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4. Mannauður 

4.1. Starfsánægja, líðan og aðbúnaður á vinnustað  

Viðmið um gæðastarf 
Starfsandi er góður og starfsfólki líður vel í vinnunni. Í starfsmannahópnum ríkir gagnkvæm virðing og 
samkennd. Starfsfólk er hvatt til að sýna frumkvæði og finnur að störf þess eru metin að verðleikum. Það fær 
hrós fyrir vel unnin störf frá stjórnendum, samstarfsfólki, foreldrum og nemendum.  Stöðugleiki er í 
starfsmannahópnum. Brugðist er við ágreiningi og einelti í starfsmannahópnum komi það upp. Húsnæði og 
allur aðbúnaður miða af því að tryggja öryggi og vellíðan nemenda og starfsfólks. 

 
 Verklag öðrum til eftirbreytni, framúrskarandi á sínu sviði 

A    Mjög gott verklag sem samræmist fyllilega lýsingu um gæðastarf 
B    Gott verklag, flestir þættir í samræmi við lýsingu á gæðastarfi 
C    Viðunandi verklag, uppfyllir viðmið um gæðastarf að mörgu leyti, einhverjir mikilvægir þættir sem þarfnast 

úrbóta 
D    Óviðunandi verklag, uppfyllir ekki viðmið um gæðastarf á mörgum mikilvægum þáttum. 

 
 

Vísbendingar A B C D 

a) Starfsfólki líður vel í vinnunni.     

b) Starfsfólk er ánægt með starfsandann á vinnustaðnum.     

c) Starfsfólk er ánægt með samskipti á vinnustaðnum     

d) Starfsfólk er stolt af starfi sínu og hefur trú á gæðum starfsins.     

e) Starfsfólki er hrósað fyrir vel unnin störf.     
f) Starfsfólk telur að starf þess sé metið að verðleikum af yfirmanni og 

samstarfsfólki. 
    

g) Starfsfólk telur hæfni sína og þekkingu vera vel nýtta í starfi.     

h) Starfsfólk veit til hvers er ætlast af því í starfi.     

i) Gætt er jafnræðis og jafnréttis á vinnustaðnum.     

j) Allir aðilar skólasamfélagsins leggja sitt af mörkum til þess að stuðla að 
jákvæðum skólabrag. 

   
 

k) Starfsfólk hefur sameinast um gildi eða leiðarljós í starfinu og þau eru sýnileg.    
 

l) Starfsmannafélag starfar við skólann og stendur reglulega fyrir viðburðum 
fyrir starfsmenn. 

    

m) Allir starfsmenn hafa tækifæri til að taka virkan þátt í félagslífi.     

n) Starfsþróunarsamtöl eru gagnleg að mati starfsmanna.     

o) Áætlun um viðbrögð við einelti og ágreiningi í starfsmannahópnum liggur 
fyrir og unnið er eftir henni. 

    

p) Allir starfsmenn vita hvert á að leita ef upp koma vandamál í samskiptum.     

q) Skipulag afleysinga í veikindaforföllum liggur fyrir.     



a) Vinnuaðstaða er góð að mati starfsfólks.     

b) Allt starfsfólk hefur aðgang að nauðsynlegum gögnum, tækjum og vinnurými.     

c) Húsnæði skólans og skólalóð uppfyllir þær kröfur sem gerðar eru í lögum um 
grunnskóla, reglugerðum[1] og aðalnámskrá grunnskóla. 

    

d) Vinnuaðstaða er góð hvað varðar húsbúnað, hljóðvist, lýsingu og 
loftræstingu. 
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4. Mannauður 

4.2. Viðhorf til stjórnunar 

Viðmið um gæðastarf 
Vinnustaðnum er vel stjórnað, aðgengi að stjórnendum er gott og meðal starfsmanna ríkir traust til 
stjórnenda. Starfsfólk er ánægt með samskipti við yfirmenn. Í starfsháttum  og skipulagi er lögð áhersla á 
lýðræðislega þátttöku. Starfsfólk finnur fyrir metnaði stjórnenda og er hvatt til að gera sitt besta í starfi. 
Starfsfólk er hvatt til að koma með ábendingar og hugmyndir um skólastarfið  og þeim er vel tekið. 
Stjórnendur taka  fljótt á ágreiningsmálum komi þau upp. Starfsfólk getur leitað eftir ráðgjöf og stuðningi frá 
stjórnendum varðandi störf sín og hefur svigrúm til að samræma starf og einkalíf.  

 
 Verklag öðrum til eftirbreytni, framúrskarandi á sínu sviði1 

A   Mjög gott verklag sem samræmist fyllilega lýsingu um gæðastarf 

B   Gott verklag, flestir þættir í samræmi við lýsingu á gæðastarfi 

C   Viðunandi verklag, uppfyllir viðmið um gæðastarf að mörgu leyti, einhverjir mikilvægir þættir sem þarfnast 

úrbóta 

D   Óviðunandi verklag, uppfyllir ekki viðmið um gæðastarf á mörgum mikilvægum þáttum. 

 

Vísbendingar A B C D 

a) Starfsfólk telur að vinnustaðnum sé vel stjórnað.  
     

b) Starfsfólk er ánægt með samskipti við stjórnendur.  
     

c) Starfsfólk ber traust til stjórnenda. 
     

d) Starfsfólk getur leitað til stjórnenda til að fá ráðgjöf og stuðning í 
starfi.      

e) Ábendingum og hugmyndum starfsfólks er vel tekið af 
stjórnendum og tekið tillit til þeirra eftir því sem kostur er.      

f) Stjórnendur  leysa ágreiningsmál sem upp koma í 
starfsmannahópnum.        

 

 
Atriði úr viðtölum,  rýnihópum, vettvangsathugunum og gagnarýni  
 

Styrkleikar: 

Tækifæri til umbóta:  

 

  

                                                           
1 Ef verklag er í stjörnuflokki þarf að skrásetja sérstaklega á hvern hátt það birtist. Safna saman fyrirmyndardæmum. 
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4.3. Samstarf og upplýsingamiðlun 

Viðmið um gæðastarf 
Samstarf í starfsmannahópnum er gott, samvinna og samábyrgð einkenna liðsandann. Allt starfsfólk þekkir 
stefnu skólans og í skólanum ríkir einhugur um markmið og leiðir til að ná þeim. Starfsfólk er metnaðarfullt 
og skapandi í að finna leiðir til að ná markmiðum skólans. Starfsfólk er vel að sér um skólastarf, réttindi 
barna og þarfir. Allir starfsmenn taka þátt í umræðu um skólastarfið, áherslur og skipulag. Starfsfólkið ræðir 
starfshætti sína, deilir þekkingu sinni, veitir leiðsögn og styður hvert annað. Mat á eigin starfsháttum er hluti 
af starfinu.  Allt starfsfólk á kost á að sækja símenntun við sitt hæfi. Vel er staðið að móttöku nýrra 
starfsmanna og þeir fá nauðsynlega þjálfun og fræðslu. Upplýsingaflæði er gott og starfsmenn fá 
nauðsynlegar upplýsingar um starfið. Starfsfólkið gætir fyllstu þagmælsku um hagi samstarfsmanna, 
nemenda og foreldra  og gætir að vörslu persónuupplýsinga. Allir starfsmenn þekkja viðbrögð við vá og 
eldvarnar- og rýmingaráætlun og eru meðvitaðir um hlutverk sitt.   

 
 Verklag öðrum til eftirbreytni, framúrskarandi á sínu sviði2 

A   Mjög gott verklag sem samræmist fyllilega lýsingu um gæðastarf 

B   Gott verklag, flestir þættir í samræmi við lýsingu á gæðastarfi 

C   Viðunandi verklag, uppfyllir viðmið um gæðastarf að mörgu leyti, einhverjir mikilvægir þættir sem þarfnast 

úrbóta 

D   Óviðunandi verklag, uppfyllir ekki viðmið um gæðastarf á mörgum mikilvægum þáttum. 

 

 Vísbendingar A B C D 

a) Virkt samstarf er á milli allra starfsmanna með hagsmuni nemenda  í 
huga. Samstarf starfsfólks er formgert með reglulegum fundum, s.s. í 
teymum um ákveðna hópa.    

 b) Þeir sem vinna saman í teymi skipta með sér verkum með þarfir 
barna/nemenda í huga.    

 
c) Allir starfsmenn fá tækifæri til að koma ábendingum um starfið á 

framfæri og starfsfólk er jákvætt gagnvart þróun á starfinu. 
   

 
d) Allt starfsfólk tekur þátt í lýðræðislegri, faglegri umræðu um starfið. 

   
 e) Nýir starfsmenn fá nauðsynlega þjálfun og fræðslu.    
 f) Upplýsingaflæði er gott að mati starfsmanna.    
 g) Upplýsingum er miðlað á fjölbreyttan hátt til starfsmanna og tekið tillit 

til sérstakra þarfa.    
 h) Þess er gætt að allir starfsmenn hafi aðgengi að nauðsynlegum 

upplýsingum vegna starfs síns.    
 i) Störf allra starfsmanna eru metin með jafningjamati eða af stjórnendum 

sem hluti af innra mati skólans.    
 

 
Atriði úr viðtölum,  rýnihópum, vettvangsathugunum og gagnarýni  
 

                                                           
2 Ef verklag er í stjörnuflokki þarf að skrásetja sérstaklega á hvern hátt það birtist. Safna saman fyrirmyndardæmum. 
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