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Inngangur
Sjálfsmatsskýrsla Grunnskóla Húnaþings vestra er gefin út eftir hvert skólaár og er samantekt á þeim verkefnum sem hafa verið tekin fyrir
samkvæmt langtímaáætlun og umbótaáætlun. Í þessari skýrslu er markmiðið að gera yfirlit að innra mati skólans aðgengilegt á auðlesanlegu
efni og hægt er að skoða betur hvern undirþátt í umbótaáætlun.

Ytra mat
Í mars 2019 kom út lokaskýrsla Menntamálastofnunar á ytra mati í
Grunnskóla Húnaþings vestra. Þar voru helstu umbótatækifæri í
skipulagi og verklagi innra mats. Aðferðafræði og uppsetning
innra mats fer alfarið eftir leiðbeiningum ytra mats og reglulega
eru stöðuskýrslur sendar Menntamálastofnun til yfirferðar sem
veitir gott og faglegt aðhald. Hér til hliðar má sjá starfsáætlun um
innra mat.
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Niðurstöður innra mats
Niðurstöður innra mats fyrir skólaárið 2021-2022

● 63% verkefna í umbótaáætlun er lokið.
● 36% verkefna í umbótaáætlun eru hafin.
● 1% verkefna hefur ekki verið hafist handa við.

Matsteymi skólans fundar reglulega þar sem meðal annars er farið yfir stöðu
umbótaáætlunar og hefur matsteymið því gott yfirlit yfir stöðu verkefna. Hér á eftir eru
niðurstöður settar fram eftir fjórum meginflokkum í samræmi við ytra mat, auk þáttar um
frístundastarf. Efni skýrslunnar er sett saman af skólastjóra í samráði við matsteymi.
Útvíkkað matsteymi hefur því miður ekki farið yfir efni hennar að svo stöddu.

Matsteymi skólans er skipað eftirtöldum aðilum:
Eydís Bára Jóhannsdóttir, skólastjóri
Guðrún Ósk Steinbjörnsdóttir, aðstoðarskólastjóri
Lára Helga Jónsdóttir, kennari
Ragnheiður Sveinsdóttir, kennari
Fjóla Þórisdóttir, stuðningsfulltrúi og forstöðumaður frístundar
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1. Stjórnun
Lokið 61% - Í vinnslu 36% - Ólokið 3%

Samvirkni og stefnumótun
● Undir þessum matsþætti hefur mest verið unnið með atriði sem

tengjast því að hagsmunaaðilar komi að stefnumótun skólans. Má
þar helst nefna nýja menntastefnu Húnaþings vestra. Beina
aðkomu að gerð hennar hafði starfsfólk skóla, foreldrar og
nemendur í gegnum bekkjarþing, ungmennaráð, öldungaráð, íbúar
og sveitarstjórn.

Stjórnun og fagleg forysta
● Búið er að skrá Grunnskóla Húnaþings vestra í verkefnið

Heilsueflandi grunnskóli. Stofnaður hefur verið stýrihópur vegna
þess en hann er skipaður skólastjórnendum, fulltrúa kennara,
fulltrúa annarra starfsmanna, fulltrúa foreldra og fulltrúa nemenda.

● Stjórnendur fara reglulega inn í kennslustundir og fylgjast með námi og kennslu.

Umbætur og innleiðing breytinga
● Ekki hefur enn verið unnið að endurmenntun kennara í byrjendalæsi. Þó er unnið með byrjendalæsi í 1.-4. bekk og er leiðbeinandi fyrir

nýja kennara sem koma í kennslu á þessu stigi.

Vinnulag, verklagsreglur og áætlanir
● Skólastjórnendur eru byrjaðir að skilgreina og skrá niður verkaskiptingu. Breyting varð á stjórnendateymi haustið ´22 og verkaskipting

sem áður var því breyst eitthvað með breyttum stjórnendum.
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2. Nám og kennsla
Lokið 77% - Í vinnslu 23%

Inntak og námskrá
● Komið verður upp „lesið og kennt” skráningum í lok skólaárs.

Skipulag náms
● Unnið er að því að festa leiðsagnarmat í sessi. Eitthvað virðist vanta upp á að

kennarar skili leiðsagnarmati til foreldra og nemenda miðað við fjölda umsagna
á vitnisburði í janúar 2023. Vinna þarf betur með leiðsagnarmat í
starfsmannahópnum og er liður í því að fá til okkar námskeið varðandi
leiðsagnarmat.

Námsvitund
● Ekki hefur verið unnið nógu markvisst að því að þjálfa nemendur í að setja sér markmið. Vinna þarf betur með það í tengslum við

leiðsagnarmat.
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3. Innra mat
Lokið 78% - Í vinnslu 22%

Skipulag
● Vinna þarf að verklagi til að leggja mat á fagmennsku og hæfni kennara og

annarra starfsmanna.

Framkvæmd
● Matsteymi er kosið á hverju ári og fundar vikulega.
● Útvíkkað matsteymi samanstendur af foreldrum, nemendum, og starfsfólki,

svipuð samsetning og á skólaráði.

Umbætur
● Langtíma- og skammtímaáætlanir eru til staðar.
● Umbótaáætlun er aðgengileg á heimasíðu.
● Upplýsingar um innra mat eru sendar reglulega til ráðuneytis.
● Umbótaáætlun er tímasett.
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4. Læsi
Lokið 17% - Í vinnslu 83%

Endurskoðun
● Læsisstefna hefur verið endurskoðuð í samvinnu við skólana í A-Hún.
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5. Frístundastarf
Lokið 50% - Í vinnslu 50%

Frístundastarf
● Viðmið um frístundastarf hafa verið birt á heimasíðu skólans.
● Í vinnslu er að senda út könnun til foreldra um frístundastarfið og kalla eftir

ábendingum varðandi það.
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Umbótaáætlun
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Frá skólastjóra
Skólastjóri staðfestir hér með að flestar þær umbætur sem lagðar voru til í skýrslu um ytra mat á skólanum er lokið eða í vinnslu. Skólastjóri
telur að ekki sé hægt að merkja við lokið í allar umbætur þar sem það eru atriði sem eru stöðugt í vinnslu og því aldrei lokið. Ávinningur af vinnu
sem þessari er helst sá að skólastarfið verður faglegra og metnaðarfyllra.
Skólastjóri telur einnig að nokkuð vel hafi tekist að vinna að umbótum og að reglulegir fundir matsteymis hafi haft þar mikið að segja. Fyrirhugað
er að halda áfram með vinnu matsteymis og vinna áfram að innra mati og umbótum.
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