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Matsþáttur 
Tækifæri til umbóta 

skv. skýrslu 
Tillögur skóla að 

umbótum 
Ábyrgðaraðili 

Hvenær 
hefst 

Hvenær 
lokið 

Hvernig metið 

Stjórnun og 
skipulag 

      

 Endurskoða skipurit 
FG 

Nýtt skipurit lagt fram Skólameistari Nóv. 2019  Jan. 2020 Kynnt á samráðsfundi og 
sent til allra starfsmanna 
og til skólanefndar. Lokið 

 Samræma upplýsingar 
um hverjir skipa 
yfirstjórn skólans 
 

Sama og hér að ofan auk 
þess sem starfslýsingar 
verði endurskoðaðar og 
bætt inn þær sem vantar. 

Skólameistari, 
alþjóðafulltrúi, 
hinsegin fulltrúi og 
skrifstofustjóri 

Nóv. 2019 Jan. 2020 Kynnt á samráðsfundi og 
sent til allra 
starfsmanna. Lokið 

 Íhuga vandlega 
aðferðir við 
ákvarðanatöku, gera 
þær lýðræðislegri. 

Leitað er víðtæks 
samráðs um allar 
ákvarðanir. Erum ekki 
sammála úttektaraðilum 
að þörf sé  á breytingum 
við ákvarðanatöku.  

    

 Efla upplýsingagjöf 
innan skólans 

Bætt úr streymi 
upplýsinga með 
tilkynningum til 
starfmanna. 

Skólameistari, 
aðstoðarskólameistari, 
áfangastjóri, 
verkefnastjóri og 
skrifstofustjóri. 

Okt. 2019 Viðvarandi Kannað meðal 
starfsmanna á 
starfsmannafundum í 
upphafi og lok skólaárs.  

 Endurskoða skipan 
gæðaráðs, allar raddir 
heyrist 

Félagsmálafulltrúi 
kominn í ráðið, 
námsráðgjafar og 
félagsmálafulltrúi eru 
talsmenn nemenda.  

Skólameistari Sept. 2019 Viðvarandi Lokið 

 Gera reglubundnar 
líðana- og 
viðhorfskannanir 
meðal nemendum og 
starfsfólks. 

Skólinn er þátttakandi í 
Stofnun ársins á hverju 
ári. Kennslumat er lagt 
fyrir á hverri önn og 
einnig hefur skólinn tekið 
þátt í öllum könnunum 

Skólameistari, 
aðstoðarskólameistari 
og áfangastjóri, 

Viðvarandi 
 
 
 
 
 

Viðvarandi Farið yfir niðurstöður á 
samráðsfundi og kynntar 
meðal starfsmanna.  
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sem lagðar eru fyrir 
þennan aldur. Þar koma 
fram mjög miklar 
upplýsingar og gagnlegar 
sem jafnframt gefa kost á 
samanburði milli skóla. 
Skólinn mun gerast aðili 
að Skólapúlsinum en 
hyggst ekki leggja fyrir 
frekari kannanir á eigin 
vegum.  

 
 
 
 
 
 
Jan. 2020 

 Ræða og rýna 
niðurstöður  sjálfsmats 
meðal hlutaðeigandi 
aðila 

Niðurstöður sjálfsmats 
kynntar meðal 
hlutaðeigandi aðila og 
beðið um athugasemdir 
og þær ræddar. 
Sjálfsmatsskýrsla auglýst 
sem áður en bætt við 
kynningu á kennarafundi. 

Aðstoðarskólameistari Okt. 2019 Viðvarandi Fjallað um sjálfsmat á 
fundum starfsmanna. 

Kennsla og 
námsframboð 

      

 Auka verulega við 
húsnæði og rýmka 
með því alla aðstöðu 
til náms og kennslu í 
list- og verknámi. 

Breyta fyrirlestrasal 
þannig að hann nýtist 
betur við 
leiklistarkennslu. 
Breyting á Nýja bæ 
þannig að hann geti nýst 
við myndlistarkennslu.  
Skólinn hefur ítrekað 
beðið um viðbyggingu og 
þegar hafa verið gerðar 
fyrstu teikningar að slíkri 
byggingu. 

Skólameistari. 
Umsjónarmaður 
fasteigna og 
Ríkiseignir. 
 
 
 

Maí 2019 
 
 
 
 
 
 
Viðvarandi 

Feb. 2020 
 
 
 
 
 
 
Vonandi 
innan tíðar. 

Ólokið / lokið. 
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 Auka við húsnæði 
sérnámsbrautar, 
einkum eldhúsaðstöðu 
en einnig vinnurými 
fyrir starfsmenn 
brautarinnar. 

Skólinn hefur ítrekað 
beðið um viðbyggingu og 
þegar hafa verið gerðar 
fyrstu teikningar að slíkri 
byggingu. Þannig skapast 
mun meira rými fyrir alla 
deildir skólans.  
Vinnurými starfmanna 
deildarinnar er það sama 
og hjá öðrum deildum og 
er fullnægjandi. 

Skólameistari Viðvarandi Vonandi 
innan tíðar. 

 

 Efla skipulega umræðu 
um kennsluaðferðir og 
námsskipulag. 

Skólinn breytti í þriggja 
anna kerfi haustið 2019. 
Þar á undan fór fram 
mikil umræða um 
kennsluaðferðir og 
námsskipulag. Haldin 
voru þriggja daga 
námskeið um þetta efni 
haustið 2018 og haustið 
2019. Þessi umræða er 
fyrirferðarmikil í starfi 
skólans og verður það 
áfram.  Teljum þessa 
athugasemd óréttmæta 
þar sem mikil umræða 
hefur farið fram á 
skipulegan hátt og 
verður áfram. 

Stjórnendur Viðvarandi Viðvarandi  

 Taka skipulega 
umræðu um inntak og 
framkvæmd 
námsmatsaðferða. 

Þessi umræða er stöðugt 
í gangi. Ekki er samræmd 
stefna innan skólans um 
námsmat. Kennarar hafa 

Verkefnastjóri. Námskeið um 
leiðsagnarmat 
verður í 
ágúst.  

Viðvarandi Skýrslur kennslustjóra. 



Umbótaáætlun 28. janúar 2020 

svigrúm til að fara eigin 
leiðir í útfærslu 
námsmats. Sérstakt 
námskeið verður um 
leiðsagnamat næsta 
haust. 

Samskipti og 
líðan 

      

 Gera reglubundnar 
líðana- og 
viðhorfskannanir 
meðal nemenda og 
starfsfólks. 

Sjá svar hér að ofan.     

 Samræma fyrirmæli 
skólareglna og 
framkvæmd viðurlaga 
vegna brota á þeim. 

Teljum ekki þörf á 
aðgerðum og áttum 
okkur ekki alveg á þessari 
tillögu. Alvarleg brot á 
skólareglum eru fátíð og 
við þeim er brugðist á 
viðeigandi hátt.  
Ef þetta snýr að 
skólasókn þá eru það 
skoðun MRN að ekki skuli 
vísa nemendum yngri en 
18 ára frá námi. 

    

 Leita leiða til að bæta 
skólasókn nemenda. 

Það er stöðugt átak í 
gangi. Breyting í þriggja 
anna kerfi er liður í 
viðleitni til að bæta 
skólasókn nemenda.   

Skólastjórnendur Ágúst 2019 Viðvarandi Skráð og yfirfarið í 
Stefnumótunarskjali til 
þriggja ára. 

 Efla foreldraráð til 
virkara samráðs og 
samstarfs. 

Sérstak átak til að efla 
foreldraráð á árinu 2020. 

Skólameistari, 
félagsmálafulltrúi og 
forvarnafulltrúi. 

Jan. 2020 Des. 2020 Tekið fyrir í 
samstarfsnefnd og fjallað 
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um í Sjálfsmatsskýrslu 
fyrir árið 2020 

 Huga að mögulegum 
tengslum og e.t.v. 
samstarfi við háskóla á 
Íslandi 

Reynt að fá aðila úr 
háskólasamfélaginu til að 
taka út árangur  af 
breytingu í þriggja anna 
kerfi.  
Reynt að fá aðila úr 
háskólasamfélaginu til að 
aðstoða við sérstakt átak 
vegna læsis. 

Skólameistari, 
aðstoðarskólameistari, 
verkefnastjóri og 
kennslustjóri í íslensku 

Jan. 2020 Des. 2020 Tekið fyrir í 
sjálfsmatsskýrslu og 
kynnt meðal starfsmann. 

 Skrá tengsl við 
atvinnulífið og aðrar 
stofnanir 
nærsvæðisins. 

Talsverð tengsl eru fyrir 
hendi. 

Aðstoðaskólameistari 
og kennslustjórar 

Viðvarandi Viðvarandi Skráð í Sjálfsmatsskýrslu 
og kynnt meðal 
starfsmanna 

Húsnæði og 
aðbúnaður 

      

 Byggja við skólann 
með það sérstaklega í 
huga að auka samrými  
nemenda og rými fyrir 
list- og 
verkgreinakennslu. 

Sjá svar hér að ofan um 
ósk um viðbyggingu. 

    

 Bæta umgengni í 
samrýmum og matsal 
nemenda. 

Stöðugt átak í gangi. 
Umgengni hefur batnað 
töluvert í kjölfar 
breytinga í þriggja anna 
kerfi. 

Umsjónarmaður 
fasteigna og 
skólaliðar. 

Viðvarandi Viðvarandi Skýrsla umsjónarmanns 
fasteigna. 

 Endurnýja búnað í 
báðum eldhúsum 
skólans. 

Sérstakt átak í eldhúsi 
starfsmanna. Mötuneyti 
nemenda er í höndum 
sjálfstæðara aðila og 

Matráður og 
fjármálastjóri. 

Jan. 2020 Feb. 2020 Ólokið / lokið 
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búnaður endurnýjaður 
samkvæmt beiðni þeirra. 

Lykilárangur       

 Setja markmið um 
brautskráningarhlutfall 
og ásættanlegar 
framfarir á öllum 
brautum. 

Þegar liggja fyrir 
markmið í 
Stefnumótunarskjali til 
þriggja ára um 
brautskráningahlutfall og 
árangur skráður inn 
jafnóðum. Markmiðin 
voru síðust endurskoðuð 
í nóvember. 

Aðstoðaskólameistari 2017 viðvarandi Skráð í 
Stefnumótunarskjal og 
yfirfarið í gæðaráði. 

 Bæta ástundun / 
mætingar nemenda. 

Sjá svar hér að ofan. 
Meðaleinkunn er skráð í 
stefnumótunarskjali og 
sett markmið til næstu 
þriggja ára. 

Skólameistari Nóv. 2019 Viðvarandi Skráð í 
Stefnumótunarskjal og 
yfirfarið í gæðaráði. 

 Efla umhverfisvitund 
nemenda 

Stöðugt átak í gangi. 
Flokkum allt sorp og 
erum búin að ljúka 
tveimur Grænum 
skrefum. Vinna hafin við 
þriðja skrefið 
Bjóða upp á bílastæði 
með rafhleðslu. 
Fá landskika hjá 
Garðabæ til að 
kolefnisjafna ferðalög á 
vegum skólans. 

Umhverfisnefnd 
skólans og 
umsjónarmaður 
fasteigna. 

Jan. 2020 
(rafhleðsla og 
landskiki) 
Jan 2020 
(þriðja Græna 
skrefið) 

Maí 2020 
(rafhleðsla 
og 
landskiki) 
Des. 2020 

Lokið / ólokið 

 Vinna 
gæðamælikvarða - 
grunnþættir 

Þetta er stærra mál en 
svo að skólinn geti leyst 
það. Æskilegt að MRN 
láti vinna slíka 
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menntunar í daglegu 
skólast. 

mælikvarða ef þörf er á 
að mæla þetta 
sérstaklega. 

 Afla upplýsinga um 
gengi brautskráðra 
nemenda á næsta 
skólastigi og í 
atvinnulífi. 

Könnun framkvæmd 
meðal brautskráðra 
nemenda um námið í FG 

Starfshópur undir 
stjórn verkefnastjóra. 

Mars 2020 Júní 2020 Niðurstöður yfirfarnar í 
gæðaráði og kynntar 
meðal nemenda og 
starfsmanna. 

 

 

  


