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Inngangur 
Kerhólsskóli er sameinaður leik- og grunnskóli staðsettur á Borg í Grímsnesi. Skólaárið 2020-

2021 eru 74 börn í skólanum, í leikskóladeildinni eru 20 börn og í grunnskóladeildinni eru 54 

börn í 1. til 10. bekk. Skólinn er Grænfánaskóli og leggur áherslu á einstaklingsmiðað nám, 

umhverfismennt- og náttúrufræði, útikennslu, list- og verkgreinar. Leikskóladeildin er 

starfrækt á neðri hæð skólabyggingarinnar og grunnskóladeildin að mestu leiti á eftir hæð 

skólahúsnæðis en einnig að hluta til á neðri hæð stjórnsýslumegin þar sem bókasafn 

sveitafélagsins, heimilisfræði- og náttúrugreinastofa eru. Á efri hæð skólabyggingarinnar er 

starfrækt frístunda-heimili fyrir nemendur í 1.-4. bekk. Skógivaxinni skólalóð veitir gott skjól til 

útináms og þar er útinámsstofa skólans. Íþrótta-, dans- og sundkennsla fer fram í 

íþróttamiðstöðinni sem er staðsett við hlið stjórnsýsluhúss. Mötuneyti er í félagsheimilinu og 

er innangengt í það af neðri hæð skólans. 

 

Í lögum um grunn- og leikskóla er sagt, að sveitarfélög eigi að sinna mati og eftirliti með 

gæðum skólastarfs og láta ráðuneyti í té upplýsingar um framkvæmd skólahalds, innra mat 

skóla, ytra mat sveitarfélaga, framgang skólastefnu sinnar og áætlanir um umbætur. Í 

Kerhólsskóla notum við Skólapúlsinn fyrir nemendur, starfsmenn og foreldra, tvær líðan 

kannanir fyrir nemendur, þrjú starfsmanna samtöl yfir árið og síðan koma nemendur með 

foreldrum sínum í grunnskóladeild tvisvar yfir skólaárið í samtal og eitt foreldrasamtal er í 

leikskóladeildinni en þar eru starfsmenn og foreldra í daglegum samskiptum. 
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Niðurstöður 
 

1. Foreldrakönnun nóvember 2020 
Foreldrar voru spurðir hvernig þeim hafi líkað við að hafa foreldrasamtölin í haust á TEAMS.  

 

Spurðar voru fjórar spurningar:  

1) Hvernig líkar þér að fara í foreldrasamtal í gegnum TEAMS fjarfundarbúnaðinn? 
2) Hvert af eftirfarandi myndir þú kjósa:  

A. Koma í skólann í foreldrasamtal   
B. Að viðtalið fari fram í gegnum TEMS eða annan fjarfundarbúnað 
C. Að foreldrar hafi val um fyrirkomulag 

3) Ég kom í foreldrasamtals vegna barns/barna á: (Vinsamlegast merktu við 
bekk/bekki börnin þín eru í). 

4) Annað sem þú villt nefna eða koma með ábendingar um varðandi 
foreldrasamtölin? 

 

Svör foreldra komu öll mjög jákvætt út (sjá bls. 6). 

 

 

2. Líðan könnun nemenda  
Líðan kannanir voru lagðar fyrir nemendur í október 2020 og mars 2021. Einnig ræddu 

umsjónakennarar við nemendur í samtölunum um líðan þeirra. Farið var vel yfir það sem 

þurfti að laga og það framkvæmt samstundis (sjá bls. 6). 

 

 

3. Foreldra- og nemendasamtöl. 
Í mars á hverju ári eru foreldrasamtöl í leikskóladeild, þá er farið yfir stöðu 

leikskólabarnanna. Í ár gengu þessi samtöl mjög vel og komu allir foreldrar til fundar við 

deildarstjóra. Haust- og vorsamtölin grunnskóladeildar gengu einnig öll vel. Þar sem þar var 

heimsfaraldur í gangi þá var ákveðið að taka öll foreldra- og nemendasamtöl færu öll fram á 

TEAMS. Þau atriði sem komu fram um að þyrfti að laga/bæta í skólastarfinu, var farið strax í. 

Nemendum líður almennt vel í skólanum og foreldrar almennt sáttir við skólastarfið (sjá 

bls.7). 
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4. Skólapúlsinn 

Nemendakönnun 1.-5.bekk 2020-2021 
Nemendakönnun í 1.-5. bekk kom mjög vel út en það sem þarf að bæta/laga er komið í 

umbótaráætlun. 

Nemenda-
könnun      1.-
5.bekk. 

Markmið 
Kerhólsskóla 

Aðgerð/ 
viðbrögð 

Hvenær 
unnið? 

Framkvæmd 
Ábyrgð 

Mat á árangri. 
Hverjir meta 

Áætluð 
verklok 

1.1. Ánægja af 
lestri 1.– 
5.bekk.  

-0,6 

Auka ánægju 
af lestri 

Vera með 
yndislestur, 
opið bókasafn 
og fjölbreytt 
úrval af 
lestrarbókum 

Alla skóladaga 
ársins 

Kennarar 
Skólastjórn-
endur 

Nemendur, 
Kennarar,  
Skóla-
stjórnendur 

Alltaf í vinnslu 

 
 Markmið 

Kerhólsskóla 
Aðgerð/ 
viðbrögð 

Hvenær 
unnið? 

Framkvæmd/
Ábyrgð 

Mat á árangri. 
Hverjir meta 

Áætluð 
verklok 

1.1. Ánægja 
með skólann 
1.bekk.  

-0,3 

Að öllum líði 
vel og hafi 
ánægju af því 
að mæta í 
Kerhólsskóla. 

Samtal við 
nemendur og 
foreldra til að 
finna bestu 
lausnina. 

Í upphafi 
skólaárs og 
reglulega yfir 
skólaárið. 

Umsjóna-
kennarar 
Skólastjórn-
endur 

Í nemenda 
könnun og 
foreldra 
samtölum.  

Alltaf í vinnslu 

 

 Markmið 
Kerhólsskóla 

Aðgerð/ 
viðbrögð 

Hvenær 
unnið? 

Framkvæmd 
Ábyrgð 

Mat á árangri. 
Hverjir meta 

Áætluð 
verklok 

3.1. Vellíðan í 
skólanum 
1.bekk. 

-1,6 

Að öllum líði 
vel í 
Kerhólsskóla 
og séu örugg. 

Samtal við 
nemendur og 
foreldra til að 
finna bestu 
lausnina. 

Í upphafi 
skólaárs og 
reglulega yfir 
skólaárið. 

Umsjóna-
kennarar 
Skólastjórn-
endur 

Í nemenda 
könnun og 
foreldra 
samtölum.  

Alltaf í vinnslu 

 

 Markmið 
Kerhólsskóla 

Aðgerð/ 
viðbrögð 

Hvenær 
unnið? 

Framkvæmd 
Ábyrgð 

Mat á árangri. 
Hverjir meta 

Áætluð 
verklok 

3.6. Vellíðan í 
skólanum         
1.-5.bekk. 

-0,1 

Að öllum líði 
vel í 
Kerhólsskóla 
og séu örugg. 

Samtal við 
nemendur og 
foreldra til að 
finna bestu 
lausnina. 

Í upphafi 
skólaárs og 
reglulega yfir 
skólaárið. 

Umsjóna-
kennarar 
Skólastjórn-
endur 

Í nemenda 
könnun og 
foreldra 
samtölum.  

Alltaf í vinnslu 
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Nemendakönnun 6.-10.bekk 2020-2021 
Nemendakönnun í 6.-10. bekk kom mjög vel út en það sem þarf að bæta/laga er komið í 

umbótaráætlun. 

Nemenda-
könnun         
6.-10.bekk. 

Markmið 
Kerhólsskóla 

Aðgerð/ 
viðbrögð 

Hvenær 
unnið? 

Framkvæmd 
Ábyrgð 

Mat á árangri. 
Hverjir meta 

Áætluð 
verklok 

2.6. Tíðni 
eineltis 

-9,9% 

Einelti líðst 
ekki í 
skólanum. 

Vinna með 
forvarnir, 
uppeldi til 
ábyrgðar, 
finna hvar 
einelti á sé 
stað 

Reglulega í 
lífsleikni og 
samstundis 
þegar það 
kemur upp 

Kennarar  
Skólastjórn-
endur 

Skóla-
stjórnendur 

Alltaf í vinnslu 

 

 

 

 

5. Starfsmannasamtöl 
Í ár var gerð breyting og í stað eins samtals voru tekin þrjú starfsmannasamtöl yfir árið. 

Skólastjórnendur skiptu með sér verkum og töluðu við alla ýmist einu sinni til tvisvar. 

Að mati skólastjórnenda hafði þetta góð áhrif þar sem starfsmenn fengu greiðari að gang að 

stjórnendum og að viðra hugmyndir sínar og vangaveltur. 

 

  

https://reports-visar.herokuapp.com/reports/7683/LS2-12
https://reports-visar.herokuapp.com/reports/7683/LS2-12
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Samantekt 
Hér er innramat Kerhólsskóla tekið saman.  

 

 

Samkvæmt FORELDRAKÖNNUN NÓVEMBER 2020 sem var í spurningarlista svöruðu alls 25:  

Syrkleikarnir eru margir s.s.: Tækifæri til úrbóta eru t.d.: 
• 22 foreldrar svöruðu því til að þeim líki mjög vel eða vel 

við að hafa foreldrasamtölin á TEAMS fjarbúnaði 

• 14 foreldrar vilja hafa val um hvort þeir mæta í samtal í 
skólann eða á TEAMS 

• Auka svarhlutfall foreldra, þar sem aðeins 63% foreldra 
svöruðu könnuninni 

 

 

 

 

Samkvæmt LÍÐANKÖNNUN NEMENDA sem var í formi samtals og spurningarlista þá:  

Syrkleikarnir eru margir s.s.: Tækifæri til úrbóta eru t.d.: 
Nemendur hafa góða trú á sjálfum sér og: 

• Telja sig mæta stundvíslega í skólan og í alla tíma 

• Hlusti á kennarana 

• Gefi góðan vinnufrið 

• Komi sér fljótt að verki 

• Finnist gott að vinna sjálfstætt 

• Fari vel með námsgögnin 

• Fari eftir fyrirmælum starfsmanna og kennara. 

• Séu dugleg, kurteis og hegði sér vel í skólanum 

• Komi fram af virðingu við aðra nemendur og 
starfsfólk 

• Þeim líður vel í:  
o Frímínútum 
o Frístund (1.-4.bekkur) 
o Kennslustundum hjá umsjónarkennara 
o Í list- og verkgreinum 
o Í skólanum almennt 

• Þeim gengur vel í: 
o Dansi (1.-7.bekkur) 
o Ensku (3.-10.bekkur) 
o Hópavinnu 
o List- og verkgreinum 
o Samfélgagsfræði 
o Smiðjuhelgum (8.-10.bekkur) 
o Upplýsingamennt 
o Vali 

•  

Nemendur vilja meina að: 

• Aðrir nemendur gefi ekki nægilegan vinnufrið í 
kennslustundum 

• Að þau sjálf taki ekki þátt í umræðum í 
kennslustundum 

• Eigi ekki vini í skólanum 

• Hlakki ekki til að koma í skólann og séu kvíðin fyrir 
því. 

• Sumir upplifa að þau séu stundum skömmuð og fái 
ekki hrós. 

• Þau segjast ekki virða skoðanir annarra. 

• Að aðrir krakkarnir stríði sér 

• Að þau sjálf láti nemendur ekki í friði við vinnu sína 
og stríði þeim stundum 

• Nokkrir lesa sjáldnar en 2* heima í viku. 

• Nokkrum líða sjaldan vel í dansi, íþróttum, 
skólabílnum, sundi og útinámi. 

• Sumum gengur ekki vel í dönsku (5.-10.bekkur) 
íslensku, íþróttum, náttúrufræði, stærðfræði, 
stöðvavinnu, sundi, útinámi, að læra í skólanum. 
(misjafnt er í hvaða greinum nemendum finnst þeim 
ekki ganga vel í). 
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Samkvæmt FORELDRA- OG NEMENDASAMTÖLUNUM þá stóð þetta hæðst:  

Syrkleikarnir eru margir s.s.: Tækifæri til úrbóta eru t.d.: 
• Skemmtilegir umsjónakennarar 

• Ánægja með agamál 

• Ánægja með líðan nemenda  

• Agamál í frístund 

• Agamál í skólabílnum  

 

 

 

Samkvæmt SKÓLAPÚLINN í gegnum skólapúlsinn var margt vel yfir landsmeðallagi 

Syrkleikarnir eru margir s.s.: Tækifæri til úrbóta eru t.d.: 
• Ánægja með skólann í 3.bekk 

• Áhugi á stærðfræði í 6.-10.bekk 

• Áhugi á náttúrufræði í 6.-10.bekk 

• Trú á eigin vinnubrögðun í námi hjá 6.-10.bekk 

• Trú á eigin námsgetu hjá 6.-10.bekk 

• Sjálfsállit hjá 6.-10.bekk 

• Samband nemenda við kennara hjá 6.-10.bekk 

• Agi í tímum hjá 6.-10.bekk 

• Virk þátttaka nemenda í tímum hjá 6.-10.bekk 

• Tíðni leiðsagnarmats hjá 6.-10.bekk 

• Ánægja af lestri í 1.-5.bekk 

• Ánægja með skólann í 1.bekk 

• Vellíðan í skóla í 1.bekk 

• Tíðni eineiltis í 6.-10.bekk 

 

 

 

Samkvæmt STARFSMANNASAMTÖLUM gekk margt vel á þessu skólaári: 

Syrkleikarnir eru margir s.s.: Tækifæri til úrbóta eru t.d.: 
• Starfsandinn góður 

• Gott upplýsingaflæði 

• Góð samvinna og teymisvinna 

• Skipulag gott 

• Nánari upplýsingar um hvernig á að komast til móts 
við börn með erfiða hegðun. 

 

 


