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Inngangur 
Í skýrslu þessari verður greint frá niðurstöðum heildarmats í Engjaskóla sem fram fór í 

febrúar 2010. Matið var framkvæmt af starfsfólki í stýrihópi um heildarmat Menntasviðs. 

Engjaskóli var einn af sjö skólum þar sem Menntasvið ákvað að fram færi heildarmat á 

skólastarfi skólaárið 2009-2010.  Gagna var aflað með viðtölum, vettvangsathugunum og 

rýnihópum ásamt því að farið var yfir gögn um skólastarfið. 

 
Leiðarljós við matið var: Að börnum í borginni líði vel, fari stöðugt fram og öðlist uppeldi 

og menntun fyrir líf og starf. 

 

Matið er liður í að styðja við skólastarf og kemur til viðbótar sjálfsmati skólanna. Stefna 

Reykjavíkurborgar í menntamálum er höfð til viðmiðunar í matinu auk annarra ramma um 

skólastarf, laga, reglugerða, aðalnámskrár og stefnumótunar borgarinnar í starfsmannamálum 

og mannréttindamálum. 

 

Skólastjóri Engjaskóla er  Jóhanna S. Vilbergsdóttir og deildarstjóri og staðgengill skólastjóra 

er Marinó F. Einarsson. Í Engjaskóla eru 269 nemendur í 1.-10. bekk í upphafi skólaárs 2009-

2010 en fjölgaði fljótlega í 281. Tæp 97% af fjölda nemenda sem á lögheimili í skólahverfinu 

hafa sótt skóla í Engjaskóla. Samkvæmt nemendaspá er gert ráð fyrir að nemendum í 

Engjaskóla fjölgi á næstu árum og þar verði um 340 nemendur árið 2013.  

 

Í skólanum starfa 45 starfsmenn skólaárið 2009-2010 í 39 stöðugildum, þar af kennarar í 26.5 

stöðugildum. Samkvæmt þessu eru 5,9 nemendur á hvert stöðugildi sem er lægra en í borginni 

í heild að meðaltali (7.1). Ef aðeins er miðað við kennara í Engjaskóla eru 10,1 nemandi á 

hvert stöðugildi sem er lægra en í borginni að meðaltali (11.3). 

 

Kennsla hófst í Engjaskóla í færanlegum kennslustofum árið 1995 og skólinn fluttist í 

núverandi skólahús haustið 1997. Skólinn var hannaður í samræmi við áætlun um einsetningu 

grunnskóla í Reykjavík. Efnt var til samkeppni á vegum borgarinnar árið 1995 um hönnun 

skólans og byggir skólahúsið á verðlaunatillögu arkitektastofunnar Úti og inni. Heildarstærð 

skólans er um 4,483m
2
 án íþróttasalar.  
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Mat á skólastarfi 

Ákvæði um mat og eftirlit með gæðum skólastarfs er í 35.gr. grunnskólalaga nr. 91/2008, þar 

segir: Markmið mats og eftirlits með gæðum starfs í grunnskóla eru að: 
– Veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks skóla, 

viðtökuskóla, foreldra og nemenda 

– Tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár 

grunnskóla 

– Auka gæði náms og skólastarfs og stuðla að umbótum 

– Tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt 

lögum 

Ákvæði um innra mat er í 36. gr. laganna, en þar segir: „Hver skóli metur með kerfisbundnum 

hætti árangur og gæði skólastarfs á grundvelli 35. gr. með virkri þátttöku starfsmanna, 

nemenda og foreldra eftir því sem við á.“ 

 

Nýtt ákvæði um ytra mat sveitarfélaga er í 37. gr., þar segir: „Sveitarfélög sinna mati og 

eftirliti með gæðum skólastarfs, sbr. 5. og 6. gr., og láta ráðuneyti í té upplýsingar um 

framkvæmd skólahalds, innra mat skóla, ytra mat sveitarfélaga, framgang skólastefnu sinnar 

og áætlanir um umbætur. Sveitarfélög skulu leitast við að fylgja eftir innra og ytra mati 

þannig að slíkt mat leiði til umbóta í skólastarfi.“ 

 

Um ytra mat menntamálaráðuneytis er fjallað í 38. gr., þar segir m.a.: „Menntamálaráðuneyti 

annast greiningu og miðlun upplýsinga um skólahald í grunnskólum á grundvelli upplýsinga 

frá sveitarfélögum skv. 37. gr. og með sjálfstæðri gagnaöflun. Menntamálaráðuneyti gerir 

áætlun til þriggja ára um kannanir og úttektir sem miða að því að veita upplýsingar um 

framkvæmd laga þessara og aðalnámskrár grunnskóla og aðra þætti skólastarfs. …“ 

 

Menntaráð ákvað vorið 2007 að láta fara fram heildarmat í 6-7 skólum á ári. Skipaður var 

stýrihópur heildarmats á Menntasviði til að sjá um framkvæmd matsins undir stjórn Birnu 

Sigurjónsdóttur, verkefnisstjóra. Heildarmat fór fram í einum grunnskóla á vorönn 2007, í 6 

grunnskólum skólaárið 2007-2008 og í 7 grunnskólum skólaárið 2008-2009. Áætlað er að 

heildarmat fari fram í 7 grunnskólum á skólaárinu 2009-2010. 

 

Markmið heildarmats 

 Aðstoða skóla í ljósi eigin sjálfsmats til að efla skólastarfið og styrkja innviði 

skólans 

 Styrkja skólabrag og búa til samhljóm í skólanum  

 Gera góðan skóla betri með markvissri hvatningu í starfi  

 Veita skólayfirvöldum upplýsingar um gæði skólastarfs og hvernig skólar 

framfylgja stefnu borgarinnar í menntamálum 

 

Tímarammi 

Gert er ráð fyrir að allt matsferlið taki sex til sjö vikur og viðtöl og vettvangsathuganir fari 

fram á 1-2 vikum innan þess tíma.  

 Ákvörðun tekin um athugun í skóla      vika 1 

 Haft samband við skólann og látið vita af fyrirhugaðri heimsókn vika 1 

 Upplýsingum safnað saman/prófíll skólans/heimasíða skoðuð vika 1 

 Viðtöl við skólastjórnendur, kynning fyrir starfsfólki  vika 2 

 Vettvangsathuganir, rýnihópar      vika 3 

 Úrvinnsla og skýrslugerð      vika 4-5 
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 Skóla gefst færi á að lesa yfir skýrslu    vika 5 

 Skýrsluskil – formleg       vika 6 

 Upplýsingar til menntaráðs      í lok annar 

 

Aðferðir við gagnaöflun: 

 Viðtöl við stjórnendur og fulltrúa kennara, fundur með fulltrúum foreldra, 

fundur með stjórn nemendafélags 

 Rýnihópar – stjórnendur, kennarar (tveir til þrír hópar), annað starfsfólk, 

foreldrar, nemendur (tveir til þrír hópar) 

 Vettvangsathuganir með gátlista 

 Athugun á skólabrag og kennslu í kennslustundum og hléum  

 Athugun í skóla  

 Athugun í skólastofu 

 Farið yfir gögn: 

 Skólanámskrá og starfsáætlun (nýjustu útgáfu) þ.m.t.: 

o Skipurit og starfslýsingar 

o Mannréttindaáætlun  

o Áætlun um foreldrasamstarf  

o Áætlun um starf nemendafélags 

 Yfirlit yfir forföll nemenda og kennara fyrir vorönn 2009 

 Sjálfsmatsskýrsla og umbótaáætlun  

 Heimasíða skólans 

 Stundaskrár 2009-2010 og yfirlit yfir valgreinar (kenndar) 

 Kennsluáætlanir 2009-2010 – sýnishorn af yngra, mið- og elsta stigi 

 Sýnishorn af námsmatsblöðum 

 Símenntunaráætlun skóla (nýjustu útgáfu) 

 Upplýsingar um öryggisþætti og áhættumat 

 Yfirlit yfir stöðu skólans í könnunum, skimunum og samræmdum 

prófum 

 Önnur þau gögn sem skólinn vill leggja fram og varpa ljósi á gæði 

skólastarfsins 

 

Skýrsla – endurgjöf – eftirfylgd 

 Gerð verður ítarleg skýrsla um hvern skóla sem skapar umræður innan skólans, 

er jákvæð og bendir á styrkleika skólans og veikleika. 

 Drög að skýrslu verða send skólastjórnendum sem geta gert athugasemdir. 

 Fundað með skólastjórnendum og með skólaráði og niðurstöður kynntar á 

fundi starfsmanna.  

 Skólinn gerir umbótaáætlun sem byggir á niðurstöðum matsins og skilar til 

fræðslustjóra. 

Frekari eftirfylgni ef þörf er á: 

 Komið á samstarfi skóla/netverki um ákveðna þætti sem þarf að vinna með.  

 Skólinn getur fengið ráðgjöf frá Menntasviði eða þjónustumiðstöðvum. 

 

Samantekt niðurstaðna og greining á stöðu skólans verður opinbert skjal en skýrslan verður 

vinnuskjal skólans. 
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Skólastarf 

Nám og kennsla 

Skimanir og árangur í samræmdum prófum 

Lesskimunarprófið Læsi var lagt fyrir í 2. bekk Engjaskóla vorið 2009 og var niðurstaða 

þess að um 46% nemendahópsins töldust geta lesið sér til gagns
1
 en meðaltal í grunnskólum 

Reykjavík var um 69%.  

46%
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16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Engjaskóli

Reykjavík

Hlutfall nemenda

65% árangur og yfir 50-64% árangur 0-49% árangur

 

Meðalárangur nemenda í 2. bekk Engjaskóla var um 56% sem er slakari árangur en 

meðalárangur allra nemenda í Reykjavík sem þátt tóku í prófinu (72%). Þegar prófið var lagt 

fyrir 2. bekk vorið 2008 var Engjaskóli með meðalárangurinn 49% og þá gátu 34% nemenda 

lesið sér til gagns. Árin 2005-2007 var meðalárangur í lesskimun töluvert hærri en 2 

undanfarin ár. 
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Ábendingar  

 Árangur nemenda í lestri í 2. bekk 2009 er slakari en í grunnskólum Reykjavíkur að 

meðaltali (56% miðað við 72% í borginni allri) og lægra hlutfall nemenda í Engjaskóla 

telst geta lesið sér til gagns en að meðaltali (46% miðað við 69% í borginni allri).  

 Árangur í lesskimun vorið 2009 er betri en árið áður (56%/49%) og hlutfallslega fleiri 

nemendur teljast geta lesið sér til gagns (46% miðað við 34% árið áður). 

                                                 
1
 Þeir nemendur teljast geta lesið sér til gagns sem ná a.m.k. 65% árangri á prófinu.  
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 Árin 2005-2007 var meðalárangur í lesskimun töluvert hærri en 2 undanfarin ár. 

 

 

Stærðfræðiskimunin Talnalykill var lögð fyrir nemendur í 3. bekk í 31 grunnskóla 

Reykjavíkur í nóvember 2009. Meðalárangur nemenda í Engjaskóla það ár í fyrsta þrepi, sem 

er þátturinn reikningur og aðgerðir, var mælitalan 10,6 sem er svipaður árangur og meðaltal 

allra grunnskólanna en það var 10,7. Í Engjaskóla stóðust 62% nemenda viðmiðin í fyrsta 

þrepi (69% í Reykjavík að meðaltali) og aðeins þrír nemendur töldust líklegir til að þurfa 

stuðning í stærðfræði.  

 

Ábendingar  

 Stærðfræðiskimun með Talnalykli var lögð fyrir nemendur í 3. bekk í Engjaskóla í 

nóvember 2009. Meðaltalsárangur var mælitalan 10,6 en meðalárangur nemenda í 

Reykjavík í þeim þætti prófsins var mælitalan 10.7. 

 Í Engjaskóla stóðust 62% nemenda viðmiðin í fyrsta þrepi (69% í Reykjavík að 

meðaltali) og aðeins þrír nemendur töldust líklegir til að þurfa stuðning í stærðfræði.  

 

 

Samræmd próf – framfarastuðull
2
 

Meðaltalsárangur nemenda í Engjaskóla á samræmdum könnunarprófum í 4., 7. og 10. bekk 

vorið 2009 er í öllum greinum undir meðaltali borgarinnar og undir landsmeðaltali, nema í 

stærðfræði í 10. bekk þar sem árangur er 30,4
3
. 

 

Meðaltalsárangur í samræmdum könnunarprófum í 4. bekk var 24 í íslensku (meðaltal í 

Reykjavík 29,7) og 27 í stærðfræði (meðaltal í Reykjavík 32,9).  

 

Meðaltalsárangur í 7. bekk haustið 2009 var 29.9 í íslensku (meðaltal í Reykjavík 31,3) og 

28,9 í stærðfræði (meðaltal í Reykjavík 31).  

 

Meðaltalsárangur nemenda í Engjaskóla í samræmdum könnunarprófum í 10. bekk haustið 

2009 var 26,5 í íslensku (meðaltal í Reykjavík 31), 28,1 í ensku (meðaltal í Reykjavík 31,7) 

og 30,4 í stærðfræði (meðaltal í Reykjavík 30,9).  

 

Framfarastuðull nemenda í 7. bekk Engjaskóla 2009 er 0,93 í íslensku sem er rétt undir 

venjulegum framförum nemenda og í stærðfræði 0,89 sem telst töluverð breyting á stöðu 

nemenda. Framfarastuðull nemenda í 10. bekk Engjaskóla 2009 er 0,98 í íslensku og 1,02 í 

stærðfræði sem teljast venjulegar framfarir nemenda (Skýrsla um samræmd könnunarpróf. 

2009). 

 

Ábendingar  

 Meðaltalsárangur nemenda í Engjaskóla á samræmdum könnunarprófum í 4., 7. og 10. 

bekk vorið 2009 er í öllum greinum undir meðaltali borgarinnar og undir 

landsmeðaltali, nema í stærðfræði í 10. bekk þar sem árangur er 30,4. 

 Framfarastuðull nemenda í 7. bekk 2009 er rétt undir venjulegum framförum nemenda 

í íslensku (0,93) en í stærðfræði sýnir hann töluverða breyting á stöðu nemenda til hins 

                                                 
2
 Framfarastuðull gefur vísbendingu um hvort frammistaða nemenda í skólanum hafi breyst frá því árgangurinn 

þreytti samræmd próf fyrr á námsferlinum. Talan 1.00 merkir venjulegar framfarir nemenda. Tölur 0.94 eða 

lægri og 1.06 eða hærri benda til mikilla breytinga á stöðu nemenda. 
3
 Normaldreifð einkunn á kvarðanum 0-60 þar sem meðaltalsárangur yfir landið er 30. 
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verra (0,89). Í 10. bekk sýnir framfarastuðull venjulegar framfarir nemenda vorið 

2009.  

Stjórnun og skipulag 

Skólastjóri og deildarstjóri mynda stjórnunarteymi skólans. Stjórnendur hafa með sér fasta 

fundi einu sinni í viku, en einnig mikið óformlegt samráð „við erum ekki stærri en svo að á 

hverjum einasta degi hittir maður alla“.  Skrifstofustjóri, ritari og deildarstjóri sérkennslu 

koma inn á fundi stjórnenda hálfsmánaðarlega eða eftir þörfum og stjórnendur funda einnig 

með stigstjórum yngra og eldra stigs einu sinni í viku. Stigstjórar virðast vera tengiliðir milli 

stjórnenda og kennara og kennarar leita til þeirra um faglega ráðgjöf, sérstaklega til stigstjóra 

unglingastigs „hún leiðir faglega starfið og er talsmaður allra. Einnig er leitað mikið til 

annarra stjórnenda um faglega ráðgjöf. 

 

Starfslýsingar stjórnenda liggja fyrir svo og skipurit skólans. Verkaskipting stjórnenda er  skýr 

eins og hún er sett fram þar. Skólastjóri sér um starfsmannamál og fjármál en deildarstjóri sér 

um agamálin og heldur  utan um skráningu á mætingum nemenda. Starfslýsingar fyrir alla 

starfsmenn skólans eru í kennarahandbók 2009-2010. 

 

Í spurningu um stjórnun skólans í foreldrakönnun 2010 sögðust tæp 64% vera ánægð með 

stjórnunina, þar af sögðust rúm 17% vera mjög ánægð. Í könnuninni árið 2000 voru 97% 

ánægð með stjórnunina en hlutfallið lækkaði í 74% í könnuninni 2002 og hélst ánægjan á því 

bili í næstu þremur könnunum. Ánægjuhlutfallið í nýjustu könnuninni er því það lægsta í 

foreldrakönnununum. Meðaltalsánægjan árið 2010 var 3,6 sem er 0,3 lægra en hún var árið 

2008. Meðaltalið í borginni allri fyrir árið 2008 var 4,0 og ánægja foreldra í Engjaskóla með 

stjórnunina því undir meðaltali. 

 

Starfsmenn í rýnihópum eru nokkuð gagnrýnir á stjórnendur og segja þá ekki vera samstíga 

„eins og þeir tali ekki saman“. Þeim finnst einnig valdsvið deildarstjóra ekki skýrt „þarf 

greinilega að dreifa ábyrgðinni milli þeirra“. Mat starfsmanna á aðgengi að stjórnendum litast 

af þessu, skólastjórinn er í burtu á fundum og deildarstjóri ekki inni í málum að því er þeim 

finnst. Hjá kennurum kemur einnig fram að þeim finnst skólastjóri ekki hlusta á kennara og 

„setja sig á of háan stall“. Fram kemur einnig í rýnihópi gagnrýni á persónu og framkomu 

skólastjóra meðan aðrir lýsa ánægju með samskiptin við stjórnendur. 

 

Stjórnendur leggja áherslu á að vera sýnilegir nemendum og að nemendur eigi að þeim 

greiðan aðgang með erindi sín og telur deildarstjóri þetta vera þeirra aðal. Skólastjóri fer 

gjarnan í heimsókn í tíma og deildarstjóri er m.a. í gæslu í frímínútum, eins fer hann í bekki til 

að ræða eineltismál og mætingar. Í rýnihópi nemenda kemur fram að þeir þekkja bæði 

skólastjóra og deildarstjóra en yngri nemendur segjast feimnir við skólastjóra, „hún er meira 

svona fín“.  

 

Fastir fundartímar eru tvisvar í viku, annars vegar skiptast á kennarafundir, stigsfundir og 

Olweusarfundir og starfsmannafundir  og hins vegar fagfundir og árgangafundir þar sem 

koma saman allir kennarar og stuðningsfulltrúar sem að árganginum koma. Gefin er út áætlun 

um fundina fyrir skólaárið og þar kemur fram efni fundar og tímarammi. Í rýnihópi kennara 

kemur fram að fundir séu tímafrekir „talað og talað og svo ekkert ákveðið“, réttur kennara til 

að taka ákvarðanir er að þeirra mati lítill og oft eru tilkynningar ráðandi á fundum, samt eru 

fundirnir gagnlegir kemur fram í rýnihópnum.  
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Skipulag skóladags 

Skólinn opnar kl. 7:40 og skóladagurinn hefst með kennslu kl. 8:10 og lýkur kl. 13:25 hjá 1.-

4. bekk og 14:05 hjá 5.-7. bekk. Á unglingastigi eru greinar í kjarna kenndar fyrir hádegi eða 

til 12:45 og valgreinar eftir hádegi. Frímínútur eru í 20 mínútur milli 2. og 3. stundar og í 15 

mínútur milli 4. og 5. stundar hjá öllum árgöngum. 30-40 mínútna  matarhlé er á ólíkum 

tímun frá 11:35-13:25. Borðað er í miðrými/ gangi skólans í þremur hópum.   

 

Skoðaðar voru nokkrar stundatöflur nemenda. Hver nemandi í unglingadeild fær persónulega 

stundatöflu miðað við hópaskiptingu og valgreinar hans.  Á töflu 1.-4. bekkja  eru skráðir 30 

og á töflu 5.-7. bekkja 35 nemendatímar. Skóladeginum er skipt í lotur 40-80 mínútur. 

Stundatöflur eru samfelldar í öllum árgöngum og dagar jafnlangir burtséð frá valgreinum á 

unglingastigi. 

 

Samstarf við grenndarsamfélagið 

Skólinn á samstarf við kirkjuna, t.d. fyrir jólin. Í ár kom presturinn í skólann í stað þess að 

nemendur færu í helgistund í kirkjunni. Einnig hefur verið gott samstarf og stuðningur frá 

kirkjunni við áföll og andlát.  

 

ÍTR er með öflugt starf í skólanum og þrisvar í viku er opið hús fyrir nemendur. Einnig er 

íþróttafélagið Fjölnir með íþróttaskóla fyrir yngri nemendur. Íþróttahús skólans er leigt út 

aðallega fyrir körfubolta og Myndlistarskóli Grafarvogs hefur afnot af myndmenntastofu fyrir 

námskeið. 

 

Skólinn hefur nýlega hafið samstarf við Korpúlfa sem eru eldri borgarar í hverfinu, samstarfið 

er um stuðning við lestur yngri nemenda, þau lesa fyrir börnin og hlusta á börnin lesa. 

 

Samstarf við þjónustumiðstöð hefur verið gott, sálfræðingur skólans hefur fastan viðverutíma 

í skólanum og skólastjóri situr í starfshópum með starfsfólki þjónustumiðstöðvar, t.d. í nefnd 

sem fjallar um hvernig tengja má betur saman skóla og frístundir.  

 

Samstarf er við leikskóla í hverfinu og þeir koma reglulega í heimsókn í tengslum við 

skólabyrjun 6 ára nemenda.  

 

Skólastjórnendur í hverfinu hafa með sér samstarf um ýmis verkefni, s.s. Fardeildina, 

Byrjendalæsi, N-átta og L-9 sem er samstarfsverkefni um byrjendalæsi. Einnig er haldinn 

sameiginlegur starfsdagur fyrir kennara árlega. Að mati skólastjóri þyrfti að efla samstarf 

milli skólanna enn frekar og nú er verið að vinna að því að auka samstarf um valgreinar á 

unglingastigi. 

 

Samstarf við Borgarholtsskóla um fjarkennslu féll niður í haust en þess í stað samdi 

skólastjóri við Verzlunarskóla Íslands um fjarkennslu áfanga í framhaldsskóla fyrir nemendur 

í unglingadeild.  

 

Ungliðaklúbbur Kiwanis, sk. Byggjendaklúbbur starfar innan skólans undir leiðsögn kennara 

við skólann.  

 

Skákiðkun er vaxandi þáttur í starfi skólans, námsráðgjafi hefur séð um skákkennslu sem er á 

stundatöflu hjá nokkrum árgöngum og svo geta nemendur í unglingadeild valið skák sem 

valgrein. Skólinn á nú tvo Reykjavíkurmeistara í stúlknaflokki eldri og yngri.  
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Ábendingar  

 Skólastjóri og deildarstjóri mynda stjórnunarteymi skólans. Stjórnendur hafa með sér 

fasta fundi einu sinni í viku en einnig mikið óformlegt samráð.  

 Skrifstofustjóri og deildarstjóri sérkennslu koma inn á fundi stjórnenda 

hálfsmánaðarlega eða eftir þörfum og stjórnendur funda einnig með stigstjórum 

yngsta, mið- og unglingastigs einu sinni í viku.  

 Stigstjórar virðast vera tengiliðir milli stjórnenda og kennara og kennarar leita til 

þeirra um faglega ráðgjöf, sérstaklega til stigstjóra unglingastigs. 

 Í spurningu um stjórnun skólans í foreldrakönnun 2010 sögðust tæp 64% vera ánægð 

með stjórnunina, þar af sögðust rúm 17% vera mjög ánægð. Meðaltalsánægjan árið 

2010 var 3,6 sem er undir meðaltali í borginni (4.0). 

 Starfsmenn í rýnihópum eru nokkuð gagnrýnir á stjórnendur og segja þá ekki vera 

samstíga, þeim finnst einnig valdsvið deildarstjóra ekki skýrt. 

 Hjá kennurum kemur einnig fram að þeim finnst skólastjóri ekki hlusta á kennara, 

réttur kennara til að taka ákvarðanir vera lítill og tilkynningar oft ráðandi á fundum. 

 Fastir fundartímar eru tvisvar í viku, annars vegar skiptast á kennarafundir, stigsfundir 

og Olweusarfundir og starfsmannafundir  og hins vegar fagfundir og árgangafundir þar 

sem koma saman allir kennarar og stuðningsfulltrúar sem að árganginum koma.  

 Í rýnihópi kennara kemur fram að þörf sé fyrir reglulegt samráð kennara til að ræða 

nám og kennslu í árganginum. 

 Skoðaðar voru nokkrar stundatöflur nemenda. Hver nemandi í unglingadeild fær 

persónulega stundatöflu miðað við hópaskiptingu og valgreinar hans. Stundatöflur eru 

samfelldar í öllum árgöngum og dagar jafnlangir burtséð frá valgreinum á 

unglingastigi. 

 Samstarf er við stofnanir og félög í grenndarsamfélaginu, kirkjuna, ÍTR og 

íþróttafélag. Nýhafið er samstarf við Korpúlfa, félag eldri borgara í Grafarvogi um 

aðsoð við lestrarþjálfun. 

 Skákiðkun er vaxandi þáttur í starfi skólans. Skólinn á nú tvo Reykjavíkurmeistara í 

stúlknaflokki eldri og yngri.  

 

Stefnumótun  

Stefnumótun Engjaskóla er sett fram í starfsáætlun fyrir skólaárið 2009-2010. Hún felst í 

því: 

Að öllum líði vel í skólanum. 

Að kenna nemendum tillitssemi í samskiptum, tjáskiptum og bera virðingu fyrir     

öðrum. 

Að koma til móts við þarfir nemenda á því þroskastigi sem þeir eru með 

sveigjanlegu skólastarfi og fjölbreytilegum kennsluaðferðum þannig að sérhver fái 

sem mest út úr náminu. 

Að meta stöðu nemenda reglulega til að unnt sé að mæta ólíkum þörfum þeirra. 

Að þjálfa með nemendum sjálfstæði í vinnubrögðum og samvinnu. 

Að ná góðum námslegum árangri nemenda bæði í bóklegum greinum sem og í list-

og verkgreinum. 

Að námsmarkmið séu skýr þannig að öllum sé ljóst hvaða kröfur skólinn gerir. 

Að vinna að öflugu foreldrasamstarfi sem er byggt á gagnkvæmu trausti og virðingu. 

Að leggja áherslu á forvarnarstarf og heilbrigða lífshætti. 

Að stjórnendur starfi eftir ígrundaðri skólastefnu sem allir í skólanum eru meðvitaðir 

um 
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Að bjóða fjölbreytt tómstundastarf á vegum skólans. 

  (Starfsáætlun Engjaskóla, 2009-2010) 

 

Starfsáætlun Engjaskóla var yfirfarin á Menntasviði í febrúar 2010. Hún telst ítarleg og í fullu 

samræmi við þær kröfur sem Menntasvið Reykjavíkur gerir til grunnskóla varðandi 

starfsáætlanir (sjá meðfylgjandi gátlista um starfsáætlun skóla). Ekki er þó gerð grein fyrir 

hvernig koma skal á móts við þarfir nemenda, hvaða fjölbreytilegum kennsluaðferðum er beitt 

eða í hverju sveigjanlegt skólastarf felst.  

 

Almennt virðast starfsmenn þekkja þokkalega vel stefnu og markmið skólans. Í 

viðhorfskönnun 2009 fær spurningin „Ég þekki markmið og stefnu  vinnustaðar míns“ gildið 

4,22 (meðaltal MSR var 4,30). Spurningin „Ég er ánægð(ur) með markmið og stefnu 

vinnustaðar míns“ er aðeins undir meðaltali borgarinnar (3,86 á móti 4,12). Gildi þessara 

spurninga beggja hækkar töluvert frá viðhorfskönnun 2008. 

 

Markmið og áætlanir 

Markmið námsgreina eru sett fram í skólanámskrá fyrir hvern árgang. Námskrá skólans 

byggir á markmiðum sem sett eru fram í aðalnámskrá grunnskóla 2007.  

 

Í hverri námsgrein koma fram markmið sem unnið er að, svo og viðfangsefni og eða 

kennsluaðferðir. Sums staðar koma fram upplýsingar um heimavinnu í greininni og víðast en 

ekki alls staðar er greint frá því hvernig námsmati er háttað. Námsmat virðist ekki samræmt 

hvorki innan greinar né innan árgangs. Í upphafi hverrar árganganámskrár er orðsending til 

foreldra þar sem m.a. kemur fram að námskráin þarf ekki að henta öllum nemendum en verði 

námskrá barns verulega frábrugðin námskrá bekkjarins er hún ákveðin með vitund foreldra og 

í samráði við sérkennara. Í hverri árganganámskrá er einnig stutt umfjöllun um 

bekkjarskemmtanir og vettvangsferðir nemenda í árganginum. 

 

Kennsluáætlanir eru gerðar í hverri námsgrein fyrir árganginn. Framsetning er mismunandi 

eftir greinum en þær virðast gerðar fyrir námsárið og tilgreind viðfangsefni fyrir viku í senn. 

Ekki kemur fram hvernig þessar áætlanir eru birtar foreldrum. Kennsluáætlanir í nokkrum 

greinum í unglingadeildum eru birtar á heimasíðu undir liðnum frá unglingadeild. 

 

Nemendur gera sér ekki eigin áætlanir í um nám sitt en einstaklingsnámskrár eru gerðar fyrir 

nemendur sem víkja frá. 

 

Ábendingar  

 Stefnumótun Engjaskóla er sett fram í starfsáætlun fyrir skólaárið 2009-2010 í 11 

stuttum markmiðssetningum. 

 Starfsáætlun Engjaskóla var yfirfarin á Menntasviði í febrúar 2010. Hún telst ítarleg 

og í fullu samræmi við þær kröfur sem Menntasvið Reykjavíkur gerir til grunnskóla 

varðandi starfsáætlanir 

 Markmið námsgreina eru sett fram í skólanámskrá fyrir hvern árgang. Námskrá 

skólans byggir á markmiðum sem sett eru fram í aðalnámskrá grunnskóla 2007.  

 Almennt virðast starfsmenn þekkja þokkalega vel stefnu og markmið skólans miðað 

við niðurstöður úr viðhorfskönnun 2009. Gildi spurninga þessa efnis hækka töluvert 

frá viðhorfskönnun 2008. 

 Markmið námsgreina eru sett fram í skólanámskrá fyrir hvern árgang. Námskrá 

skólans byggir á markmiðum sem sett eru fram í aðalnámskrá grunnskóla 2007.  
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 Í hverri námsgrein koma fram markmið sem unnið er að svo og viðfangsefni og eða 

kennsluaðferðir. Námsmat virðist ekki samræmt hvorki innan greinar né innan 

árgangs.  

 Kennsluáætlanir eru gerðar í hverri námsgrein fyrir árganginn. Framsetning er 

mismunandi eftir greinum. Nemendur gera sér ekki eigin áætlanir í um nám sitt en 

einstaklingsnámskrár eru gerðar fyrir nemendur sem víkja frá. 

 

Nemendur og líðan 

Í könnun sem lögð var fyrir nemendur í 5.-7. bekk í grunnskólum Reykjavíkur vorið 2009  þar 

sem spurt var um líðan nemenda í kennslustundum var niðurstaðan í Engjaskóla sú að tæp 

75% nemenda svöruðu að þeim liði mjög eða frekar vel í kennslustundum. Það er yfir 

meðaltali allra grunnskóla í landinu sem var 72.4% (Ungt fólk, 2009).  

 

Skólinn er þátttakandi í Skólapúlsinum, vefkerfi sem miðar að því að veita skólastjórnendum 

stöðugan aðgang að nýjum upplýsingum sem aflað er mánaðarlega um þætti sem tengjast 

virkni nemenda og líðan þeirra í skólanum og um skóla- og bekkjaranda. Niðurstöður um 

stöðu nemenda í 6.-10. bekk eru bornar saman við niðurstöður fyrri mælinga í skólanum og 

við landsmeðaltal sem gefur skýrar vísbendingar um þróun mála í skólanum og stöðu 

nemenda í skólanum miðað við nemendur í öðrum skólum í landsins.
4
  

 

Í könnun Skólapúlsins sem lögð var fyrir úrtak nemenda úr 6.-10. bekk Engjaskóla í janúar 

2010 er skólinn er aðeins yfir landsmeðaltali í ánægju af lestri og áhuga á stærðfræði. Þegar 

spurt er um trú á eigin getu er hún töluvert undir landsmeðaltali í bæði íslensku og stærðfræði. 

Spurning um sjálfsálit er töluvert undir landsmeðaltali, en spurningar um stjórn á eigin lífi, 

kvíða, einelti og vanlíðan eru nálægt landsmeðaltali og sýna jákvæða breytingu frá könnun í 

september 2009. Spurningar um aga í tímum um stuðning kennara við nemendur og virkni 

nemenda í tímum eru aðeins undir landsmeðaltali en sýna einnig jákvæða breytingu frá 

könnun í september 2009.   

 

Foreldrar barna í Engjaskóla mátu líðan barna sinna í skólanum upp á skorið 4,2 í 

foreldrakönnun 2010, sem jafngildir því að þar líði þeim að meðaltali oftast vel og reyndar 

rúmlega það. Meðaltalið í borginni allri var 4,1. Sömu sögu er að segja um líðan í 

kennslustundum,  meðaltalið í Engjaskóla var 4,2 en 4,1 í borginni. Líðan í frímínútum mátu 

foreldrarnir upp á 4,0 sem er sama meðaltal og í borginni (Foreldrakönnun 2010).  

 

Skólinn er þátttakandi í Olweusarverkefni gegn einelti og hefur verið það frá 2002.  Hluti af 

vinnu við áætlunina er að kanna reglulega líðan nemenda, niðurstöður hafa verið nýttar til að 

vinna að bættri líðan nemenda. Mikil áhersla er lögð á forvarnir og að fræða starfsfólk og 

nemendur um einelti og afleiðingar þess. Fyrir liggur ítarleg áætlun viðbrögð þegar einelti 

kemur upp þar sem hlutverk umsjónarkennara er skilgreint sérstaklega (Starfsáætlun 

Engjaskóla 2009-2010). 

 

Eineltiskönnun er gerð árlega. Í könnun sem lögð var fyrir haustið 2009 í 4.-10. bekk kemur 

fram að 7,1% nemenda telja sig hafa orðið fyrir einelti, og jafnframt að einelti eykst milli 

skólaára, sérstaklega hjá drengjum. Allar stúlkurnar og 60% drengja sem segjast hafa orðið 

fyrir einelti segja það hafa staðið í ár eða lengur. Hlutfall nemenda sem segjast hafa orðið fyrir 

                                                 
4
 Upplýsingar sóttar á vef verkefnisins, www.skolapulsinn.is 8. janúar 2009. 

http://www.skolapulsinn.is/
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einelti er þó lægra í Engjaskóla en að meðaltali í skólum borgarinnar. Eineltið á sér helst stað 

á skólalóðinni og á göngum, og stúlkur nefna líka í skólastofu með kennara.  

 

Af 55 foreldrum í Engjaskóla er svöruðu spurningu í foreldrakönnun Menntasviðs 2010 um 

hvort barn þeirra hefði verið lagt í einelti í skólanum, sögðu sextán eða um 29% svo vera. 

Meðaltalið fyrir skólana alla var tæp 16%. Mikilvægt er að muna að ekki er öruggt að eineltið 

hafi átt sér stað í tilteknum skóla. Af þessum sextán foreldrum sögðust sjö að fljótt og vel 

hefði verið tekið á málinu, ellefu sögðu að vel hefði verið tekið á málinu en ekki nógu fljótt 

og átta eða rúm 30% sögðu að skólinn hefði ekki tekið á málinu (Foreldrakönnun 2010). 

 

Nemendur í rýnihópum tala um að þeim líði mjög vel í skólanum og halda að öðrum líði líka 

vel, skólinn er lítill og heimilislegur og við erum örugg hér, segja þau. Þau telja að það sé ekki 

einelti í skólanum og segjast fá fræðslu um einelti.  

 

Almennt telja nemendur að krakkar séu góðir vinir, sérstaklega bekkjarfélagarnir, „bekkurinn 

minn er fín heild svona oftast“, segir einn í rýnihópi. Vinahópar hittast eftir skóla, 

„íþróttastrákarnir og fótboltastelpurnar og svo hinir“.  

 

Nemendur tala almennt vel um kennara sína „flestir kunna það sem þeir eru að kenna“. Þeim 

finnst að það mætti hrósa meira. Skemmtilegast finnst nemendum í rýnihópum í myndmennt, 

stærðfræði, náttúrufræði og íþróttum. Ein stúlka nefnir að hún sé ánægð með að geta lært á 

píanó í skólanum.  

 

 

Ábendingar  

 Í könnun sem lögð var fyrir nemendur í 5.-7. bekk í grunnskólum Reykjavíkur vorið 

2009  þar sem spurt var um líðan nemenda í kennslustundum var niðurstaðan í 

Engjaskóla sú að tæp 75% nemenda svöruðu að þeim liði mjög eða frekar vel í 

kennslustundum. Það er yfir meðaltali allra grunnskóla í landinu sem var 72.4% (Ungt 

fólk, 2009). 

 Í könnun Skólapúlsins sem lögð var fyrir úrtak nemenda úr 6.-10. bekk Engjaskóla í 

janúar 2010 er skólinn er aðeins yfir landsmeðaltali í ánægju af lestri og áhuga á 

stærðfræði. Þegar spurt er um trú á eigin getu er hún töluvert undir landsmeðaltali í 

bæði íslensku og stærðfræði.  

 Spurning um sjálfsálit er töluvert undir landsmeðaltali, en spurningar um stjórn á eigin 

lífi, kvíða, einelti og vanlíðan eru nálægt landsmeðaltali og sýna jákvæða breytingu frá 

könnun í september 2009.  

 Spurningar um aga í tímum, um stuðning kennara við nemendur og virkni nemenda í 

tímum eru aðeins undir landsmeðaltali en sýna einnig jákvæða breytingu frá könnun í 

september 2009.   

 Foreldrar barna í Engjaskóla mátu líðan barna sinna í skólanum upp á skorið 4,2 í 

foreldrakönnun 2010, sem jafngildir því að þar líði þeim að meðaltali oftast vel og 

reyndar rúmlega það. Meðaltalið í borginni allri var 4,1.  

 Eineltiskönnun er gerð árlega. Í könnun sem lögð var fyrir haustið 2009 í 4.-10. bekk 

kemur fram að 7,1% nemenda telja sig hafa orðið fyrir einelti, og jafnframt að einelti 

eykst milli skólaára, sérstaklega hjá drengjum. Hlutfall nemenda sem segjast hafa 

orðið fyrir einelti er þó lægra í Engjaskóla en að meðaltali í skólum borgarinnar.  

 Allar stúlkurnar og 60% drengja sem segjast hafa orðið fyrir einelti segja það hafa 

staðið í ár eða lengur.  
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 Eineltið á sér helst stað á skólalóðinni og á göngum, og stúlkur nefna líka í skólastofu 

með kennara.  

 Skólinn er þátttakandi í Olweusarverkefni gegn einelti og hefur verið það frá 2002.  

Mikil áhersla er lögð á forvarnir og að fræða starfsfólk og nemendur um einelti og 

afleiðingar þess. Fyrir liggur ítarleg áætlun viðbrögð þegar einelti kemur upp þar sem 

hlutverk umsjónarkennara er skilgreint sérstaklega. 

 Af 55 foreldrum í Engjaskóla er svöruðu spurningu í foreldrakönnun Menntasviðs 

2010 um hvort barn þeirra hefði verið lagt í einelti í skólanum, sögðu sextán eða um 

29% svo vera. Meðaltalið fyrir skólana alla var tæp 16%.  

 Nemendur í rýnihópum tala um að þeim líði mjög vel í skólanum og halda að öðrum 

líði líka vel, skólinn er lítill og heimilislegur og við erum örugg hér, segja þau. 

 Almennt telja nemendur að krakkar séu góðir vinir, sérstaklega bekkjarfélagarnir, 

“bekkurinn minn er fín heild svona oftast”, segir einn í rýnihópi. Vinahópar hittast 

eftir skóla, “íþróttastrákarnir og fótboltastelpurnar og svo hinir”.  

 Nemendur tala almennt vel um kennara sína „flestir kunna það sem þeir eru að kenna“. 

Þeim finnst að það mætti hrósa meira.  

 Skemmtilegast finnst nemendum í rýnihópi í myndmennt, stærðfræði, náttúrufræði og 

íþróttum. Ein stúlka nefnir að hún sé ánægð með að geta lært á píanó í skólanum.  

 

Stjórn nemendafélags 

 

Stjórn nemendafélags er skipuð 11 fulltrúum úr 8.-10. bekk. Þrír fulltrúar er valdir úr 8. og 10. 

bekk og fimm úr 9. bekk.  Valið fer fram þannig að nemendur gefa kost á sér og fara í viðtöl 

við tómstundaráðgjafa og fulltrúa félagsmiðstöðvar. Þar er m.a. rætt um þá skuldbindingu að 

sitja í nemendaráði og kannað hvort viðkomandi hafi raunverulegan áhuga. Kosið er síðan 

innan bekkjanna. Tveir fulltrúar í nemendaráði sitja einnig í skólaráði. 

 

Kosið er í embætti formanns og varaformanns innan ráðsins. Starfsmaður frá ÍTR  heldur utan 

um starfsemi ráðsins og fundar með fulltrúunum. Fundartími er fastur einu sinni í viku. 

 

Starfsmenn heildarmats sátu fund nemendaráðs með starfsmönnum ÍTR á föstum fundartíma 

ráðsins. Tómstundaráðgjafi stýrði fundinum og skráði niðurstöður. Rætt var um skipulag 

vegna ferðalaga, sjoppureksturs á opnum húsum í skólanum og hvernig til hefði tekist með 

nýliðna viðburði. 

 

Fulltrúarnir sögðust hafa fengið leiðsögn um það hvert hlutverk þeirra væri í nemendaráði, en 

þau sjá um að skipuleggja viðburði er tengjast félagslífi utan skólans. Einnig er starfandi 

bekkjarráð í skólanum sem er skipað fulltrúum úr bekkjunum sem hefur samráðsvettvang við 

stjórnendur um það sem viðkemur viðburðum á skólatíma. Skólastjóri mætir ekki á fundi 

nemendaráðs nema eitthvað sérstakt standi til. Ekki er að finna uppfærðar upplýsingar á 

heimasíðu skólans um nemendaráð og störf þess. 

 
Félagslíf 

Haldin eru bekkjarkvöld tvisvar til þrisvar á vetri sem foreldrafélag og bekkjarfulltrúar 

skipuleggja og svo er árshátíð skólans í mars og sumarhátíð í skólalok. Að mati rýnihóps 

nemenda er félagsmiðstöðin í skólanum fín þar er opið 2-3svar í viku til kl. 22:00 og fjölbreytt 

tilboð. Nemendur á miðstigi geta komið í félagsmiðstöðina frá 17-19:00 einn dag í viku.  
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Ábendingar 

 Stjórn nemendafélags er skipuð 11 fulltrúum úr 8.-10. bekk. Þrír fulltrúar er valdir úr 

8. og 10. bekk og fimm úr 9. bekk.  Valið fer fram þannig að nemendur gefa kost á sér 

og fara í viðtöl við tómstundaráðgjafa og fulltrúa félagsmiðstöðvar.  

 Kosið er í embætti formanns og varaformanns innan ráðsins. Starfsmaður frá ÍTR  

heldur utan um starfsemi ráðsins og fundar með fulltrúunum. Fundartími er fastur einu 

sinni í viku. 

 Fulltrúarnir sögðust hafa fengið leiðsögn um það hvert hlutverk þeirra væri í 

nemendaráði, en þau sjá um að skipuleggja viðburði er tengjast félagslífi utan skólans.  

 Að mati rýnihóps nemenda er félagsmiðstöðin í skólanum fín. 

 Ekki er að finna uppfærðar upplýsingar á heimasíðu skólans um nemendaráð og störf 

þess. 

 

Reglur og agi  

Skólareglur eru birtar í starfsáætlun skólans og í handbók sem einnig er á heimasíðu skólans. Í 

þeim er m.a. lögð áhersla á prúðmennsku, háttvísi, góða umgengni og stundvísi, ástundun og 

heilbrigðar lífsvenjur. Skólareglur eiga að vera uppi við í öllum skólastofum, reglurnar eru 

kynntar foreldrum í námskynningum og í bekkjum að hausti. Fjallað er um meðferð agabrota 

þar sem umsjónarkennari ber ábyrgð á að leita orsaka að endurteknum brotum á skólareglum í 

samvinnu við foreldra og stjórnendur skólans. Ítarlega er fjallað um skólasóknarreglur, 

skólasóknareinkunn og punktakerfi til lækkunar á henni. Fram kemur að nemendur geta gert 

samning um bætta skólasókn (Starfsáætlun Engjaskóla 2009-2010).  

 

Nemendur í rýnihópum þekkja skólareglur og vita að þau fá punkta fyrir að brjóta þær, það er 

samt misjafnt eftir kennurum hvernig punktakerfið er notað, segja þau. „Þegar maður hefur 

safnað mörgum punktum er talað við skólastjóra, foreldra“ segir nemandi í rýnihópi.  

 

Sumir nemendur í rýnihópum eru ekki sátt við skólareglurnar og vildu fá að ræða þær, 

húfureglan er nefnd þar sérstaklega. Sum þeirra hafa tekið þátt í að móta bekkjarreglur. 

Reglur eru t.d. ræddar á bekkjarfundum og/eða í lífsleiknitímum segir í rýnihópi nemenda. 

 

Kennarar í rýnihópum telja skólareglur ítarlegar en þær mættu vera skýrri og einfaldari þannig 

að auðveldara væri að fara eftir þeim og framfylgja, einnig hér er húfureglan nefnd. 

Skólareglur voru til endurskoðunar á kennarafundi sl. haust og voru breytingar samþykktar og 

síðan kynntar í skólaráði. Í rýnihópi starfsmanna kemur fram að reglurnar voru kynntar mjög 

jákvætt fyrir þetta starfsár, þau segjast ekki hafa skráð neitt agablað á starfsárinu en gerðu það 

reglulega áður sem lýsir miklum árangri að þeirra mati. 

 

Brot á reglum fara inn í Mentor og inn í punktakerfið og safnast upp fyrir tiltölulega léttvæg 

brot að mati sumra í rýnihópum starfsmanna. Þátttakendur í rýnihópi eru ekki sammála um 

hvort tekið sé markvisst á agabrotum, „það er oft ekkert gert þegar á hólminn er komið“, er 

skoðun sem kemur fram en öðrum finnst vera tekið vel á málum.  

 

Reynt er að umbuna nemendum sem standa sig vel og fá 10 í skólasóknareinkunn og sér 

deildarstjóri um að koma mánaðarlega með viðurkenningu inn í bekki. Hjá kennurum kemur 

fram að reynt er að leysa ágreining og samskiptavandamál jafnóðum og þau koma upp og 

sætta nemendur. 

 

Hrós mætti vera meira og markvissara að mati bæði nemenda og starfsmanna í rýnihópum.  
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Kennarar telja að almennt gangi ágætlega að halda uppi aga og góðri hegðun þó það sé 

mismunandi eftir hópum. Námsverið hjálpar þar til, nemendum fer að líða betur og 

„aggression“ minnkar, að sögn kennara.  

 

Í kennslustundum sem heimsóttar voru mátti almennt sjá styrka stjórn kennara og góðan 

vinnufrið (sjá fylgiskjal; vettvangsathuganir). Í rýnihópi nemenda kemur fram að þeim finnst 

oftast vera vinnufriður í tímum, „en oft er mikið talað og mikið hlegið (það) truflar suma en 

ekki mig“, segir nemandi í rýnihópi. 

 

Í foreldrakönnun 2010 kom fram að um 80% svarenda í Engjaskóla fannst aginn hæfilegur 

sem er aðeins undir meðaltali í borginni allri (tæp 83%).  

 

Ábendingar  

 Skólareglur eru birtar í starfsáætlun skólans og í handbók sem einnig er á heimasíðu 

skólans. Í þeim er m.a. lögð áhersla á prúðmennsku, háttvísi, góða umgengni og 

stundvísi, ástundun og heilbrigðar lífsvenjur.  

 Fjallað er um meðferð agabrota þar sem umsjónarkennari ber ábyrgð á að leita orsaka 

að endurteknum brotum á skólareglum í samvinnu við foreldra og stjórnendur skólans.  

 Ítarlega er fjallað um skólasóknarreglur, skólasóknareinkunn og punktakerfi til 

lækkunar á henni. Fram kemur að nemendur geta gert samning um bætta skólasókn. 

 Nemendur í rýnihópum þekkja skólareglur og vita að þau fá punkta fyrir að brjóta þær, 

það er samt misjafnt eftir kennurum hvernig punktakerfið er notað, segja þau. “Þegar 

maður hefur safnað mörgum punktum er talað við skólastjóra, foreldra eða maður fær 

ekki að fara í ferðir”, segir nemandi í rýnihópi.  

 Starfsfólk í rýnihópum telur reglur ítarlegar en þær mættu vera skýrri og einfaldari 

þannig að auðveldara væri að fara eftir þeim og framfylgja.  

 Brot á reglum fara inn í Mentor og inn í punktakerfið og safnast upp fyrir tiltölulega 

léttvæg brot að mati sumra í rýnihópum starfsmanna.  

 Í kennslustundum sem heimsóttar voru mátti almennt sjá styrka stjórn kennara og 

góðan vinnufrið.  

 Í rýnihópi nemenda kemur fram að þeim finnst oftast vera vinnufriður í tímum, 

 Kennarar telja að almennt gangi ágætlega að halda uppi aga og góðri hegðun þó það sé 

mismunandi eftir hópum. 

 Í foreldrakönnun 2010 kom fram að um 80% svarenda í Engjaskóla fannst aginn 

hæfilegur sem er aðeins undir meðaltali í borginni allri (tæp 83%).  

 Hrós mætti vera meira og markvissara að mati bæði nemenda og starfsmanna í 

rýnihópum.  

 

Viðvera nemenda 

Farið var yfir forföll nemenda á vorönn 2009 eftir bekkjum. Reiknað var hlutfall miðað við 

heildartímafjölda á önninni. Fjarvistir (óheimilar) eru meiri en almennt í þeim skólum sem eru 

til viðmiðunar. Mestar eru þær í öðrum 8. bekknum, hluta 9. bekkjar og hluta 10. bekkjar. Í 

nokkrum valgreinum er hlutfallslega mikið um leyfi og veikindi.  

  

Ábendingar  

 Fjarvistir (óheimilar) eru meiri en almennt í þeim skólum sem eru til viðmiðunar. 

Skoða þarf hvað veldur því að einstaka bekkir skera sig úr með viðveru og hvort tengsl 

eru við árangur nemenda. 
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Viðhorf foreldra og þátttaka í skólastarfi 

Í foreldrakönnuninni veturinn 2010 svöruðu 59 foreldrar í Engjaskóla könnuninni af 95 í 

úrtaki, sem er rúmlega 62% svörun. Svarhlutfallið var tæp 65% fyrir alla grunnskólana í 

borginni. Í skólanum voru 269 nemendur skólaárið 2009-2010, sem þýðir að svör vegna 

tæplega 22% nemenda í skólanum var að finna í könnuninni.  

 

Helstu niðurstöður voru þær að rúmlega 81% foreldranna sögðust vera ánægð með skóla 

barnanna, þar af sögðust tæp 36% vera mjög ánægð. Ánægja foreldra barna í Engjaskóla 

mældist um 94% í fyrstu foreldrakönnuninni árið 2000, en minnkaði í næstu tveimur 

könnunum og var 72% árið 2004. Þá jókst ánægjan aftur og fór upp í tæp 87% í könnuninni 

2008. Niðurstaðan í nýjustu könnuninni er því rúmum fimm prósentustigum lakari en 

niðurstaðan í könnuninni þar á undan. Þessi munur er þó ekki marktækur enda 

meðaltalsánægjan á kvarðanum einn til fimm, 4,1 í þessum tveimur seinustu könnunum. 

Meðaltalsánægjan í borginni allri fyrir árið 2010 var 4,1 og skólinn því jafn meðaltalinu. 

 

Í spurningu í foreldrakönnun um stjórnun skólans sögðust tæp 64% vera ánægð með 

stjórnunina, þar af sögðust rúm 17% vera mjög ánægð. Í könnuninni árið 2000 voru 97% 

ánægð með stjórnunina en hlutfallið lækkaði í 74% í könnuninni 2002 og hélst ánægjan á því 

bili í næstu þremur könnunum. Ánægjuhlutfallið í nýjustu könnuninni er því það lægsta í 

foreldrakönnununum. Meðaltalsánægjan árið 2010 var 3,6 sem er 0,3 lægra en hún var árið 

2008. Meðaltalið í borginni allri fyrir árið 2008 var 4,0 og ánægja foreldra í Engjaskóla með 

stjórnunina því undir meðaltali. Í rýnihópi foreldra kom aftur á móti fram ánægja með 

samskipti við stjórnendur og sérstaklega með að unnið er í málum sem foreldrar beina til 

þeirra. 

 

Ánægja foreldra með umsjónarkennara barnanna var mikil. Í fimm af sex spurningum um 

umsjónarkennarann voru meðaltölin í skólanum yfir fjórum og í fjórum tilvikum fyrir ofan 

meðaltal borgarinnar. Meðaltölin í þessum sex spurningum voru þó í flestum tilvika lægri en 

þau voru í könnuninni árið 2008 en munurinn er oftast ekki mikill. Í rýnihópi foreldra er 

staðfest ánægja með umsjónarkennara og mikilvægi hans í yngri deildum sérstaklega.  

 

Foreldrar barna í Engjaskóla mátu líðan barna sinna í skólanum upp á skorið 4,2 sem 

jafngildir því að þar líði þeim að meðaltali oftast vel og reyndar rúmlega það. Meðaltalið í 

borginni allri var 4,1. Sömu sögu er að segja um líðan í kennslustundum,  meðaltalið í 

Engjaskóla var 4,2 en 4,1 í borginni. Líðan í frímínútum mátu foreldrarnir upp á 4,0 sem er 

sama meðaltal og í borginni.  

 

Af öðrum þáttum má nefna að um 84% foreldra fannst skólinn kenna börnum sínum lestur 

mjög eða frekar vel, um 82% fannst skólinn kenna börnum sínum íslensku mjög eða frekar vel 

og um 78% fannst það sama um kennsluna í stærðfræði. Töluvert lægra hlutfall, eða um 56% 

fannst skólinn kenna börnum sínum erlend tungumál mjög eða frekar vel. Samanborið við 

borgina alla voru hlutföllin í Engjaskóla nánast þau sömu í lestri og íslensku, hærri í 

stærðfræði en töluvert lægri í erlendum tungumálum.  

 

Um 86% svarenda fannst námslegar kröfur sem gerðar voru til barna þeirra hæfilegar, 82% 

fannst heimavinnan hæfileg og 80% fannst aginn hæfilegur. Í öllum tilvikum var skólinn 

nálægt meðaltali borgarinnar.   
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Sé miðað við fyrri foreldrakannanir í Engjaskóla, þá var ánægja foreldra í nýjustu könnuninni 

mjög álíka og áður hvað varðar almennt ástand húsnæðis, aðstöðu til íþróttaiðkunar, aðstöðu 

til að matast og leikaðstöðu á skólalóð. 

 

Í heildina kom skólinn frekar vel út í foreldrakönnuninni fyrir árið 2010. Ánægja var um og 

yfir meðaltali í spurningum um skólann almennt, umsjónarkennara, líðan nemenda, aga, 

námslegar kröfur, heimavinnu og kennslu í lestri, íslensku og stærðfræði. Skólinn var 

hinsvegar undir meðaltali í spurningum um stjórnun skólans og kennslu í erlendum 

tungumálum. Nokkuð misjafnt var hversu ánægðir foreldrar voru með viðbrögð skólans við 

einelti, en fleiri fannst skólinn taka vel á málum en illa.  

 

Skólaráð og foreldrafélag 
Skólaráð hittist mánaðarlega, dagskrá fundanna er sett niður að hausti og reynt að fylgja 

henni. Skólaráðið starfar skv. lögum og reglugerð, þar situr skólastjóri og þrír fulltrúar 

starfsmanna skólans auk fulltrúa foreldra og nemenda. Fundir eru boðaðir með dagskrá og 

skrifaðar fundargerðir sem birtar eru heimasíðu undir yfirskriftinni skólaráð. Þar er einnig að 

finna upplýsingar um hlutverk ráðsins og hverjir skipa það. Í rýnihópi foreldra kemur fram að 

að leitað sé eftir áliti þeirra í ráðinu og tekið tillit til þess við ákvarðanatöku. Aftur á móti 

mætti kynna skólaráðið betur í foreldrasamfélaginu og efla bakland ráðins meðal foreldra. 

 

Foreldrafélag skólans er mjög virkt og stjórnin fundar reglulega með skólastjóra og 

kennarafulltrúa. Foreldrafélagið sér um viðburði s.s. jólaföndur, páskabingó og sumarhátíð og 

mæting á þessa viðburði er mjög góð. Félagið hefur umsjón með foreldrarölti í hverfinu og 

yfirumsjón með bekkjarfulltrúum sem sjá um 2-3 bekkjarkvöld á skólaárinu með nemendum 

og foreldrum. Almennt er góð mæting á bekkjarkvöld og skemmtanir í skólanum en dræmari 

mæting á fræðslufundi.  

 

Í rýnihópi foreldra koma fram að mikil umræða skapaðist í hverfinu um tillögu um safnskóla 

og samstaða um að leggjast gegn breytingum á Engjaskóla. Eftir að fallið var frá tillögunni 

skapaðist ró í hverfinu en hópurinn er ekki viss um hvort sátt er um niðurstöðuna í 

foreldrahópnum enda ekki búið að leysa vandamál sem skapast af fækkun nemenda í 

hverfinu.  

 

Ábendingar  

 Í foreldrakönnun 2010 segjast rúmlega 81% foreldranna vera ánægð með skóla 

barnanna, þar af sögðust tæp 36% vera mjög ánægð.  

 Meðaltalsánægja foreldra er 4.1 (af 5) í Engjaskóla sem er jafnt og í borginni allri. 

 Í spurningu í foreldrakönnun um stjórnun skólans sögðust tæp 64% vera ánægð með 

stjórnunina, þar af sögðust rúm 17% vera mjög ánægð.  

 Ánægja foreldra í Engjaskóla með stjórnunina var 3,6 sem er undir meðaltali í 

borginni (4,0). 

 Í rýnihópi foreldra kom fram ánægja með samskipti við stjórnendur og sérstaklega 

með að unnið er í málum sem foreldrar beina til þeirra. 

 Í heildina kom skólinn frekar vel út í foreldrakönnuninni fyrir árið 2010. Ánægja var 

um og yfir meðaltali í spurningum um skólann almennt, umsjónarkennara, líðan 

nemenda, aga, námslegar kröfur, heimavinnu og kennslu í lestri, íslensku og 

stærðfræði.  

 Ánægja foreldra með umsjónarkennara barnanna var mikil. Í fimm af sex spurningum 

um umsjónarkennarann voru meðaltölin í skólanum yfir fjórum og í fjórum tilvikum 

fyrir ofan meðaltal borgarinnar.  
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 Í rýnihópi foreldra er staðfest ánægja með umsjónarkennara og mikilvægi hans í yngri 

deildum sérstaklega.  

 Skólaráð hittist mánaðarlega, dagskrá fundanna er sett niður að hausti og reynt að 

fylgja henni. Skólaráðið starfar skv. lögum og reglugerð. 

 Foreldrafélag skólans er mjög virkt og stjórnin fundar reglulega með skólastjóra og 

kennarafulltrúa.  

 Í rýnihópi foreldra koma fram að mikil umræða skapaðist í hverfinu um tillögu um 

safnskóla og samstaða um að leggjast gegn breytingum á Engjaskóla.  

 

Upplýsingamiðlun og samskipti 

Foreldrar telja sig almennt fá  ágætar upplýsingar um skólastarfið frá kennurum, vikulega 

koma upplýsingar í Mentor um hvað er að læra og hvað er að gerast í flestum árgöngum, segir 

í rýnihópi þeirra.  Einnig eru góðar upplýsingar um skólastarfið á heimasíðu skólans. 

 

Upplýsingamiðlun er þó mismunandi mikil eftir kennurum og samskipti foreldra við 

faggreinakennara ekki eins mikil og við umsjónarkennara.  

 

Í rýnihópi foreldra kom fram ánægja með samskipti við skólastjórnendur og kennara og gott 

aðgengi að þeim. Mikil áhersla hefur verið lögð á foreldrasamstarf, skólastjóri og kennari sitja 

t.d. alla fundi með foreldrafélaginu sem heitir Foreldra- og kennarafélag Engjaskóla. Að mati 

rýnihóps foreldra skiptir máli að félagið er bæði fyrir foreldra og kennara og það verður til 

þess að efla samstarfið. 

 

Skólastjórinn sendir tilkynningar um viðburði í Mentor á alla foreldra og styður þannig vel 

við foreldrafélagið að mati rýnihóps foreldra. Í foreldrakönnun 2010 sögðust tæp 87% 

foreldra barna í skólanum vera ánægð með upplýsingaflæði frá skólanum, þar af voru rúm 

32% mjög ánægð. Þetta skilaði skólanum meðaltalinu 4,1 í spurningunni, sem er jafnt 

meðaltali í Reykjavík. 

 

Upplýsingar um samstarf heimila og skóla eru birtar í handbók skólans, kafla um 

foreldrasamstarf. Þar kemur fram að Engjaskóli var áður móðurskóli í foreldrasamstarfi og þá 

voru settar verklagsreglur um samstarf heimilis og skóla sem unnið hefur verið eftir síðan. 

Áhersluþættir í foreldrasamstarfi eru að bæta skólastarfið í Engjaskóla og bæta námsárangur 

nemenda með því að efla samábyrgð foreldra gagnvart námi barnanna og samstarfi í 

skólanum (Handbók Engjaskóla 2009-2010). 

 

Það er mat kennaranna að upplýsingaflæði sé mikið og samskipti við foreldra góð og mjög 

sjaldan sem upp koma erfiðleikar í samskiptum. Tvisvar á ári er opinn dagur þar sem 

foreldrum er boðið í heimsókn og geta fylgst með kennslu, foreldrar yngri barna nýta sér 

þessa daga betur en foreldrar unglinganna.  

 

Skólinn hefur gert átak í því að kalla foreldra í unglingadeild til funda, m.a. með lögreglu og 

félagsmiðstöð, slök mæting var á þessa fundi á síðasta skólaári en nú í vetur var mætingin 

miklu betri. Þetta var gert til að stuðla að auknum samskiptum milli foreldra og 

upplýsingamiðlun. Einnig var opinn fundur fyrir foreldra í 9. bekk „með kaffihúsa-

stemmningu“ þar sem foreldrar gátu setið saman og spjallað og tókst vel til að mati kennara. 
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Það er mat stjórnenda að kennarar séu mjög duglegir að veita foreldrum upplýsingar um 

skólastarfið og nám nemenda. Kennarar senda tölvupóst, upplýsingar í Mentor og í valveri 

senda kennarar sms-skilaboð til foreldra í hverri viku um það hvernig gengur.  

 

Námskynningar eru að hausti í hverjum árgangi, þar er farið yfir skólastarfið framundan og 

áherslur í námi og kennslu. Foreldraviðtöl eru tvisvar ári með foreldrum, nemanda og 

kennara, markmiðið er veita upplýsingar um námslega og félagslega stöðu nemenda.  

 

Í könnun sem skólinn gerði í janúar 2009 á viðhorfum foreldra til ýmissa þátta skólastarfs 

kemur fram að 84-100% svarenda voru mjög eða frekar sammála fullyrðingunni „Ég hef gott 

samstarf við kennarana um skólagöngu barnsins míns“, hæst var hlutfallið hjá yngstu 

nemendum. 70-90% svarenda segjast nýta sér upplýsingar í Mentor, nema í einum árgangi þar 

sem 35% svara þannig, í þeim árgangi er svarhlutfall 60% sem er lægra en í öðrum árgöngum. 

 

Í viðhorfakönnun starfsmanna 2009 fær spurningin „Þegar á heildina er litið, hversu ánægður 

eða óánægður ertu með samskipti þín við foreldra?“ gildið 4,0 sem er aðeins lægra en 

meðaltalsgildi allra grunnskóla (4,08). Um 78% starfsmanna eru ánægð með samskiptin. Ekki 

er mikill munur á hlutfalli starfsmanna Engjaskóla (14%) sem telja sig hafa orðið fyrir áreitni 

frá þjónustuþegum sl. 12 mánuði og almennt á MSR (12%). Þetta er mikil lækkun frá 2008 en 

þá töldu 31% svarenda í Engjaskóla sig hafa orðið fyrir áreitni frá nemendum og foreldrum og 

er því ljóst að umtalsverð breyting hefur orðið til hins betra á þessum þætti. 

 

Ábendingar  

 Foreldrar telja sig almennt fá  ágætar upplýsingar um skólastarfið frá kennurum, 

vikulega koma upplýsingar í Mentor um hvað er að læra og hvað er að gerast í flestum 

árgöngum, segir í rýnihópi þeirra.   

 Góðar upplýsingar eru um skólastarfið á heimasíðu skólans að mati foreldra. 

 Upplýsingamiðlun er þó mismunandi mikil eftir kennurum og samskipti foreldra við 

faggreinakennara ekki eins mikil og við umsjónarkennara.  

 Námskynningar eru að hausti í hverjum árgangi, þar er farið yfir skólastarfið 

framundan og áherslur í námi og kennslu. Foreldraviðtöl eru tvisvar ári með 

foreldrum, nemanda og kennara, markmiðið er veita upplýsingar um námslega og 

félagslega stöðu nemenda.  

 Upplýsingar um samstarf heimila og skóla eru birtar í handbók skólans, kafla um 

foreldrasamstarf. Þar kemur fram að Engjaskóli var áður móðurskóli í 

foreldrasamstarfi og þá voru settar verklagsreglur um samstarf heimilis og skóla sem 

unnið hefur verið eftir síðan.  

 Áhersluþættir í foreldrasamstarfi eru að bæta skólastarfið í Engjaskóla og bæta 

námsárangur nemenda með því að efla samábyrgð foreldra gagnvart námi barnanna og 

samstarfi í skólanum.  

 Í könnun sem skólinn gerði í janúar 2009 á viðhorfum foreldra til ýmissa þátta 

skólastarfs kemur fram að 84-100% svarenda voru mjög eða frekar sammála 

fullyrðingunni „Ég hef gott samstarf við kennarana um skólagöngu barnsins míns“. 

 Í viðhorfakönnun starfsmanna 2009 fær spurningin „Þegar á heildina er litið, hversu 

ánægður eða óánægður ertu með samskipti þín við foreldra?“ gildið 4,0 sem er aðeins 

lægra en meðaltalsgildi allra grunnskóla (4,08).  

 Ekki er mikill munur á hlutfalli starfsmanna Engjaskóla (14%) sem telja sig hafa orðið 

fyrir áreitni frá þjónustuþegum sl. 12 mánuði og almennt á MSR (12%). Þetta er mikil 

lækkun frá 2008 en þá töldu 31% svarenda í Engjaskóla sig hafa orðið fyrir áreitni frá 

nemendum og foreldrum.  
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Verklag 

Fjölbreyttar leiðir í námi 

Í starfsáætlun skólans er stefna um nám og kennslu sett fram í markmiðum þar sem segir:  

 Að koma til móts við þarfir nemenda á því þroskastigi sem þeir eru með sveigjanlegu 

skólastarfi og fjölbreytilegum kennsluaðferðum þannig að sérhver fái sem mest út úr 

náminu. 

Að meta stöðu nemenda reglulega til að unnt sé að mæta ólíkum þörfum þeirra. 

Að þjálfa með nemendum sjálfstæði í vinnubrögðum og samvinnu. 

Að ná góðum námslegum árangri nemenda bæði í bóklegum greinum sem og í list-

og verkgreinum. 

Að námsmarkmið séu skýr þannig að öllum sé ljóst hvaða kröfur skólinn gerir. 

  

Í skólanámskrá, námskrá árganga eftir greinum, kemur fram hvaða kennsluaðferðum kennarar 

hyggjast beita til að ná þeim námsmarkmiðum sem tilgreind eru í greininni. Sums staðar er 

fjallað um kennsluaðferðir og viðfangsefni saman. Ekki er samræmi í framsetningu milli 

greina eða árganga og misjafnlega ljóst hvernig tengslin eru við þau almennu markmið sem 

sett eru fram í starfsáætlun. Sem dæmi þá er í stærðfræði í 8. bekk stefnt að því að hafa 

einstaklingsmiðað nám, námsefni skipt upp í lotur og miðað við að gerðar séu kröfur sem 

hæfa nemendum. Aftur á móti virðist í íslensku í sama árgangi gert ráð fyrir að nemendur fáist 

allir við sömu viðfangsefni á sama tíma (sjá árganganámskrá). Ekki verða tekin fleiri dæmi en 

bent á að tengja saman almenn markmið um nám og kennslu og leiðir og aðferðir til að ná 

þeim markmiðum í námi og kennslu í hverri grein. 

 

Í vettvangsathugunum voru nemendur oftast að vinna að verkefnum undir beinni stjórn 

kennara allir að sama eða hliðstæðu verkefni. Fjölbreyttust voru vinnubrögðin á yngsta stigi, 

s.s. í stöðvavinnu í móðurmálsverkefnum. Á miðstigi og í unglingadeild voru algengustu 

vinnubrögðin; innlögn og umræður, farið yfir verkefni og verkefnavinna undir stjórn kennara 

(sjá fylgiskjal – vettvangsathuganir).  

 

Faggreinakennsla einkennir skipulagið frá 1. bekk, í því felst að kennarar sérhæfa sig í 1-2 

námsgreinum og nemendur fara á milli stofa eftir greinum. Nemendur mæta í kennslu hjá 

kennurum sem hafa sérhæft sig í sinni námsgrein og ættu því að fá sérhæfðari kennslu segir í 

handbók skólans.  

 

Í sumum tímum er nemendum árgangsins skipt í hópa eftir getu, stærri hóp sem fylgist að í 

námi og minni hóp þar sem hver og einn vinnur á sínum hraða. Í 1.-3. bekk er bekkjarkennsla 

ríkjandi og samkennt er í 1. og 2. bekk þar sem árgöngunum er skipt upp í þrjá umsjónarhópa. 

Faggreinakennslan á að leyfa það að hver geti farið á sínum hraða segir skólastjóri þar sem 

kennarinn veit hvar hver nemandi stendur. 

 

Fagfundir annars vegar og stigsfundir hins vegar virðast vera grunneiningar í faglegu 

samstarfi kennara. Kennarar sem kenna sama árgangi hittast á sérstökum fundi nokkrum 

sinnum yfir skólaárið. Í rýnihópi kennara kemur fram að þörf sé fyrir reglulegt samráð 

kennara til að ræða nám og kennslu í árganginum. 

 

Faggreinakennslan var tekin upp sem þróunarverkefni til þriggja ára og þá í öllum árgöngum 

en hefur gengið til baka í yngstu árgöngum. Verkefnið var metið í mars 2010 þegar þessu 

þriggja ára tímabili lauk. Í matinu tóku þátt kennarar og stuðningsfulltrúar ásamt 
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skólastjórnendum. Niðurstaða matsins er að faggreinakennsla hefjist ekki fyrr en í 5. bekk en 

frá 5.-10. bekk sé faggreinakennsla góður kostur. 

 

List- og verkgreinar: Nemendur í 1.-7. bekk fá list- og verkgreinakennslu (myndmennt, 

textíl, smíðar og heimilisfræði) einu sinni í viku í 2 tíma í senn hálft skólaárið. Í 8.-10. bekk 

eru þessar greinar val og ýmist kenndar heilan eða hálfan vetur. Íþróttir eru kenndar 2 tíma í 

viku og sund hálfan veturinn. Tónmennt er ekki kennd þar sem tónmenntakennari hefur ekki 

fengist til starfa.  Mikil áhersla er á kennslu list- og verkgreina, þær eru jafnréttháar í námi 

nemenda og bóklegar greinar að mati skólastjóra og þeim vel sinnt.  

 

Skólasafn  er staðsett miðsvæðis í skólanum. Markmið eru sett fram í námskrám fyrir hvern 

árgang sem miða að því að nemendur kynnist bókasafninu og nýti það í námi. Nemendur geta 

fengið bækur að láni á safninu eftir ákveðnum reglum. Nemendur koma vikulega í 

bókasafnstíma allan veturinn frá 4. og upp í 8. bekk og vinna ýmis verkefni undir stjórn 

kennara. Miðað er við að eldri nemendur geti unnið sjálfstætt á safninu.  

 

Valgreinar: Boðið er upp á fjölbreyttar valgreinar og eru alls 23 námskeið í boði á skólaárinu 

2009-2010 fyrir nemendur annars vegar í 8. bekk og hins vegar í 9. og 10. bekk. Af 

valgreinum er u.þ.b. helmingur á sviði list- og verkgreina. Nú er að stefnt að samvinnu 

skólanna í Grafarvogi um aukið tilboð um val í unglingadeildum. 

 

Námsmat   

Stefna skólans um áherslur í námsmati birtist í handbók skólans, kafla um námsskipulag. Þar 

segir að sífellt mat skuli fara fram á námsframvindu allt skólaárið og vitnað í aðalnámskrá því 

til stuðnings (Handbók Engjaskóla 2009-2010).  

 

Fjallað er um námsmat í árganganámskrám í hverri grein fyrir sig, þar kemur víða fram að 

stefnt er að símati og því að meta virkni nemenda og vinnu. Lýsing á námsmati er þó 

mismunandi og vægi prófa meira en vægi símats í einhverjum tilvikum. Æskilegt er að 

samræma framsetningu og tengja betur milli stefnunnar og lýsingar á námsmati í 

námsgreinum.  

 

Vitnisburður er afhentur þrisvar á ári, í nóvember og febrúar í viðtali umsjónarkennara, 

foreldra og nemanda þar sem rætt er um frammistöðu nemandans og sett sameiginleg 

markmið (Handbók Engjaskóla 2009-2010). Á vitnisburðarblaði birtist prófseinkunn og 

vinnueinkunn í tölum frá 1-10, ásamt einkunn fyrir skólasókn. Í námskrá er gerð grein fyrir á 

hvaða þáttum einkunn byggist og vægi þáttanna innbyrðis. Í yngri deildum er gefin umsögn í 

stöðluðum setningum, m.a. um vinnubrögð og hegðun.   

Einstaklingsmiðað nám og markviss samvinna 

Skólastarfið var metið út frá matstæki um einstaklingsmiðað nám og er skólinn í flestum 

þáttum kominn nokkuð áleiðis í átt til einstaklingsmiðaðs náms, heildarútkoma er 2.5 stig á 

kvarðanum 1-5. Lengst er skólinn kominn í foreldrastoðinni (sjá fylgiskjal, matstæki um 

einstaklingsmiðað nám).  
 

Í stærðfræði er á unglingastigi er stefnt að einstaklingsmiðuðu námi og námsefni skipt upp í 

lotur sem lýkur með prófi þar sem nemandinn hefur sett sér markmið um einkunn. Nái hann 

ekki markmiði þarf hann að endurtaka lotuna.  
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Nemendur gera sér ekki eigin áætlanir í námi en einstaklingsnámskrár eru gerðar fyrir þá sem 

þurfa sérkennslu. 

 

Sóknarfæri er fyrir skólann að gera kennsluna enn betri með fjölbreyttum og krefjandi 

verkefnum nemenda.  

Mat á gæðum kennslustunda 

 

 
 

Vettvangsathuganir 

Alls var farið í heimsókn í 31 kennslustundir í 1.-10. bekk og þar af 26 metnar. Í fylgiskjali 

um vettvangsathuganir er að finna lýsingu athugenda og mat samkvæmt viðmiðum um gæði 

kennslustunda (sjá meðfylgjandi fylgiskjal: Viðmið um mat á gæðum kennslustundar). Flestar 

kennslustundir sem heimsóttar voru teljast góðar (súla 2 á myndinni) eða tæp 60% og rúm 

20% (súla 1 á myndinni) til viðbótar frábærar, nemendur eru almennt virkir og fara að 

fyrirmælum og bekkjarstjórnun kennara örugg. Um 16% teljast viðunandi (súla 3) og 4% 

þeirra kennslustunda sem heimsóttar voru teljast óviðunandi (súla 4). Til samanburðar eru 

gæði kennslustunda að meðaltali í þeim skólaum sem metnir hafa verið síðan í byrjun árs 

2009.  

 

Ábendingar  

 Í starfsáætlun skólans er stefna um nám og kennslu sett fram í markmiðum  

 Í skólanámskrá, námskrá árganga eftir greinum, kemur fram hvaða kennsluaðferðum 

kennarar hyggjast beita til að ná þeim námsmarkmiðum sem tilgreind eru í greininni. 

 Ekki er samræmi í framsetningu milli greina eða árganga og misjafnlega ljóst hvernig 

tengslin eru við þau almennu markmið sem sett eru fram í starfsáætlun.  

 Bent er á að tengja saman almenn markmið um nám og kennslu og leiðir og aðferðir til 

að ná þeim markmiðum í námi og kennslu í hverri grein. 

 Í vettvangsathugunum voru nemendur oftast að vinna að verkefnum undir beinni stjórn 

kennara allir að sama eða hliðstæðu verkefni. Fjölbreyttust voru vinnubrögðin á yngsta 

stigi. 

 Á miðstigi og í unglingadeild voru algengustu vinnubrögðin að innlögn og umræður, 

að fara yfir verkefni og verkefnavinna undir stjórn kennara. 

 Faggreinakennsla einkennir skipulagið frá 4. bekk, kennarar sérhæfa sig í 1-2 

námsgreinum og nemendur fara á milli stofa eftir greinum. Í sumum tímum er 
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nemendum árgangsins skipt í hópa eftir getu, stærri hóp sem fylgist að í námi og minni 

hóp þar sem hver og einn vinnur á sínum hraða.  

 Í 1.-3. bekk er bekkjarkennsla ríkjandi og samkennt er í 1. og 2. bekk þar sem 

árgöngunum er skipt upp í þrjá umsjónarhópa.  

 Fagfundir annars vegar og stigsfundir hins vegar virðast vera grunneiningar í faglegu 

samstarfi kennara. Kennarar sem kenna sama árgangi hittast á sérstökum fundi 

nokkrum sinnum yfir skólaárið. Í rýnihópi kennara kemur fram að þörf sé fyrir 

reglulegt samráð kennara til að ræða nám og kennslu í árganginum. 

 Faggreinakennslan var tekin upp sem þróunarverkefni til þriggja ára og þá í öllum 

árgöngum en hefur gengið til baka í yngstu árgöngum.  

 Verkefnið var metið í mars 2010. Niðurstaða matsins er að faggreinakennsla hefjist 

ekki fyrr en í 5. bekk en frá 5.-10. bekk sé faggreinakennsla góður kostur. 

 Mikil áhersla er á kennslu list- og verkgreina, þær eru jafnréttháar í námi nemenda og 

bóklegar greinar að mati skólastjóra og þeim er frábærlega vel sinnt.  

 Boðið er upp á fjölbreyttar valgreinar og eru alls 23 námskeið í boði á skólaárinu 

2009-2010 fyrir nemendur annars vegar í 8. bekk og hins vegar í 9. og 10. bekk. 

 Skólasafn  er staðsett miðsvæðis í skólanum. Markmið eru sett fram í námskrám fyrir 

hvern árgang sem miða að því að nemendur kynnist bókasafninu og nýti það í námi. 

 Stefna skólans er að sífellt mat skuli fara fram á námsframvindu allt skólaárið og 

vitnað í aðalnámskrá því til stuðnings  

 Fjallað er um námsmat í árganganámskrám í hverri grein fyrir sig, þar kemur víða 

fram að stefnt er að símati og því að meta virkni nemenda og vinnu. Lýsing á 

námsmati er þó mismunandi og vægi prófa meira en vægi símats í einhverjum 

tilvikum. Æskilegt er að samræma framsetningu námsmats. 

 Skólastarfið var metið út frá matstæki um einstaklingsmiðað nám og er skólinn í 

flestum þáttum kominn nokkuð áleiðis í átt til einstaklingsmiðaðs náms, 

heildarútkoma er 2.5 stig á kvarðanum 1-5. Lengst er skólinn kominn í 

foreldrastoðinni.  

 Nemendur gera sér ekki eigin áætlanir í námi en einstaklingsnámskrár eru gerðar fyrir 

þá sem þurfa sérkennslu. 

 Flestar kennslustundir sem heimsóttar voru teljast góðar eða tæp 60% og rúm 20% til 

viðbótar frábærar, nemendur eru almennt virkir og fara að fyrirmælum og 

bekkjarstjórnun kennara örugg. 4% þeirra kennslustunda sem heimsóttar voru teljast 

óviðunandi. 

 Sóknarfæri er fyrir skólann að gera kennsluna enn betri með fjölbreyttum og krefjandi 

verkefnum nemenda.  

 

Skóli án aðgreiningar - sérkennsla 

Stjórnun og stefna  

Deildarstjóri sérkennslu stýrir stoðkennslu við skólann, hún fundar reglulega með 

skólastjórnendum og er í góðu samstarfi við þá.  

 

Í handbók 2009-2010 er kafli um stoðkerfi skólans, þar segir að deildarstjóri sérkennslu 

skipuleggi og hafi umsjón með allri sérkennslu í skólanum, aðstoði kennara við að leysa 

vanda nemenda í náms- og hegðunarerfiðleikum og veiti aðstoð við gerð 

einstaklingsnámskráa. Markmiðið er að sem flestir nemendur geti fylgt sínum bekk og hafi 

námsefni við hæfi. Umsjónarkennarar sækja skriflega um greiningu og um sérkennslu að 
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höfðu samráði við foreldra. Staða nemenda í sérkennslu er metin við hvert námsmat og tekin 

ákvörðun um framhald (Engjaskóli. Handbók 2009-2010). 

 

Stefna skólans varðandi sérkennslu er öllum ljós að mati rýnihóps um sérkennslu og hún 

kemur fram á heimasíðu skólans.   

 

Aðstaða og aðbúnaður 

Aðstaða til sérkennslu er mjög góð að mati rýnihóps og eftir að nemendum fækkaði við 

skólann fékk sérkennslan betri aðstöðu. Alltaf hefur verið búið vel að sérkennslunni í 

skólanum og keypt það sem vantar. Breyting hefur orðið á þessu nú, „það má ekkert í dag“ og 

vantar t.d. ýmis gögn til að sinna byrjendalæsi að mati rýnihóps um sérkennslu.. 

 

Viðhorf og líðan:  

Viðhorfin eru mjög jákvæð gagnvart nemendum með sérþarfir, helst að komi upp neikvæð 

viðhorf gagnvart nemendum með hegðunarvanda.  

 

Nemendum finnst eftirsóknarvert að koma í sérkennslu og líður þar vel að mati rýnihópsins. 

Reynt er að hafa rólegt og „kósí“ umhverfi, „enda þola þessir krakkar ekki mikil læti“. 

 

Skipulag og úrræði:  

Á heimasíðu skólans er fjallað um stoðkennslu og framkvæmd lýst eftir stigum. Á yngsta stigi 

fer stoðkennsla að mestu fram inni í bekk, einnig er stuðningur við lestur og stærðfræði í 

litlum hópum. Sérstakt úrræði er fyrir nokkra nemendur sem þurfa aðlagað námsefni og 

sjálfsstyrkingu í litlum hóp. Stoðkennsla á miðstigi fer að mestu fram í litlum hópum í 

stoðverinu. Á unglingastigi er stoðkennslan þrískipt, hún getur verið í námskeiðsformi, sem 

valgrein fyrir nemendur sem standa höllum fæti eða í Valveri þar sem nemendur fá 23 tíma á 

viku í bóklegur greinum og 8 tíma í verklegum (heimasíða Engjaskóla). 

 

Skólinn hefur gott orð á sér fyrir sérkennsluna og foreldrar sækjast eftir að koma börnum 

sínum í skólann vegna þess að mati rýnihóps um sérkennslu. Sérkennslan hefur þjónað allt að 

24% nemenda skólans í skemmri eða lengri tíma. Námsver eru nýtt fyrir fleiri nemendur en þá 

sem hafa greiningar og nemendur eru teknir út úr bekk ef „það gengur illa með þá“, segir í 

rýnihópi.  

 

Nokkrir kennarar innan skólans hafa lokið námskeiði um atferlismótun, en sú þekking nýtist 

ekki þar sem þeir eru allir í kennslu, kemur fram í rýnihópi um sérkennslu.  

 

Sérkennarar gera einstaklingsnámskrár fyrir nemendur í sérkennslu, stundum í samstarfi við 

foreldra. Nemendur eru með í markmiðssetningu og vali á bókum, kemur fram í rýnihópi um 

sérkennslu.  

 

Stuðningsfulltrúar fylgja nemendum inni í bekk eða í hópum utan bekkja (Handbók 2009-

2010). 

 

 

 

 

Upplýsingaflæði – samskipti 
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Sérkennararnir vinna vel með umsjónarkennurum og þeir fylgjast með og taka þátt í að móta 

kennsluna. Mikil samvinna er innan skólans og nemendur fylgja að sumu leyti bekknum, sem 

dæmi eru nýbúar að hluta í sérkennslu og að hluta inni í bekk.  

 

Góð samskipti eru einnig við foreldra og þeir eru með í ákvarðanatöku um sérkennslu og 

sérstaklega valver á unglingastigi þar sem umsókn foreldra þarf að liggja fyrir. 

 

Ráðgjöf - þjónustumiðstöð 
Samstarf hefur verið gott við þjónustumiðstöð en þar sem ekki hefur verið sérkennsluráðgjafi 

uppfyllir hún ekki það hlutverk sitt að sjá um kennsluráðgjöf. Aftur á móti er ánægja með 

samstarf við sálfræðing þjónustumiðstöðvar. Unnið hefur verið þróunarverkefni um samstarf 

skólans, þjónustumiðstöðvar og heilsugæslu með það að markmiði að stytta boðleiðir í 

erfiðum einstaklingsmálum og bæta þannig þjónustu. 

 

 

Fardeildin veitir ráðgjöf sem er mikilvæg að mati rýnihóps um sérkennslu og þau reyna að 

vinna með henni. Starfsmaður fardeildar fer inn í bekki þar sem eru mikil hegðunarvandamál. 

Hópurinn veltir fyrir sér hvað komi í staðinn ef fardeildin yrði lögð niður. 

 

Lausnateymi er til staðar við skólann en ekki starfandi þegar matið fer fram „við erum 

lausnamiðuð heild og þurfum ekki lausnateymi“, segir í rýnihópi sérkennara, aðstoðin er veitt 

í daglegu starfi og hefur það gefist vel.  

 

Nemendaverndarráð starfar í samræmi við grunnskólalög og reglur um ráðið. Það fundar 

vikulega á starfstíma skólans. Í því sitja skólastjóri, deildarstjóri, deildarstjóri sérkennslu, 

námsráðgjafi, skólahjúkrunarfræðingur og sálfræðingur. Félagsráðgjafi frá Miðgarði situr 

nemendaverndarráðsfundi og telur skólastjóri það mjög mikilvægt til að fá yfirsýn yfir 

málefni nemenda og fjölskyldna þeirra. Kennarar vísa málum til ráðsins. 

 

Valver Engjaskóla 

Valver er hluti af stoðkennsluúrræðum Engjaskóla fyrir unglingastigið. Markmið valvers er 

velferð einstaklinganna, hver nemandi er einstakur og námið sniðið í kringum hann og hans 

þarfir, segir á heimasíðu valversins. Lögð er mikil áhersla á góða líðan, félags- og 

samfélagsfærni og nemendur í Valveri fá fjölbreytta list- og verkgreinakennslu. Foreldrar 

sækja um valver með börnum sínum og biðlisti er eftir að komast í valver að sögn kennara 

þar.  
 

Í valverinu eru í vetur 13 nemendur, allt drengir úr 8.-10. bekk skólans. Nokkuð hefur verið 

um að aðrir skólar sæki eftir því að koma nemendum þar inn og hafa þeir verið teknir inn ef 

aðstæður mæla með því. Nemendum hefur fækkað frá fyrra ári sem að sögn má rekja til þess 

að stór hópur var útskrifaður úr 10. bekk sl. vor, einnig að draga hefur þurft saman t.d. hvað 

varðar stuðningsfulltrúa. 

 

Tveir starfsmenn eru í valverinu, kennari og stuðningsfulltrúi, sem starfað hafa saman í um 

það bil 10 ár. Valverið hefur eina kennslustofu og aðra litla stofu til umráða, auk svæðis fyrir 

framan stofurnar. Á sama gangi er önnur kennslustofa sem notuð er fyrir aðra sérkennslu/hópa 

og valverið hefur aðgang að ef þarf. Á ganginum er einnig skrifstofa/aðstaða deildarstjóra 

sérkennslu í skólanum.  

 



 28 

Umhverfi er aðlaðandi og mikið lagt upp úr því að hafa heimilislegt. Við heimsókn í valverið 

er er raðað upp með frekar hefðbundnum hætti inni í kennslustofunni, borð snúa fram að töflu 

en umhverfi hlýlegt eigi að síður, lampar og hillur. Ekki er notast við skilrúm milli 

vinnusvæða. Tvö kennaraborð eru í stofunni, annað fremst við töfluna en hitt aftast. Gögn og 

bækur eru tiltæk og raðað þannig að auðvelt væri að nálgast þau. 

 

Nokkrir nemendur eru alfarið inni í valveri en hinir fara mismikið í tíma með sínum árgangi 

og einhverjir eru einnig í atvinnutengdu námi. Hver nemandi er með sérsniðna stundaskrá sem 

hangir upp á vegg og er einnig límd á borð viðkomandi.  

 

Mikið samstarf er við foreldra nemenda að sögn kennara og eru sms-skilaboð notuð í 

daglegum samskiptum milli heimilis og skóla og hefur það mælst vel fyrir.  

 

Allir nemendur valversins vinna eftir einstaklingsnámskrá þar sem staða þeirra í námi er afar 

misjöfn, sumir stefna að samræmdum prófum meðan það er ekki inni í myndinni hjá öðrum. 

Nokkuð virðist miðað við bókavinnu og misþung verkefni til að koma til móts við 

einstaklinga. Fylgt er námskrá hvers bekkjar eins og kostur er. 

 

Viðhorf kennara og stuðningsfulltrúa til nemenda virðist gott að mati athuganda á vettvangi 

og einkennist af því að finna leiðir til að vinna með nemendum og foreldrum þeirra og að allir 

nemendur hafi gagn og uppbyggingu af því að vera í valveri. Töluvert er einnig lagt upp úr 

félagslega þættinum með því að skipuleggja samveru utan skóla. 

 

Ábendingar  

 Deildarstjóri sérkennslu stýrir stoðkennslu við skólann, hún fundar reglulega með 

skólastjórnendum og er í góðu samstarfi við þá.  

 Markmið stoðkennslunnar er að sem flestir nemendur geti fylgt sínum bekk og hafi 

námsefni við hæfi.  

 Aðstaða til sérkennslu er mjög góð að mati rýnihóps.  

 Viðhorfin eru mjög jákvæð gagnvart nemendum með sérþarfir, helst að komi upp 

neikvæð viðhorf gagnvart nemendum með hegðunarvanda.  

 Sérkennarar gera einstaklingsnámskrár fyrir nemendur í sérkennslu, stundum í 

samstarfi við foreldra.  

 Á yngsta stigi fer stoðkennsla að mestu fram inni í bekk eða í litlum hópum, á miðstigi 

fer kennslan að mestu fram í litlum hópum í stoðverinu. Á unglingastigi er 

stoðkennslan þrískipt, hún getur verið í námskeiðsformi, sem valgrein fyrir nemendur 

eða í Valveri  

 Lausnateymi er ekki starfandi en aðstoð er veitt í daglegu starfi og hefur það gefist vel. 

 Þjónustumiðstöð uppfyllir ekki það hlutverk sitt að sjá um kennsluráðgjöf að mati 

rýnihóps um sérkennslu. Aftur á móti er ánægja með samstarf við sálfræðing 

þjónustumiðstöðvar. 

 Nemendaverndarráð starfar í samræmi við grunnskólalög og reglur um ráðið. Það 

fundar vikulega á starfstíma skólans.  

 Valver er hluti af stoðkennsluúrræðum Engjaskóla fyrir unglingastigið. Markmið 

valvers er velferð einstaklinganna, hver nemandi er einstakur og námið sniðið í 

kringum hann og hans þarfir. 
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 Nokkrir nemendur eru alfarið inni í valveri en hinir fara mismikið í tíma með sínum 

árgangi og einhverjir eru einnig í atvinnutengdu námi. Hver nemandi er með sérsniðna 

stundaskrá og vinna eftir einstaklingsnámskrá. 

 

Skólaþróun og mat 

Í Handbók skólans kemur fram að Engjaskóli hefur verið í forystu í þróun foreldrasamstarfs 

sem móðurskóli í þeim málaflokki á árunum 2000-2002. Þá voru markaðar áherslur sem enn 

er unnið eftir.  

 

Á heimasíðu skólans er fjallað um þróunarverkefnið Enginn er einn sem unnið var að á 

árunum 2007-2008. Markmið verkefnisins var að vinna að því að nýta betur það fjármagn sem 

ætlað er til stoðkennslu með því að bæta innra skipulag og efla samvinnu við fagaðila utan og 

innan skólans. Í lokaskýrslu um verkefnið kemur fram að það hafi stuðlað að skilvirkara 

samstarfi um úrræði í stoðkennslu bæði innan og utan skólans og skilvirkari upplýsingum til 

nemenda, foreldra og kennara. Einnig kemur fram að þó verkefninu sé formlega lokið sé enn 

unnið að því innan skólans. 

 

Skólinn er einnig þátttakandi í rannsókn á starfsháttum grunnskóla, rannsóknin nær til 20 

grunnskóla og að henni standa fræðimenn í Háskóla Íslands, Menntavísindasviði og 

Háskólanum á Akureyri, tvö fyrirtæki og fjögur sveitarfélög. Þátttakan felur í sér að gefið er 

leyfi til gagnaöflunar í skólanum og skólanum er boðið samstarf um nýtingu niðurstaðna. 

 

Sjálfsmatsskýrsla fyrir Engjaskóla hefur ekki verið gefin út síðan skólaárið 2002-2003, sú 

skýrsla er á heimasíðu skólans. Einnig er þar stöðulýsing á sjálfsmati frá hausti 2005.  Unnið 

hefur verið að mati á einstökum þáttum skólastarfs og gerðar skýrslur þar um, s.s. um mat á 

faggreinakennslu árlega sl. þrjú ár auk þess sem skólinn gerir reglulega könnun á viðhorfum 

foreldra til skólans. Frá sl. hausti er skólinn þátttakandi í Skólapúlsinum þar sem könnuð eru 

viðhorf nemenda til náms og líðanar í skóla. Brýnt er að vinna að heildstæðri sjálfsmatsáætlun 

og að gerð sjálfsmatsskýrslu fyrir skólann. 

 

Umbótaáætlun fyrir skólaárið 2009-2010 var skilað til grunnskólaskrifstofu haustið 2009. Þar 

kemur fram að unnið er að alls 10 umbótaverkefnum í víddunum skólastarf og mannauður. 

Ekki kemur fram á hverju er byggt við val á umbótaverkefnum. Tilgreindar eru aðgerðir, 

mikilvægi, hvað þarf til, hver ber ábyrgð, tímaáætlun og viðmið um árangur við hvert 

verkefni. Umbótaáætlunin er birt á heimasíðu skólans undir liðnum mat á skólastarfi. Þar er 

einnig að finna eldri umbótaáætlanir. 

 

Ábendingar  

 Engjaskóli var í forystu í þróun foreldrasamstarfs sem móðurskóli í þeim málaflokki á 

árunum 2000-2002. Þá voru markaðar áherslur sem enn er unnið eftir.  

 Á heimasíðu skólans er fjallað um þróunarverkefnið Enginn er einn sem unnið var að 

á árunum 2007-2008. Markmið verkefnisins var að vinna að því að nýta betur það 

fjármagn sem ætlað er til stoðkennslu með því að bæta innra skipulag og efla 

samvinnu við fagaðila utan og innan skólans. 

 Skólinn er einnig þátttakandi í rannsókn á starfsháttum grunnskóla. 

 Sjálfsmatsskýrsla fyrir Engjaskóla hefur ekki verið gefin út síðan skólaárið 2002-2003. 

Brýnt er að vinna að heildstæðri sjálfsmatsáætlun og að gerð sjálfsmatsskýrslu fyrir 

skólann. 
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 Umbótaáætlun fyrir skólaárið 2009-2010 var skilað til grunnskólaskrifstofu haustið 

2009. Þar kemur fram að unnið er að alls 10 umbótaverkefnum í víddunum skólastarf 

og mannauður. Ekki kemur fram á hverju er byggt við val á umbótaverkefnum. 

 

Virk upplýsingamiðlun  

Skólanámskrá og starfsáætlun 

Starfsáætlun Engjaskóla fyrir skólaárið 2009-2010 liggur fyrir. Starfsáætlunin var yfirfarin á 

Menntasviði í febrúar 2010. Hún telst ítarleg og í fullu samræmi við þær kröfur sem 

Menntasvið Reykjavíkur gerir til grunnskóla varðandi starfsáætlanir (sjá meðfylgjandi gátlista 

um starfsáætlun skóla). Ekki er þó gerð grein fyrir hvernig koma skal á móts við þarfir 

nemenda, hvaða fjölbreytilegum kennsluaðferðum er beitt eða í hverju sveigjanlegt skólastarf 

felst.  

 

Markmið námsgreina eru sett fram í skólanámskrá fyrir hvern árgang. Námskrá skólans 

byggir á markmiðum sem sett eru fram í aðalnámskrá grunnskóla 2007. Í hverri námsgrein 

koma fram markmið sem unnið er að svo og viðfangsefni og eða kennsluaðferðir. Sums staðar 

koma fram upplýsingar um heimavinnu í greininni og víðast en ekki alls staðar er greint frá 

því hvernig námsmati er háttað. 

Heimasíða  

Heimasíða Engjaskóla er nokkuð aðgengileg, fréttir eru uppfærðar reglulega og nokkuð 

auðvelt er að átta sig á því hvar upplýsingar er að finna.  

 

Starfsáætlun fyrir skólaárið 2009-2010 er á heimasíðunni svo og handbók skólans sem hefur 

að geyma ýmsar upplýsingar fyrir foreldra. Þar er að m.a. finna upplýsingar um samstarf 

heimila og skóla. 

 

Árganganámskrár birtast á heimasíðunni undir krækjunni Námskrár, frekari upplýsingar um 

nám og kennslu birtast undir krækjunni námsgreinar á skolatorg.is þar sem hver námsgrein á 

sína síðu. Þar er að finna námskrá greinarinnar, kennsluáætlanir, verkefni, krækjur í aðra vefi 

og ýmsar upplýsingar. Ekki er samræmi milli síðna hvaða upplýsingar birtast og sums staðar 

vantar að setja inn námskrá og áætlanir. 

 

Undir liðnum Mat á skólastarfi eru birt Matsskýrsla frá 2003 er birt og umbótaáætlanir 

síðustu fjögurra skólaára. Einnig eru birtar niðurstöður úr foreldrakönnunum skólans sl. 3 ár 

og skýrslur um mat kennara á faggreinakennslu. 

 

Engar upplýsingar eru um kennslu nýbúa né upplýsingar á erlendum tungumálum (sjá 

fylgiskjal, gátlisti um heimasíðu). Undir krækjunni Skólatorg er að finna lið sem heitir 

Nýbúakennsla með tenglum inn á síður með upplýsingum fyrir nýbúa. 

 

Ábendingar  

 Starfsáætlun Engjaskóla fyrir skólaárið 2009-2010 liggur fyrir. Starfsáætlunin var 

yfirfarin á Menntasviði í febrúar 2010. Hún telst ítarleg og í fullu samræmi við þær 

kröfur sem Menntasvið Reykjavíkur gerir. Starfsáætlunin er birt á heimasíðu skólans. 

 Handbók skólans hefur að geyma ýmsar upplýsingar fyrir foreldra. Hún er á 

heimasíðu.  
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 Markmið námsgreina eru sett fram í skólanámskrá fyrir hvern árgang. Námskrá 

skólans byggir á markmiðum sem sett eru fram í aðalnámskrá grunnskóla 2007. Í 

hverri námsgrein koma fram markmið sem unnið er að svo og viðfangsefni og eða 

kennsluaðferðir.  

 Námskrár eru kynntar foreldrum í námskynningum að hausti og birtast á 

heimasíðunni, frekari upplýsingar um nám og kennslu birtast undir krækjunni 

námsgreinar á skolatorg.is. 

 Heimasíða Engjaskóla er nokkuð aðgengileg, fréttir eru uppfærðar reglulega og 

nokkuð auðvelt er að átta sig á því hvar upplýsingar er að finna.  

 Engar upplýsingar eru á heimasíðu um kennslu nýbúa í skólanum né upplýsingar á 

erlendum tungumálum. 

 

Öruggt, heilnæmt og vistvænt skólaumhverfi 

Ekki kemur fram í gögnum skólans að unnið sé sérstaklega að umhverfismálum í skólanum 

eða gerð hafi verið áætlun um umhverfismál en samkvæmt upplýsingum frá skólastjóra er 

fagstjóri í umhverfismálum og verið er að þróa vinnuvenjur varðandi endurvinnslu og fleira 

umhverfistengt.  

 

Ekki kemur fram áhersla á útinám eða kennslu í gögnum skólans. 

 

Sé miðað við fyrri foreldrakannanir í Engjaskóla, þá var ánægja foreldra í nýjustu könnuninni 

mjög álíka og áður hvað varðar almennt ástand húsnæðis, aðstöðu til íþróttaiðkunar, aðstöðu 

til að matast og leikaðstöðu á skólalóð. Foreldrar í rýnihópi tóku sérstaklega fram að 

skólalóðin nýttist vel til leikja og laðaði til sín krakka eftir skólatíma. 

 

Nemendur í rýnihópum eru ánægðir skólann sinn og skólalóðina líka, en finnst vanta 

gervigrasvöll sem hafði átt að koma fyrir fimm árum, að þeirra sögn. Óánægðastir eru 

nemendur með matinn „hér er alltaf það sama“, þau telja matinn vera betri í öðrum skólum. 

Tölvurnar í stofunum eru hægar og sums staðar of litlir stólar, segir í rýnihópi nemenda. 

 

Rýmingaráætlun skólans liggur fyrir og er uppi við í öllum skólastofum. Ekki kemur fram 

hvort áhættumat hefur verið gert en brunaæfing fór fram í desember 2009.  

 

 

Ábendingar  

 Ekki kemur fram í gögnum skólans að unnið sé sérstaklega að umhverfismálum í 

skólanum eða gerð hafi verið áætlun um umhverfismál. Ekki kemur heldur fram 

áhersla á útinám eða kennslu. 

 Ánægja foreldra í nýjustu foreldrakönnuninni mjög álíka og áður hvað varðar almennt 

ástand húsnæðis, aðstöðu til íþróttaiðkunar, aðstöðu til að matast og leikaðstöðu á 

skólalóð. 

 Nemendur í rýnihópum eru ánægðir skólann sinn og skólalóðina líka, en finnst vanta 

gervigrasvöll sem hafði átt að koma fyrir fimm árum, að þeirra sögn.  

 Óánægðastir eru nemendur með matinn „hér er alltaf það sama“, þau telja matinn vera 

betri í öðrum skólum.  

 Tölvurnar í stofunum eru hægar og sums staðar of litlir stólar fyrir þau elstu. 

 Rýmingaráætlun skólans liggur fyrir og er uppi við í öllum skólastofum. Ekki kemur 

fram hvort áhættumat hefur verið gert eða brunaæfing farið fram á skólaárinu.  
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Mannauður 

Starfsánægja og líðan á vinnustað 

Í skólanum starfa 45 starfsmenn skólaárið 2009-2010 í 39 stöðugildum, þar af kennarar í 26.5 

stöðugildum.  

 
Í viðhorfakönnun sem framkvæmd var meðal starfsmanna Reykjavíkurborgar vorið 2009 fékk 

fullyrðingin „Á heildina litið er ég ánægður í starfi“ gildið 4,20 í Engjaskóla sem er rétt neðan 

við heildarmeðaltal grunnskóla borgarinnar (4,27)
5
. Heildarstarfsánægja í Engjaskóla hækkaði 

umtalsvert milli áranna 2008 og 2009, en gildið við þessari spurningu árið 2008 var á 

aðgerðarbili, 3,38.  Spurningin „Það er góður starfsandi á mínum vinnustað“ fékk gildið 4,34 

sem er nánast jafnt meðaltali annarra skóla (4,33) og hækkar einnig töluvert frá fyrra ári 

(3,72). Svarhlutfall skólans í viðhorfakönnuninni 2009 var 100%. 

 

Í rýnihópum og viðtölum kom fram að góður starfsandi væri á vinnustaðnum og starfið 

einkenndist af væntumþykju í garð nemenda og samstarfsfólkið væri gott. Starfsmenn 

skipuleggja ýmsa viðburði utan vinnutímans og er þátttaka yfirleitt góð. Töluvert er lagt upp 

úr því að hópurinn blandist vel, t.d. með því að breyta reglulega um skipulag í kaffistofunni. 

Þegar þátttakendur í rýnihópum voru beðnir um að nefna helstu kosti skólans var valver á 

unglingastigi oft nefnt, einnig að sérkennslan væri góð, húsnæðið gott og starfmenn legðu sig 

almennt mikið fram í þjónustu við nemendur. Starfsmönnum bar almennt saman um að 

skólinn hefði sterka og góða ímynd í hverfinu. 

 

Fólk var einnig beðið að nefna það sem betur mætti fara og eftirfarandi var nefnt í því 

sambandi: Stjórnun, aðbúnaður, fæði úr mötuneyti mætti vera betra, tónmenntakennara 

vantaði við skólann og einnig vantaði fjármagn til bókakaupa. 

Samstarf 

Í viðhorfakönnuninni 2009 fékk fullyrðingin „Samvinna er góð á mínum vinnustað“ gildið 

4,12 sem er aðeins lægra en meðaltalsgildi MSR (4,20). Fullyrðingin „Starfsfólk á mínum 

vinnustað miðlar þekkingu sín á milli“ fær hinsvegar aðeins hærra gildi en meðaltalið (4,11  

miðað við 4,07 sem er heildarmeðaltalið). Þessi gildi fyrir Engjaskóla hafa hækkað nokkuð frá 

könnuninni 2008.  

 
Samstarf er formgert með fagfundum, stigsfundum og kennarafundum. Starfsmannafundir eru 

að jafnaði einu sinni í mánuði. Það kom fram í rýnihópum og viðtölum að stigsfundir væru 

líflegir og áhrifaríkir, þar færi fram mikil umræða um aga og aðferðir og eins ýmis 

skipulagsatriði. Stjórnendur sátu stigsfundi en stigsstjórar óskuðu eftir því í vetur að 

stjórnendur hyrfu frá því þar sem það þótti stýra umræðunni of mikið. Stigstjórar koma síðan 

upplýsingum til stjórnenda. Starfsmannafundir voru sagðir nýttir fyrir tilkynningar, þar færi 

lítil umræða fram. Það kom fram í rýnihópum að tími fyrir síðasta dagskrárlið; önnur mál væri 

of knappur og of lítið ráðrúm gæfist fyrir umræðu. Einhverjir starfsmenn kvörtuðu undan því 

að lítið tillit væri tekið til þeirra tillagna sem þeir kæmu á framfæri. Það kom fram í rýnihópi 

                                                 
5
 Niðurstöðum í vinnustaðagreiningu er skipt í þrjú svæði, styrkleikabil 4.20-5.00, starfhæft bil 3.70-4.19 og 

aðgerðabil 1.00-3.69. 
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almennra starfsmanna að sérstakur fundartími mætti vera með þeim hópi, t.d. skólaliðum. Það 

kom einnig fram í hópi almennra starfsmanna að skortur væri á upplýsingum, þannig bærust 

oft ekki upplýsingar til yfirmanns mötuneytis ef dagskrá bekkja væri með þeim hætti að þeir 

kæmu ekki í mat. Í mörgum rýnihópum kom fram að samstarf við skólasálfræðinginn væri 

einstaklega gott. 

 

Í viðhorfakönnuninni 2009 fékk fullyrðingin „Jafnrétti kynja er virt á mínum vinnustað“ 

gildið 4,07 í Engjaskóla sem er svipað meðaltalinu á MSR (4,11) og fullyrðingin „Það er gætt 

jafnræðis og jafnréttis gagnvart starfsmönnum á mínum vinnustað“ fékk gildið 3,98 sem er 

aðeins lægra en meðaltalsgildi allra grunnskóla (3,99). Gildi við báðum spurningunum hafa 

hækkað mikið síðan í könnuninni 2008. Svör við spurningum um einelti og áreitni frá 

samstarfsfólki og þjónustuþegum sýna jákvæðari niðurstöður 2009 en árin 2007 og 2008. 

Þannig svara 16% starfsmanna því játandi vorið 2009 að þeir hafi orðið fyrir áreitni frá 

samstarfsfólki á sl. 12 mánuðum, samanborið við 28% árið 2008. Þetta er engu að síður hæsta 

gildið í könnuninni og mun hærra en að meðaltali í grunnskólum (7%). 10% starfsmanna 

svara því  játandi að hafa orðið fyrir einelti frá samstarfsfólki 12 mánuði þar á undan sem er 

einnig hæsta gildið í grunnskólum við þessari spurningu. Einelti frá þjónustuþegum mælist 

0% og áreitni frá þjónustuþegum 14%, sem er aðeins hærra en meðaltalið í grunnskólum 

(12%).  

 
Á rýnifundum var ekki rætt sérstaklega um kynjajafnrétti og jafnræði. Í umræðu um einelti 

kom fram að þessi mál hefðu lagast mikið síðustu ár, bæði meðal starfsmanna og nemenda. 

Tekið hefði verið á þessum málum, t.d. með reglulegum Olweusar-fundum. 

 
Ábendingar  

 Heildarstarfsánægja og viðhorf til samvinnu mælist á styrkleikabili í viðhorfakönnun 

starfsmanna vorið 2009.  

 Á rýnifundum kom fram að starfsmenn telja  góðan starfsanda á vinnustaðnum og 

viðhorf starfsmanna sögð einkennast af væntumþykju gagnvart nemendum.  

 Viðhorf starfsmanna gagnvart vinnustaðnum  mælast mun jákvæðari í viðhorfakönnun 

2009 en árið á undan.  

 Á rýnifundum kom fram að starfsmenn töldu starfsmannafundi ekki nýtast nægilega 

vel til umræðu. 

 Í viðhorfskönnun 2009 svara 10% starfsmanna því  játandi að hafa orðið fyrir einelti 

frá samstarfsfólki 12 mánuði þar á undan sem er hæsta gildið í grunnskólum við 

þessari spurningu. 

Aðbúnaður 

Í viðhorfakönnuninni vorið 2009 mælist fullyrðingin „Ég hef aðgang að gögnum og tækjum  

sem til þarf“ með gildið 3,84 sem er aðeins lægra en heildarmeðaltal MSR (4,0). Tæp 73% 

starfsmanna voru sammála þessari fullyrðingu. Í könnuninni voru 86,4% svarenda voru 

sammála fullyrðingunni „Vinnuaðstaða mín er góð“. 

 
Í rýnihópi um sérkennslu voru viðhorf gagnvart aðbúnaði mjög jákvæð, aðstaðan væri góð 

eftir að börnunum fækkaði; nægt pláss. Það kom fram að starfsmönnum þætti það sjálfsagt að 

koma með ýmislegt að heiman til að skapa notalegt umhverfi í skólastofunni. Í öðrum 

rýnihópum kom ýmislegt fram, s.s. eins og húsnæðið væri gott. Aðstaðan í eldhúsi var sögð 

góð en aðstaða fyrir starfsmenn á skrifstofu væri ekki nægilega góð og kominn tími á 

endurnýjun, það kom fram að lítið hefði verið endurnýjað í skólanum síðustu árin. Það 
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vantaði skjávarpa og fleiri tölvur. Það vantaði gluggatjöld fyrir náttúrufræðistofuna svo hægt 

væri að gera tilraunir og fleira. Einnig væri bagalegt að hafa ekki smart-töflu, t.d. í 

samfélagsfræðikennslu. Það kom fram að saumavélar væru 12 ára gamlar og kominn tími á 

endurnýjun. Það kom einnig fram að það vantaði bækur á bókasafnið, það væri ekki 

nægilegur bókakostur og gögn fyrir byrjendalæsið, eins vantaði gögn til stærðfræðikennslu. 

Einnig komu fram óskir um að keypt yrði skúringavél þar sem skólaliðar væru færri nú en 

áður og gangarnir stórir og langir. 

 
Ábendingar  

 Athuga hvort hægt sé að koma til móts við athugasemdir starfsmanna um aðbúnað á 

vinnustaðnum.  

 Í viðhorfakönnun starfsmanna eru um 86% starfsmanna sammála því að vinnuaðstaða 

sé góð og 73% þeirra sammála því að þeir hafi aðgang að þeim gögnum og tækjum 

sem til þarf. Í rýnihópum og viðtölum kom hinsvegar fram að starfsmenn hafa 

ýmislegt við vinnuaðstöðu og aðgang að tækjum og gögnum að athuga. 

 

Viðvera starfsmanna  

Farið var yfir forföll kennara á haustönn 2009. Þar sem fjarvera var skráð ýmist sem stundir 

(kennslustundir) eða dagar var farin sú leið að reikna fjarveru í 1 dag sem 5.4 kennslustundir.
6
 

Að meðaltali voru kennarar fjarverandi í um 21.5 kennslustundir á önninni
7
, undir fjarveru 

falla veikindi og leyfi vegna símenntunar eða af persónulegum ástæðum. Þetta þýðir að 

kennarar hafa að meðaltali verið fjarverandi 3,9 kennsludaga á vorönn 2009.
8
 

 

Langtímafjarvera vegna veikinda er ekki meðtalin. 

 

Ábendingar  

 Kennarar voru að meðaltali fjarverandi 3,9 kennsludaga á haustönn 2009. 

 Skoða þarf hvort fjarvera starfsmanna tengist álagi í starfi. 

 

Símenntun og starfsþróun 

Í  viðhorfakönnuninni vorið 2009 mælast viðhorf starfsmanna gagnvart símenntun og 

starfsþróun nokkuð neikvæðari en að meðaltali í grunnskólum og lækka frekar milli ára í 

samanburði við flest aðra þætti er hækka töluvert. Skólinn fær gildið 3,48 við fullyrðingunni 

„Ég hef fengið tækifæri til starfsþróunar og símenntunar á síðustu 12 mánuðum“ sem er mun 

lægra en heildarmeðaltalsgildi MSR (4,04). Að sama hátt mælast gildi fullyrðingarinnar „Sú 

símenntun (fræðsla eða þjálfun) sem ég hef fengið nýtist vel í starfi“ (3,44). Fullyrðingin 

„Nýir starfsmenn fá nauðsynlega fræðslu og þjálfun í upphafi starfstíma“ fær gildið 3,71 sem 

er þó nokkuð hærra en heildarmeðaltalsgildi MSR (3,44).  

 

Í viðhorfakönnuninni 2009 höfðu 86% þeirra sem svöruðu farið í starfsþróunarsamtal á 

síðustu 12-15 mánuðum, miðað við 83% árið áður. Viðhorf til gagnsemi samtalanna mælist 

nokkuð lægri en að meðaltali í grunnskólum (3,05 miðað við meðaltalið 3,62) og fær skólinn í 

raun lægsta gildi allra grunnskóla við þessari fullyrðingu. Um 44% svarenda töldu samtölin  

frekar eða mjög ógagnleg. 

                                                 
6
 Kennsluskyldu, 27 stundir á viku, er deilt á 5 daga. 

7
 Vetrarorlof og barnsburðarleyfi eru þá ekki með talin. 

8
 Meðaltalsfjarvera kennara í þeim 18 skólum þar sem heildarmat hefur farið fram er um 6 dagar á önn. 
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Skólastjóri hefur tekið starfsþróunarsamtöl og í rýnihópum komu  fram sjónarmið þess efnis 

að starfsmenn teldu þau gagnslítil. Starfsmenn töldu almennt lítið koma út úr samtölunum, 

„þetta væri sama rullan ár eftir ár“ og þeir  upplifðu ekki eins brugðist væri við þeim 

ábendingum sem þeir settu fram. Kennarar sögðu samtölin snúast um  hvað þeir eigi að kenna 

næsta vetur og hvernig þeir gætu bætt sig í starfi. 

 

Þegar rætt var um símenntun kom fram að kennarar í skólanum taka þátt í verkefni um 

byrjendalæsi. Það kom fram óánægja vegna þess að símenntunarfé skólans færi allt í þetta 

eina verkefni og ekki væri til afgangsfjármagn til símenntunar fyrir aðra starfsmenn. Hjá 

skólastjóra kemur fram að allir skólarnir í Grafarvogi fengu styrki til verkefnisins svo ekki er 

tekið af símenntunarfé í þetta verkefni. 

 

Almennir starfsmenn sögðu símenntunartækifæri mættu vera meiri. 

 
Símenntunaráætlun skólans er birt í kennarahandbók 2009-2010. Í henni er tekið mið af helstu 

markmiðum skólans. Undir markmiði um að öllum líði vel í Engjaskóla og nemendur læri 

tillitssemi er tilgreind vinna að eineltisáætlun Olweusar og með námsefnið Stig af stigi, auk 

þess sem haldið var námskeið í hópefli. Meðal annarra markmiða er að efla metnað fyrir 

bættum námsárangri og að bæta lestrarkennslu. 

 

Ábendingar  

 Í  viðhorfakönnuninni vorið 2009 mælast viðhorf starfsmanna gagnvart símenntun og 

starfsþróun nokkuð neikvæðari en að meðaltali í grunnskólum og lækka frekar milli 

ára. 

 Viðhorf til gagnsemi starfsþróunarsamtala mælist nokkuð lægri en að meðaltali í 

grunnskólum. 

 Símenntunaráætlun skólans er birt í kennarahandbók 2009-2010. Í henni er tekið mið 

af helstu markmiðum skólans. 

 

Viðhorf starfsmanna til stjórnunar 

Í  viðhorfakönnuninni 2009 fékk fullyrðingin „Mínum vinnustað/skóla er vel stjórnað“ aðeins 

lægra gildi í Engjaskóla en almennt á MSR (3,84 miðað við 4,02 heildarmeðaltalsgildi).  

Traust til næsta yfirmanns mælist einnig aðeins lægra (gildið 4,14 miðað við 

heildarmeðaltalsgildið 4,29) en gildi þess hve starfsfólk er ánægt með samskiptin við næsta 

yfirmann mælast á styrkleikabili og svipað meðaltalsgildinu (4,23 miðað við 

heildarmeðaltalið 4,26) Fullyrðingin „Á mínum vinnustað byggja ákvarðanir á faglegum 

forsendum“ fékk gildið 3,91 í könnuninni  sem aðeins lægra en heildarmeðaltalið (4,11). 

Gildin við öllum fullyrðingunum hækka mikið frá fyrra ári. 

 

Fullyrðingar er lúta að hrósi og hvatningu fá einnig fremur jákvæð gildi. Fullyrðingin „Á 

síðustu mánuðum hefur mér verið hrósað fyrir vel unnin störf“ fær gildið 4,16 sem er hærra en 

heildarmeðaltalið (3,93 heildarmeðaltal MSR) og fullyrðingin „Ég fæ hvatningu frá yfirmanni 

mínum“ fékk gildið 3,98 sem er nálægt heildarmeðaltalinu (3,95). Fullyrðingin „Starf mitt er 

metið að verðleikum af yfirmanni mínum og samstarfsfólki“  fær gildið 4,09 og hækkar mikið 

frá fyrra ári (3,43). Fullyrðingin „Mér finnst tekið tillit til skoðana minna og ábendinga um 

framkvæmd vinnunnar“ fær gildið 4,02 (4,06 heildarmeðaltal MSR). Þá mældist fullyrðingin 

„Upplýsingastreymi til starfsmanna á mínum vinnustað er gott“  með gildið 3,62 sem er 

nálægt heildarmeðaltali MSR (3,66).  
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Mismunandi sjónarmið komu fram í rýnihópum og viðtölum varðandi stjórnun skólans. Það 

kom fram að stjórnendur væru sýnilegir í skólastarfinu og nálægt nemendum. Það kom einnig 

fram stjórnendur væru góður stuðningur við starfsmenn, gott væri að tala við skólastjóra og 

hún hefði reynst starfsmönnum vel ef eitthvað bjátaði á. Starfsmenn kvörtuðu nokkuð um að 

upplýsingastreymi væri ábótavant. Sumir komu á framfæri nokkuð eindregnum skoðunum um 

að ýmislegt mætti betur fara við stjórnun skólans. Talað var um að óskipulags gætti vegna 

afleysinga kennara, boð bærust ekki um leyfi eða veikindi og ekki virtist vera nógu mikil 

samvinna milli stjórnenda. Eins gætti ónákvæmni í útreikningum launa, t.d. vegna 

forfallakennslu. Fram komu athugasemdir um ólýðræðislegan stjórnunarstíl skólastjóra sem 

birtist t.d. í því að hluti starfsmanna upplifir að ekki sé á þá hlustað, þeir ættu ekki þátt í 

ákvörðunum. 

 
Ábendingar  

 Niðurstöður viðhorfakönnunar  starfsmanna vorið 2009 sýndi mun jákvæðari viðhorf 

gagnvart stjórnun skólans en árið 2008. 

 Í rýnihópum kom fram að stjórnendur væru sýnileg í skólastarfinu, nálægt nemendum 

og góður stuðningur við starfsmenn. 

 Starfsmenn í rýnihópum töldu upplýsingastreymi mætti bæta. 

 Það kom einnig fram í rýnihópum að óskipulags gætti vegna afleysinga kennara, boð 

bærust ekki um leyfi eða veikindi og ónákvæmni gætti í útreikningum launa, t.d. 

vegna forfallakennslu.  

 Fram komu athugasemdir um ólýðræðislegan stjórnunarstíl skólastjóra sem birtist t.d. í 

því að hluti starfsmanna upplifir að ekki sé á þá hlustað, þeir ættu ekki þátt í 

ákvörðunum. 
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Fjármál 

Úthlutun fjármagns og rekstraráætlun  

Í stefnukorti Menntasviðs fyrir 2009 er markmiðið í víddinni fjármál: Góð og hagkvæm 

nýting og stýring fjármála. 

 

Grunnskólar Reykjavíkur fá úthlutað fjármagni til reksturs samkvæmt reiknilíkani 

Menntasviðs  þar sem helstu viðmið eru nemendafjöldi og stærð húsnæðis.  

 

Skólum er gert að skila rekstraráætlun til fjármálaþjónustu Menntasviðs þar sem fram kemur 

hvernig þeim fjármunum sem skólinn fær til reksturs hvert fjárhagsár verður ráðstafað. 

Menntasvið yfirfer rekstraráætlun og metur hvort hún er innan fjárheimilda.  Engjaskóli 

skilaði rekstraráætlun fyrir árið 2009 á tilsettum tíma og var hún innan fjárheimilda skólans. 

Fjárhagsleg staða skólans  

Heildarfjárheimildir Engjaskóla fyrir árið 2008 voru að upphæð 323.872 þús. kr., þar með er 

talin úthlutun til sérkennslu og kennslu nýbúa. Útgjöld ársins námu 345.345 þús. kr.  

 

Heildarfjárheimildir Engjaskóla fyrir árið 2009 voru að upphæð 336.630 þús. kr., þar með er 

talin úthlutun til sérkennslu og kennslu nýbúa. Útgjöld ársins námu 344.836 þús. kr.  

 

Ábendingar  

 Gæta þarf að góðri og hagkvæmri nýtingu og stýringu fjármála. 
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Greining 
Styrkleikar: Almenn ánægja ríkir meðal foreldra með skólann og umsjónarkennara. Tæp 

80% kennslustunda metnar góðar eða frábærar. Starfsánægja mælist á styrkleikabili og 

hækkar milli áranna 2008-2009. Í sérkennslu hefur verið markvisst unnið að því að bæta innra 

skipulag og efla samvinnu við fagaðila. 

 

Veikleikar: Valdsvið milli stjórnenda virðist ekki skýrt eftir breytingar á stjórnun á sl. ári. 

Slakur árangur í lesskimun í 2. bekk. Námsárangur í samræmdum prófum er undir meðaltali. 

Einelti meðal starfsmanna mælist hátt en hefur samt dregið úr því milli áranna 2008 og 2009. 

Hluti þeirra nemenda sem verða fyrir einelti segja það hafa staðið meira en ár.  

 

Ögranir: Skólahverfið er að hluta til félagslega þungt og hátt hlutfall nemenda með sérþarfir í 

skólanum. Nemendum hefur fækkað milli ára. 

 

Tækifæri: Ná sátt um stjórnunarhætti og verkaskiptingu stjórnenda. Efla enn frekar aðgerðir 

gegn einelti. Efla námsárangur með markvissum aðgerðum. Nýta kosti faggreinakennslu í 5.-

10. bekk enn betur, auka markvissa samvinnu kennara og fjölbreytni í kennsluháttum.  

 

Samantekt ábendinga 

Skólastarf 
Nám og kennsla 

 Árangur nemenda í lestri í 2. bekk 2009 er slakari en í grunnskólum Reykjavíkur að 

meðaltali (56% miðað við 72% í borginni allri) og lægra hlutfall nemenda í Engjaskóla 

telst geta lesið sér til gagns en að meðaltali (46% miðað við 69% í borginni allri).  

 Árangur í lesskimun vorið 2009 er betri en árið áður (56%/49%) og hlutfallslega fleiri 

nemendur teljast geta lesið sér til gagns (46% miðað við 34% árið áður). 

 Árin 2005-2007 var meðalárangur í lesskimun töluvert hærri en 2 undanfarin ár. 

 Stærðfræðiskimun með Talnalykli var lögð fyrir nemendur í 3. bekk í Engjaskóla í 

nóvember 2009. Meðaltalsárangur var mælitalan 10,6 en meðalárangur nemenda í 

Reykjavík í þeim þætti prófsins var mælitalan 10.7. 

 Í Engjaskóla stóðust 62% nemenda viðmiðin í fyrsta þrepi (69% í Reykjavík að 

meðaltali) og aðeins þrír nemendur töldust líklegir til að þurfa stuðning í stærðfræði.  

 Meðaltalsárangur nemenda í Engjaskóla á samræmdum könnunarprófum í 4., 7. og 10. 

bekk vorið 2009 er í öllum greinum undir meðaltali borgarinnar og undir 

landsmeðaltali, nema í stærðfræði í 10. bekk þar sem árangur er 30,4. 

 Framfarastuðull nemenda í 7. bekk 2009 er rétt undir venjulegum framförum nemenda 

í íslensku (0,93) en í stærðfræði sýnir hann töluverða breyting á stöðu nemenda til hins 

verra (0,89). Í 10. bekk sýnir framfarastuðull venjulegar framfarir nemenda vorið 

2009.  

 

Stjórnun og skipulag 

 Skólastjóri og deildarstjóri mynda stjórnunarteymi skólans. Stjórnendur hafa með sér 

fasta fundi einu sinni í viku en einnig mikið óformlegt samráð.  

 Skrifstofustjóri, ritari og deildarstjóri sérkennslu koma inn á fundi stjórnenda 

hálfsmánaðarlega eða eftir þörfum og stjórnendur funda einnig með stigstjórum yngra, 

og eldra stigs einu sinni í viku.  
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 Stigstjórar virðast vera tengiliðir milli stjórnenda og kennara og kennarar leita til 

þeirra um faglega ráðgjöf, sérstaklega til stigstjóra unglingastigs. 

 Í spurningu um stjórnun skólans í foreldrakönnun 2010 sögðust tæp 64% vera ánægð 

með stjórnunina, þar af sögðust rúm 17% vera mjög ánægð. Meðaltalsánægjan árið 

2010 var 3,6 sem er undir meðaltali í borginni (4.0). 

 Starfsmenn í rýnihópum eru nokkuð gagnrýnir á stjórnendur og segja þá ekki vera 

samstíga, þeim finnst einnig valdsvið deildarstjóra ekki skýrt. 

 Hjá kennurum kemur einnig fram að þeim finnst skólastjóri ekki hlusta á kennara, 

réttur kennara til að taka ákvarðanir vera lítill og tilkynningar oft ráðandi á fundum. 

 Fastir fundartímar eru tvisvar í viku, annars vegar skiptast á kennarafundir, stigsfundir 

og Olweusarfundir og starfsmannafundir  og hins vegar fagfundir og árgangafundir þar 

sem koma saman allir kennarar og stuðningsfulltrúar sem að árganginum koma.  

 Í rýnihópi kennara kemur fram að þörf sé fyrir reglulegt samráð kennara til að ræða 

nám og kennslu í árganginum. 

 Skoðaðar voru nokkrar stundatöflur nemenda. Hver nemandi í unglingadeild fær 

persónulega stundatöflu miðað við hópaskiptingu og valgreinar hans. Stundatöflur eru 

samfelldar í öllum árgöngum og dagar jafnlangir burtséð frá valgreinum á 

unglingastigi. 

 Samstarf er við stofnanir og félög í grenndarsamfélaginu, kirkjuna, ÍTR og 

íþróttafélag. Nýhafið er samstarf við Korpúlfa, félag eldri borgara í Grafarvogi um 

aðsoð við lestrarþjálfun. 

 Skákiðkun er vaxandi þáttur í starfi skólans. Skólinn á nú tvo Reykjavíkurmeistara í 

stúlknaflokki eldri og yngri.  

 

Stefnumótun 

 Stefnumótun Engjaskóla er sett fram í starfsáætlun fyrir skólaárið 2009-2010 í 11 

stuttum markmiðssetningum. 

 Starfsáætlun Engjaskóla var yfirfarin á Menntasviði í febrúar 2010. Hún telst ítarleg 

og í fullu samræmi við þær kröfur sem Menntasvið Reykjavíkur gerir til grunnskóla 

varðandi starfsáætlanir 

 Markmið námsgreina eru sett fram í skólanámskrá fyrir hvern árgang. Námskrá 

skólans byggir á markmiðum sem sett eru fram í aðalnámskrá grunnskóla 2007.  

 Almennt virðast starfsmenn þekkja þokkalega vel stefnu og markmið skólans miðað 

við niðurstöður úr viðhorfskönnun 2009. Gildi spurninga þessa efnis hækka töluvert 

frá viðhorfskönnun 2008. 

 Markmið námsgreina eru sett fram í skólanámskrá fyrir hvern árgang. Námskrá 

skólans byggir á markmiðum sem sett eru fram í aðalnámskrá grunnskóla 2007.  

 Í hverri námsgrein koma fram markmið sem unnið er að svo og viðfangsefni og eða 

kennsluaðferðir. Námsmat virðist ekki samræmt hvorki innan greinar né innan 

árgangs.  

 Kennsluáætlanir eru gerðar í hverri námsgrein fyrir árganginn. Framsetning er 

mismunandi eftir greinum. Nemendur gera sér ekki eigin áætlanir í um nám sitt en 

einstaklingsnámskrár eru gerðar fyrir nemendur sem víkja frá. 

 

Nemendur og líðan 

 Í könnun sem lögð var fyrir nemendur í 5.-7. bekk í grunnskólum Reykjavíkur vorið 

2009  þar sem spurt var um líðan nemenda í kennslustundum var niðurstaðan í 

Engjaskóla sú að tæp 75% nemenda svöruðu að þeim liði mjög eða frekar vel í 
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kennslustundum. Það er yfir meðaltali allra grunnskóla í landinu sem var 72.4% (Ungt 

fólk, 2009). 

 Í könnun Skólapúlsins sem lögð var fyrir úrtak nemenda úr 6.-10. bekk Engjaskóla í 

janúar 2010 er skólinn er aðeins yfir landsmeðaltali í ánægju af lestri og áhuga á 

stærðfræði. Þegar spurt er um trú á eigin getu er hún töluvert undir landsmeðaltali í 

bæði íslensku og stærðfræði.  

 Spurning um sjálfsálit er töluvert undir landsmeðaltali, en spurningar um stjórn á eigin 

lífi, kvíða, einelti og vanlíðan eru nálægt landsmeðaltali og sýna jákvæða breytingu frá 

könnun í september 2009.  

 Spurningar um aga í tímum, um stuðning kennara við nemendur og virkni nemenda í 

tímum eru aðeins undir landsmeðaltali en sýna einnig jákvæða breytingu frá könnun í 

september 2009.   

 Foreldrar barna í Engjaskóla mátu líðan barna sinna í skólanum upp á skorið 4,2 í 

foreldrakönnun 2010, sem jafngildir því að þar líði þeim að meðaltali oftast vel og 

reyndar rúmlega það. Meðaltalið í borginni allri var 4,1.  

 Eineltiskönnun er gerð árlega. Í könnun sem lögð var fyrir haustið 2009 í 4.-10. bekk 

kemur fram að 7,1% nemenda telja sig hafa orðið fyrir einelti, og jafnframt að einelti 

eykst milli skólaára, sérstaklega hjá drengjum. Hlutfall nemenda sem segjast hafa 

orðið fyrir einelti er þó lægra í Engjaskóla en að meðaltali í skólum borgarinnar.  

 Allar stúlkurnar og 60% drengja sem segjast hafa orðið fyrir einelti segja það hafa 

staðið í ár eða lengur.  

 Eineltið á sér helst stað á skólalóðinni og á göngum, og stúlkur nefna líka í skólastofu 

með kennara.  

 Skólinn er þátttakandi í Olweusarverkefni gegn einelti og hefur verið það frá 2002.  

Mikil áhersla er lögð á forvarnir og að fræða starfsfólk og nemendur um einelti og 

afleiðingar þess. Fyrir liggur ítarleg áætlun viðbrögð þegar einelti kemur upp þar sem 

hlutverk umsjónarkennara er skilgreint sérstaklega. 

 Af 55 foreldrum í Engjaskóla er svöruðu spurningu í foreldrakönnun Menntasviðs 

2010 um hvort barn þeirra hefði verið lagt í einelti í skólanum, sögðu sextán eða um 

29% svo vera. Meðaltalið fyrir skólana alla var tæp 16%.  

 Nemendur í rýnihópum tala um að þeim líði mjög vel í skólanum og halda að öðrum 

líði líka vel, skólinn er lítill og heimilislegur og við erum örugg hér, segja þau. 

 Almennt telja nemendur að krakkar séu góðir vinir, sérstaklega bekkjarfélagarnir, 

„bekkurinn minn er fín heild svona oftast“, segir einn í rýnihópi. Vinahópar hittast 

eftir skóla, „íþróttastrákarnir og fótboltastelpurnar og svo hinir“.  

 Nemendur tala almennt vel um kennara sína „flestir kunna það sem þeir eru að kenna“. 

Þeim finnst að það mætti hrósa meira.  

 Skemmtilegast finnst nemendum í rýnihópi í myndmennt, stærðfræði, náttúrufræði og 

íþróttum. Ein stúlka nefnir að hún sé ánægð með að geta lært á píanó í skólanum.  

 

Stjórn nemendafélags 

 Stjórn nemendafélags er skipuð 11 fulltrúum úr 8.-10. bekk. Þrír fulltrúar er valdir úr 

8. og 10. bekk og fimm úr 9. bekk.  Valið fer fram þannig að nemendur gefa kost á sér 

og fara í viðtöl við tómstundaráðgjafa og fulltrúa félagsmiðstöðvar.  

 Kosið er í embætti formanns og varaformanns innan ráðsins. Starfsmaður frá ÍTR  

heldur utan um starfsemi ráðsins og fundar með fulltrúunum. Fundartími er fastur einu 

sinni í viku. 

 Fulltrúarnir sögðust hafa fengið leiðsögn um það hvert hlutverk þeirra væri í 

nemendaráði, en þau sjá um að skipuleggja viðburði er tengjast félagslífi utan skólans.  
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 Að mati rýnihóps nemenda er félagsmiðstöðin í skólanum fín. 

 Ekki er að finna upplýsingar á heimasíðu skólans um nemendaráð og störf þess. 

 

Reglur og agi 

 Skólareglur eru birtar í starfsáætlun skólans og í handbók sem einnig er á heimasíðu 

skólans. Í þeim er m.a. lögð áhersla á prúðmennsku, háttvísi, góða umgengni og 

stundvísi, ástundun og heilbrigðar lífsvenjur.  

 Fjallað er um meðferð agabrota þar sem umsjónarkennari ber ábyrgð á að leita orsaka 

að endurteknum brotum á skólareglum í samvinnu við foreldra og stjórnendur skólans.  

 Ítarlega er fjallað um skólasóknarreglur, skólasóknareinkunn og punktakerfi til 

lækkunar á henni. Fram kemur að nemendur geta gert samning um bætta skólasókn. 

 Nemendur í rýnihópum þekkja skólareglur og vita að þau fá punkta fyrir að brjóta þær, 

það er samt misjafnt eftir kennurum hvernig punktakerfið er notað, segja þau.  

 „Þegar maður hefur safnað mörgum punktum er talað við skólastjóra, foreldra“, segir 

nemandi í rýnihópi.  

 Starfsfólk í rýnihópum telur reglur ítarlegar en þær mættu vera skýrari og einfaldari 

þannig að auðveldara væri að fara eftir þeim og framfylgja.  

 Brot á reglum fara inn í Mentor og inn í punktakerfið og safnast upp fyrir tiltölulega 

léttvæg brot að mati sumra í rýnihópum starfsmanna.  

 Í kennslustundum sem heimsóttar voru mátti almennt sjá styrka stjórn kennara og 

góðan vinnufrið.  

 Í rýnihópi nemenda kemur fram að þeim finnst oftast vera vinnufriður í tímum. 

 Kennarar telja að almennt gangi ágætlega að halda uppi aga og góðri hegðun þó það sé 

mismunandi eftir hópum. 

 Í foreldrakönnun 2010 kom fram að um 80% svarenda í Engjaskóla fannst aginn 

hæfilegur sem er aðeins undir meðaltali í borginni allri (tæp 83%).  

 Hrós mætti vera meira og markvissara að mati bæði nemenda og starfsmanna í 

rýnihópum.  

 Fjarvistir (óheimilar) eru meiri en almennt í þeim skólum sem eru til viðmiðunar. 

 Skoða þarf hvað veldur því að einstaka bekkir skera sig úr með viðveru og hvort tengsl 

eru við árangur nemenda. 

 

Viðhorf foreldra og þátttaka í skólastarfi 

 Í foreldrakönnun 2010 segjast rúmlega 81% foreldranna vera ánægð með skóla 

barnanna, þar af sögðust tæp 36% vera mjög ánægð.  

 Meðaltalsánægja foreldra er 4.1 (af 5) í Engjaskóla sem er jafnt og í borginni allri. 

 Í spurningu í foreldrakönnun um stjórnun skólans sögðust tæp 64% vera ánægð með 

stjórnunina, þar af sögðust rúm 17% vera mjög ánægð.  

 Ánægja foreldra í Engjaskóla með stjórnunina var 3,6 er undir meðaltali í borginni 

(4,0). 

 Í rýnihópi foreldra kom fram ánægja með samskipti við stjórnendur og sérstaklega 

með að unnið er í málum sem foreldrar beina til þeirra. 

 Í heildina kom skólinn frekar vel út í foreldrakönnuninni fyrir árið 2010. Ánægja var 

um og yfir meðaltali í spurningum um skólann almennt, umsjónarkennara, líðan 

nemenda, aga, námslegar kröfur, heimavinnu og kennslu í lestri, íslensku og 

stærðfræði.  

 Ánægja foreldra með umsjónarkennara barnanna var mikil. Í fimm af sex spurningum 

um umsjónarkennarann voru meðaltölin í skólanum yfir fjórum og í fjórum tilvikum 

fyrir ofan meðaltal borgarinnar.  
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 Í rýnihópi foreldra er staðfest ánægja með umsjónarkennara og mikilvægi hans í yngri 

deildum sérstaklega.  

 Skólaráð hittist mánaðarlega, dagskrá fundanna er sett niður að hausti og reynt að 

fylgja henni. Skólaráðið starfar skv. lögum og reglugerð. 

 Foreldrafélag skólans er mjög virkt og stjórnin fundar reglulega með skólastjóra og 

kennarafulltrúa.  

 Í rýnihópi foreldra koma fram að mikil umræða skapaðist í hverfinu um tillögu um 

safnskóla og samstaða um að leggjast gegn breytingum á Engjaskóla.  

 

Upplýsingamiðlun og samskipti 

 Foreldrar telja sig almennt fá  ágætar upplýsingar um skólastarfið frá kennurum, 

vikulega koma upplýsingar í Mentor um hvað er að læra og hvað er að gerast í flestum 

árgöngum, segir í rýnihópi þeirra.   

 Góðar upplýsingar eru um skólastarfið á heimasíðu skólans að mati foreldra. 

 Upplýsingamiðlun er þó mismunandi mikil eftir kennurum og samskipti foreldra við 

faggreinakennara ekki eins mikil og við umsjónarkennara.  

 Námskynningar eru að hausti í hverjum árgangi, þar er farið yfir skólastarfið 

framundan og áherslur í námi og kennslu. Foreldraviðtöl eru tvisvar ári með 

foreldrum, nemanda og kennara, markmiðið er veita upplýsingar um námslega og 

félagslega stöðu nemenda.  

 Upplýsingar um samstarf heimila og skóla eru birtar í handbók skólans, kafla um 

foreldrasamstarf. Þar kemur fram að Engjaskóli var áður móðurskóli í 

foreldrasamstarfi og þá voru settar verklagsreglur um samstarf heimilis og skóla sem 

unnið hefur verið eftir síðan.  

 Áhersluþættir í foreldrasamstarfi eru að bæta skólastarfið í Engjaskóla og bæta 

námsárangur nemenda með því að efla samábyrgð foreldra gagnvart námi barnanna og 

samstarfi í skólanum.  

 Í könnun sem skólinn gerði í janúar 2009 á viðhorfum foreldra til ýmissa þátta 

skólastarfs kemur fram að 84-100% svarenda voru mjög eða frekar sammála 

fullyrðingunni „Ég hef gott samstarf við kennarana um skólagöngu barnsins míns“. 

 Í viðhorfakönnun starfsmanna 2009 fær spurningin „Þegar á heildina er litið, hversu 

ánægður eða óánægður ertu með samskipti þín við foreldra?“ gildið 4,0 sem er aðeins 

lægra en meðaltalsgildi allra grunnskóla (4,08).  

 Ekki er mikill munur á hlutfalli starfsmanna Engjaskóla (14%) sem telja sig hafa orðið 

fyrir áreitni frá þjónustuþegum sl. 12 mánuði og almennt á MSR (12%). Þetta er mikil 

lækkun frá 2008 en þá töldu 31% svarenda í Engjaskóla sig hafa orðið fyrir áreitni frá 

nemendum og foreldrum.  

 

 

Verklag 
Fjölbreyttar leiðir í námi 

 Í starfsáætlun skólans er stefna um nám og kennslu sett fram í markmiðum  

 Í skólanámskrá, námskrá árganga eftir greinum, kemur fram hvaða kennsluaðferðum 

kennarar hyggjast beita til að ná þeim námsmarkmiðum sem tilgreind eru í greininni. 

 Ekki er samræmi í framsetningu milli greina eða árganga og misjafnlega ljóst hvernig 

tengslin eru við þau almennu markmið sem sett eru fram í starfsáætlun.  

 Bent er á að tengja saman almenn markmið um nám og kennslu og leiðir og aðferðir til 

að ná þeim markmiðum í námi og kennslu í hverri grein. 
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 Í vettvangsathugunum voru nemendur oftast að vinna að verkefnum undir beinni stjórn 

kennara allir að sama eða hliðstæðu verkefni. Fjölbreyttust voru vinnubrögðin á yngsta 

stigi. 

 Á miðstigi og í unglingadeild voru algengustu vinnubrögðin innlögn og umræður, að 

fara yfir verkefni og verkefnavinna undir stjórn kennara. 

 Faggreinakennsla einkennir skipulagið frá 4. bekk, kennarar sérhæfa sig í 1-2 

námsgreinum og nemendur fara á milli stofa eftir greinum. Í sumum tímum er 

nemendum árgangsins skipt í hópa eftir getu, stærri hóp sem fylgist að í námi og minni 

hóp þar sem hver og einn vinnur á sínum hraða.  

 Í 1.-3. bekk er bekkjarkennsla ríkjandi og samkennt er í 1. og 2. bekk þar sem 

árgöngunum er skipt upp í þrjá umsjónarhópa.  

 Fagfundir annars vegar og stigsfundir hins vegar virðast vera grunneiningar í faglegu 

samstarfi kennara. Kennarar sem kenna sama árgangi hittast á sérstökum fundi 

nokkrum sinnum yfir skólaárið. Í rýnihópi kennara kemur fram að þörf sé fyrir 

reglulegt samráð kennara til að ræða nám og kennslu í árganginum. 

 Faggreinakennslan var tekin upp sem þróunarverkefni til þriggja ára og þá í öllum 

árgöngum en hefur gengið til baka í yngstu árgöngum.  

 Verkefnið var metið í mars 2010. Niðurstaða matsins er að faggreinakennsla hefjist 

ekki fyrr en í 5. bekk en frá 5.-10. bekk sé faggreinakennsla góður kostur. 

 Mikil áhersla er á kennslu list- og verkgreina, þær eru jafnréttháar í námi nemenda og 

bóklegar greinar að mati skólastjóra og þeim er frábærlega vel sinnt.  

 Boðið er upp á fjölbreyttar valgreinar og eru alls 23 námskeið í boði á skólaárinu 

2009-2010 fyrir nemendur annars vegar í 8. bekk og hins vegar í 9. og 10. bekk. 

 Skólasafn  er staðsett miðsvæðis í skólanum. Markmið eru sett fram í námskrám fyrir 

hvern árgang sem miða að því að nemendur kynnist bókasafninu og nýti það í námi. 

 Stefna skólans er að sífellt mat skuli fara fram á námsframvindu allt skólaárið og 

vitnað í aðalnámskrá því til stuðnings  

 Fjallað er um námsmat í árganganámskrám í hverri grein fyrir sig, þar kemur víða 

fram að stefnt er að símati og því að meta virkni nemenda og vinnu. Lýsing á 

námsmati er þó mismunandi og vægi prófa meira en vægi símats í einhverjum 

tilvikum. Æskilegt er að samræma framsetningu námsmats. 

 Skólastarfið var metið út frá matstæki um einstaklingsmiðað nám og er skólinn í 

flestum þáttum kominn nokkuð áleiðis í átt til einstaklingsmiðaðs náms, 

heildarútkoma er 2.5 stig á kvarðanum 1-5. Lengst er skólinn kominn í 

foreldrastoðinni.  

 Nemendur gera sér ekki eigin áætlanir í námi en einstaklingsnámskrár eru gerðar fyrir 

þá sem þurfa sérkennslu. 

 Flestar kennslustundir sem heimsóttar voru teljast góðar eða tæp 60% og rúm 20% til 

viðbótar frábærar, nemendur eru almennt virkir og fara að fyrirmælum og 

bekkjarstjórnun kennara örugg. 4% þeirra kennslustunda sem heimsóttar voru teljast 

óviðunandi. 

 Sóknarfæri er fyrir skólann að gera kennsluna enn betri með fjölbreyttum og krefjandi 

verkefnum nemenda.  

 

Sérkennsla 

 Deildarstjóri sérkennslu stýrir stoðkennslu við skólann, hún fundar reglulega með 

skólastjórnendum og er í góðu samstarfi við þá.  

 Markmið stoðkennslunnar er að sem flestir nemendur geti fylgt sínum bekk og hafi 

námsefni við hæfi.  
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 Aðstaða til sérkennslu er mjög góð að mati rýnihóps.  

 Viðhorfin eru mjög jákvæð gagnvart nemendum með sérþarfir, helst að komi upp 

neikvæð viðhorf gagnvart nemendum með hegðunarvanda.  

 Sérkennarar gera einstaklingsnámskrár fyrir nemendur í sérkennslu, stundum í 

samstarfi við foreldra.  

 Á yngsta stigi fer stoðkennsla að mestu fram inni í bekk eða í litlum hópum, á miðstigi 

fer kennslan að mestu fram í litlum hópum í stoðverinu. Á unglingastigi er 

stoðkennslan þrískipt, hún getur verið í námskeiðsformi, sem valgrein fyrir nemendur 

eða í Valveri  

 Lausnateymi er ekki starfandi en aðstoð er veitt í daglegu starfi og hefur það gefist vel. 

 Þjónustumiðstöð uppfyllir ekki það hlutverk sitt að sjá um kennsluráðgjöf að mati 

rýnihóps um sérkennslu. Aftur á móti er ánægja með samstarf við sálfræðing 

þjónustumiðstöðvar. 

 Nemendaverndarráð starfar í samræmi við grunnskólalög og reglur um ráðið. Það 

fundar vikulega á starfstíma skólans.  

 Valver er hluti af stoðkennsluúrræðum Engjaskóla fyrir unglingastigið. Markmið 

valvers er velferð einstaklinganna, hver nemandi er einstakur og námið sniðið í 

kringum hann og hans þarfir. 

 Nokkrir nemendur eru alfarið inni í valveri en hinir fara mismikið í tíma með sínum 

árgangi og einhverjir eru einnig í atvinnutengdu námi. Hver nemandi er með sérsniðna 

stundaskrá og vinna eftir einstaklingsnámskrá. 

 

Skólaþróun, mat og upplýsingamiðlun 

 Engjaskóli var í forystu í þróun foreldrasamstarfs sem móðurskóli í þeim málaflokki á 

árunum 2000-2002. Þá voru markaðar áherslur sem enn er unnið eftir.  

 Á heimasíðu skólans er fjallað um þróunarverkefnið Enginn er einn sem unnið var að 

á árunum 2007-2008. Markmið verkefnisins var að vinna að því að nýta betur það 

fjármagn sem ætlað er til stoðkennslu með því að bæta innra skipulag og efla 

samvinnu við fagaðila utan og innan skólans. 

 Skólinn er einnig þátttakandi í rannsókn á starfsháttum grunnskóla. 

 Sjálfsmatsskýrsla fyrir Engjaskóla hefur ekki verið gefin út síðan skólaárið 2002-2003. 

Brýnt er að vinna að heildstæðri sjálfsmatsáætlun og að gerð sjálfsmatsskýrslu fyrir 

skólann. 

 Umbótaáætlun fyrir skólaárið 2009-2010 var skilað til grunnskólaskrifstofu haustið 

2009. Þar kemur fram að unnið er að alls 10 umbótaverkefnum í víddunum skólastarf 

og mannauður. Ekki kemur fram á hverju er byggt við val á umbótaverkefnum. 

 Starfsáætlun Engjaskóla fyrir skólaárið 2009-2010 liggur fyrir. Starfsáætlunin var 

yfirfarin á Menntasviði í febrúar 2010. Hún telst ítarleg og í fullu samræmi við þær 

kröfur sem Menntasvið Reykjavíkur gerir. Starfsáætlunin er birt á heimasíðu skólans. 

 Handbók skólans hefur að geyma ýmsar upplýsingar fyrir foreldra. Hún er á 

heimasíðu.  

 Markmið námsgreina eru sett fram í skólanámskrá fyrir hvern árgang. Námskrá 

skólans byggir á markmiðum sem sett eru fram í aðalnámskrá grunnskóla 2007. Í 

hverri námsgrein koma fram markmið sem unnið er að svo og viðfangsefni og eða 

kennsluaðferðir.  

 Námskrár eru kynntar foreldrum í námskynningum að hausti og birtast á 

heimasíðunni, frekari upplýsingar um nám og kennslu birtast undir krækjunni 

námsgreinar á skolatorg.is. 
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 Heimasíða Engjaskóla er nokkuð aðgengileg, fréttir eru uppfærðar reglulega og 

nokkuð auðvelt er að átta sig á því hvar upplýsingar er að finna.  

 Engar upplýsingar eru á heimasíðu um kennslu nýbúa í skólanum né upplýsingar á 

erlendum tungumálum. 

 

Öruggt, heilnæmt og vistvænt skólaumhverfi 

 Ekki kemur fram í gögnum skólans að unnið sé sérstaklega að umhverfismálum í 

skólanum eða gerð hafi verið áætlun um umhverfismál. Ekki kemur heldur fram 

áhersla á útinám eða kennslu. 

 Ánægja foreldra í nýjustu foreldrakönnuninni mjög álíka og áður hvað varðar almennt 

ástand húsnæðis, aðstöðu til íþróttaiðkunar, aðstöðu til að matast og leikaðstöðu á 

skólalóð. 

 Nemendur í rýnihópum eru ánægðir skólann sinn og skólalóðina líka, en finnst vanta 

gervigrasvöll sem hafði átt að koma fyrir fimm árum, að þeirra sögn.  

 Óánægðastir eru nemendur með matinn „hér er alltaf það sama“, þau telja matinn vera 

betri í öðrum skólum.  

 Tölvurnar í stofunum eru hægar og sums staðar of litlir stólar fyrir þau elstu. 

 Rýmingaráætlun skólans liggur fyrir og er uppi við í öllum skólastofum. Ekki kemur 

fram hvort áhættumat hefur verið gert eða brunaæfing farið fram á skólaárinu.  

 

Mannauður 

Starfsánægja og líðan starfsmanna 

 Heildarstarfsánægja og viðhorf til samvinnu mælist á styrkleikabili í viðhorfakönnun 

starfsmanna vorið 2009.  

 Á rýnifundum kom fram að starfsmenn telja  góðan starfsanda á vinnustaðnum og 

viðhorf starfsmanna sögð einkennast af væntumþykju gagnvart nemendum.  

 Viðhorf starfsmanna gagnvart vinnustaðnum  mælast mun jákvæðari í viðhorfakönnun 

2009 en árið á undan.  

 Á rýnifundum kom fram að starfsmenn töldu starfsmannafundi ekki nýtast nægilega 

vel til umræðu. 

 Í viðhorfskönnun 2009 svara 10% starfsmanna því  játandi að hafa orðið fyrir einelti 

frá samstarfsfólki 12 mánuði þar á undan sem er hæsta gildið í grunnskólum við 

þessari spurningu. 

 Athuga hvort hægt sé að koma til móts við athugasemdir starfsmanna um aðbúnað á 

vinnustaðnum.  

 Í viðhorfakönnun starfsmanna eru um 86% starfsmanna sammála því að vinnuaðstaða 

sé góð og 73% þeirra sammála því að þeir hafi aðgang að þeim gögnum og tækjum 

sem til þarf. Í rýnihópum og viðtölum kom hinsvegar fram að starfsmenn hafa 

ýmislegt við vinnuaðstöðu og aðgang að tækjum og gögnum að athuga. 

 Kennarar voru að meðaltali fjarverandi 3,9 kennsludaga á haustönn 2009. 

 Skoða þarf hvort fjarvera starfsmanna tengist álagi í starfi. 

 

Símenntun og starfsþróun 

 Í  viðhorfakönnuninni vorið 2009 mælast viðhorf starfsmanna gagnvart símenntun og 

starfsþróun nokkuð neikvæðari en að meðaltali í grunnskólum og lækka frekar milli 

ára. 

 Viðhorf til gagnsemi starfsþróunarsamtala mælist nokkuð lægri en að meðaltali í 

grunnskólum. 
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 Símenntunaráætlun skólans er birt í kennarahandbók 2009-2010. Í henni er tekið mið 

af helstu markmiðum skólans.  

 

Viðhorf starfsmanna til stjórnenda 

 Niðurstöður viðhorfakönnunar  starfsmanna vorið 2009 sýndi mun jákvæðari viðhorf 

gagnvart stjórnun skólans en árið 2008. 

 Í rýnihópum kom fram að stjórnendur væru sýnileg í skólastarfinu, nálægt nemendum 

og góður stuðningur við starfsmenn. 

 Starfsmenn í rýnihópum töldu upplýsingastreymi mætti bæta. 

 Það kom einnig fram í rýnihópum að óskipulags gætti vegna afleysinga kennara, boð 

bærust ekki um leyfi eða veikindi og ónákvæmni gætti í útreikningum launa, t.d. 

vegna forfallakennslu.  

 Fram komu athugasemdir um ólýðræðislegan stjórnunarstíl skólastjóra sem birtist t.d. í 

því að hluti starfsmanna upplifir að ekki sé á þá hlustað, þeir ættu ekki þátt í 

ákvörðunum. 

 

Fjármál 
 Gæta þarf að góðri og hagkvæmri nýtingu og stýringu fjármála. 
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