Viðfangsefni innra mats skólaárið 2020-2021

Hvað er metið

Matstæki og fyrir
hvern lagt

Hvenær

Viðmið

Líðan nemenda,
Skólapúlsinn –
viðhorf til eigin getu og nemendakönnun
ýmissa þátta í
skólastarfinu

Úrtak í hverjum
mánuði
skólaársins. Allir
nemendur í 6.-10.
bekk koma einu
sinni yfir skólaárið

Að vera á eða yfir
landsmeðaltali í
öllum þáttum
matsins

Starfshættir, meta
markmiðin í stefnu
skólans, menntun,
gleði, umhyggja og
framfarir

Spurningarlistar allir
starfsmenn

Febrúar/mars
2021

Að 95% starfmanna
telji að menntun,
gleði, umhyggja og
framfarir skíni í
gegnum allt starf
skólans

Líðan og félagsleg
staða nemenda,
einelti

Tengslakannanir lagt
fyrir nemendur í 2. -10.
bekk

Haust og vorönn

Að öllum börnum
líði vel í skólanum
og eigi vini

Viðburðir á vegum
skólans,þemadagar,
útivistardagar,
árshátíð, vordagar ofl.

Spurningalistar og
rýnihópar allir
starfsmenn

Allt skólaárið eftir
því sem viðburðir
eru

Að 95%
starfsmanna séu
mjög eða frekar
ánægðir með
viðburðinn og
framkvæmd hans

Námsmat

Rýnihópar, gátlistar kennarar

Á hvorri önn

Að námsmat sé
fjölbreytt,
upplýsandi og
endurspegli
áherslur í námi
nemenda

Ýmsir þættir
skólastarfsins, verður
nánar undirbúið af
nemendaráði

Skólaþing nemenda

Apríl/maí

Niðurstöður
þingsins eru birtar.
Að 95 %
þátttakenda í
þinginu telji það
hafa verið
árangursríkt

Kunnátta nemenda í
íslensku, stærðfræði
og ensku

Samræmd
könnunarpróf í 4., 7.
og 9. bekk

4.og 7. b í sept.

Að nemendur séu á
eða yfir
landsmeðaltali

Læsi nemenda

Lesfimi allir árgangar

Sept, jan, maí

Að allir nemendur
séu yfir viðmiði eitt
og 80% nemenda
séu á eða yfir
viðmiði tvö frá MMS

Hvenær

Viðmið

Úrtak í hverjum
mánuði
skólaársins. Allir
nemendur í 6.-10.
bekk koma einu
sinni yfir skólaárið

Að vera á eða yfir
landsmeðaltali í
öllum þáttum
matsins

9. b í mars

Viðfangsefni innra mats skólaárið 2021-2022

Hvað er metið

Matstæki og fyrir
hvern lagt

Líðan nemenda,
Skólapúlsinn –
viðhorf til eigin getu og nemendakönnun
ýmissa þátta í
skólastarfinu

Starfshættir, meta
markmiðin í stefnu
skólans, menntun,
gleði, umhyggja og
framfarir

Spurningarlistar allir
starfsmenn

Febrúar/mars
2021

Að 95% starfmanna
telji að menntun,
gleði, umhyggja og
framfarir skíni í
gegnum allt starf
skólans

Líðan og félagsleg
staða nemenda,
einelti

Tengslakannanir lagt
fyrir nemendur í 2. -10.
bekk

Haust og vorönn

Að öllum börnum
líði vel í skólanum
og eigi vini

Viðburðir á vegum
skólans,þemadagar,
útivistardagar,
árshátíð, vordagar ofl.

Spurningalistar og
rýnihópar allir
starfsmenn

Allt skólaárið eftir
því sem viðburðir
eru

Að 95%
starfsmanna séu
mjög eða frekar
ánægðir með
viðburðinn og
framkvæmd hans

Námsmat

Rýnihópar, gátlistar kennarar

Á hvorri önn

Að námsmat sé
fjölbreytt,
upplýsandi og
endurspegli
áherslur í námi
nemenda

Kunnátta nemenda í
íslensku, stærðfræði
og ensku

Samræmd
könnunarpróf í 4., 7.
og 9. bekk

4.og 7. b í sept.

Að nemendur séu á
eða yfir
landsmeðaltali

Læsi nemenda

Lesfimi allir árgangar

Sept, jan, maí

9. b í mars

Að allir nemendur
séu yfir viðmiði eitt
og 80% nemenda
séu á eða yfir
viðmiði tvö frá MMS

Viðfangsefni innra mats skólaárið 2022-2023

Hvað er metið

Matstæki og fyrir
hvern lagt

Hvenær

Viðmið

Líðan nemenda,
Skólapúlsinn –
viðhorf til eigin getu og nemendakönnun
ýmissa þátta í
skólastarfinu

Úrtak í hverjum
mánuði
skólaársins. Allir
nemendur í 6.-10.
bekk koma einu
sinni yfir skólaárið

Að vera á eða yfir
landsmeðaltali í
öllum þáttum
matsins

Starfshættir, meta
markmiðin í stefnu
skólans, menntun,
gleði, umhyggja og
framfarir

Spurningarlistar allir
starfsmenn

Febrúar/mars
2021

Að 95% starfmanna
telji að menntun,
gleði, umhyggja og
framfarir skíni í
gegnum allt starf
skólans

Líðan og félagsleg
staða nemenda,
einelti

Tengslakannanir lagt
fyrir nemendur í 2. -10.
bekk

Haust og vorönn

Að öllum börnum
líði vel í skólanum
og eigi vini

Viðburðir á vegum
skólans,þemadagar,
útivistardagar,
árshátíð, vordagar ofl.

Spurningalistar og
rýnihópar allir
starfsmenn

Allt skólaárið eftir
því sem viðburðir
eru

Að 95%
starfsmanna séu
mjög eða frekar
ánægðir með
viðburðinn og
framkvæmd hans

Námsmat

Rýnihópar, gátlistar kennarar

Á hvorri önn

Að námsmat sé
fjölbreytt,
upplýsandi og
endurspegli
áherslur í námi
nemenda

Ýmsir þættir
skólastarfsins, verður
nánar undirbúið af
nemendaráði

Skólaþing nemenda

Apríl/maí

Niðurstöður
þingsins eru birtar.
Að 95 %
þátttakenda í
þinginu telji það
hafa verið
árangursríkt

Kunnátta nemenda í
íslensku, stærðfræði
og ensku

Samræmd
könnunarpróf í 4., 7.
og 9. bekk

4.og 7. b í sept.

Að nemendur séu á
eða yfir
landsmeðaltali

Læsi nemenda

Lesfimi allir árgangar

Sept, jan, maí

9. b í mars

Að allir nemendur
séu yfir viðmiði eitt
og 80% nemenda
séu á eða yfir
viðmiði tvö frá MMS

