þá 
snýst það um veglengdina sem nemendur fara til að matast. Einnig eru foreldrar ekki 
ánægðir með almenn rými í skólanum sem eru af skornum skammti. Hvort tveggja 
hefur sveitarstjórn ákveðið að bregðast við með nýbyggingu við skólann. 
 

4. Foreldrasamstarf 



 
Ánægja foreldra með foreldrasamstarf er á pari við landsmeðaltal, 73% ánægja í Grunnskóla 
Húnaþings vestra og 71% á landsvísu. Engir þættir koma afgerandi fram  í óskum foreldra um 
það sem þeir vilji að skólinn bæti sérstaklega. 
 

5. Heimastuðningur 

 
Virkni foreldra í námi barna sinna er marktækt minni í Grunnskóla Húnaþings vestra en á 
landsvísu. Þar spilar stærst sá tími sem foreldrar hjálpa börnum sínum við heimanám eða 
ræða við þau um námið þeirra. Foreldrar við Grunnskóla Húnaþings vestra verja flestir 
15 mínútum eða minna í aðstoð við heimanám barnsins. Það er í samræmi við stefnu 
skólans um að gera ráð fyrir því að ef nemendur nýti tímann vel þá eigi þeir að geta 
unnið flest verkefni þar. Heimavinna felst first og fremst í þjálfun s.s. lestri. Það kemur 
hins vegar óvart að tími foreldra er minna en 15 mínútur þar sem læsisstefna skólans 
kveður á um að allir nemendur lesi a.m.k.  20 mínútur heima á dag. Það er þó hugsanlegt 
að foreldrar líti ekki á hlustun á lestur sem aðstoð við heimavinnu. 



 
Það er sérlega ánægjulegt að sjá hversu mikið væntingar foreldra til náms hafa vaxið. 
Árið 2013 var marktækur og verulegur munur á væntingum til framhaldsnáms. Nú hefur 
hann vaxið svo um munar og er ekki marktækur lengur. Þá er áberandi við skólann hvað 
foreldrar hafa miklar væntingar til iðnáms. Þar gæti haft áhrif áherslur skólans á þáttöku 
og kynningar á iðn- og tæknigreinum í samvinnu við GERT verkefnið (samstarfsverkefni 
Samtaka iðnaðarins, Sambands íslenskra sveitarfélag og Mennta- og 
menningarmálaráðuneytis). 
 

 
 
Opin svör 

Jákvætt við skólann 

 Þægilega lítil eining þannig að það er þokkaleg yfirsýn virðist sem starfsfólk leggi sig 
fram um að sýna metnað í störfum sínum. 

 Símabareglur 

 Ánægja með matinn 

 Skólabísltjórar og akstur 

 Upplýsingaflæði frá skólanum 

 Góð samvinna milli heimilis og skóla. 



 Nemendum líður vel í skólanum og ánægja með starfsfólk skólans. 
 
Það sem má gera betur 

 Rými skólans allt of lítið, mikill vilji til að hafa mötuneyti í skólanum. 

 Tónlistarskóli verði á sama stað. 

 Mæting og skólaforðun, kallað eftir viðbrögðum. 

 Auka vægi list- og verkgreina. 

 Vantar betri upplýsingar um nám og stöðu barna í námi. 

 Leyfi starfsmanna. 

 Nemendur sem vilja fara hraðar í námi fá ekki mikil tækifæri til þess. 

 Skólalóð – þarfnast endurbóta. 
 
 
Ekki verður gerð sérstök áætlun í kjölfar foreldrakönnunar en athugasemdir teknar 
með í umbótaáætlun sem gerð verður í kjölfar ytra mats. 
 
Matsteymi Grunnskóla Húnaþings vestra. 


