
Stjórnun

Umbótaþættir
Markmið með 

umbótum
Aðgerðir til umbóta Tímaáætlun Ábyrgðaraðili

Endurmat; hvenær og 

hvernig
Viðmið um árangur

Hvað þarf að bæta? Að hverju er stefnt?         
Hvernig framkvæmum 

við það?

Hvenær hefst og 

hvenær lokið?
Hver ber ábyrgð?

Hvernig á að meta? 

(könnun, rýnihópur, safna 

gögnum)

Niðurstöður metnar - 

náðust markmið?



Uppeldis- og menntastarf

Umbótaþættir
Markmið með 

umbótum
Aðgerðir til umbóta Tímaáætlun Ábyrgðaraðili

Endurmat; hvenær og 

hvernig
Viðmið um árangur

Hvað þarf að bæta? Að hverju er stefnt?         
Hvernig framkvæmum 

við það?

Hvenær hefst og hvenær 

lokið?
Hver ber ábyrgð?

Hvernig á að meta? 

(könnun, rýnihópur, safna 

gögnum)

Niðurstöður metnar - 

náðust markmið?



Mannauður

Umbótaþættir
Markmið með 

umbótum
Aðgerðir til umbóta Tímaáætlun Ábyrgðaraðili

Endurmat; hvenær og 

hvernig
Viðmið um árangur

Hvað þarf að bæta? Að hverju er stefnt?         
Hvernig framkvæmum 

við það?

Hvenær hefst og hvenær 

lokið?
Hver ber ábyrgð?

Hvernig á að meta? 

(könnun, rýnihópur, safna 

gögnum)

Niðurstöður metnar - 

náðust markmið?



Leikskólabragur

Umbótaþættir
Markmið með 

umbótum
Aðgerðir til umbóta Tímaáætlun Ábyrgðaraðili

Endurmat; hvenær og 

hvernig
Viðmið um árangur

Hvað þarf að bæta? Að hverju er stefnt?         

Hvernig 

framkvæmum við 

það?

Hvenær hefst og 

hvenær lokið?
Hver ber ábyrgð?

Hvernig á að meta? 

(könnun, rýnihópur, 

safna gögnum)

Niðurstöður metnar - 

náðust markmið?



Innra mat

Umbótaþættir
Markmið með 

umbótum
Aðgerðir til umbóta Tímaáætlun Ábyrgðaraðili

Endurmat; hvenær og 

hvernig
Viðmið um árangur

Hvað þarf að bæta? Að hverju er stefnt?         
Hvernig framkvæmum 

við það?

Hvenær hefst og 

hvenær lokið?
Hver ber ábyrgð?

Hvernig á að meta? 

(könnun, rýnihópur, 

safna gögnum)

Niðurstöður metnar - 

náðust markmið?



Deild: 

Umbótaþættir
Markmið með 

umbótum

Aðgerðir til 

umbóta
Tímaáætlun Ábyrgðaraðili

Endurmat; hvenær og 

hvernig

Viðmið um 

árangur

Hvað þarf að bæta? Að hverju er stefnt?         

Hvernig 

framkvæmum við 

það?

Hvenær hefst og 

hvenær lokið?
Hver ber ábyrgð?

Hvernig á að meta? 

(könnun, rýnihópur, 

safna gögnum)

Niðurstöður 

metnar - náðust 

markmið?



Deild: 

Umbótaþættir
Markmið með 

umbótum

Aðgerðir til 

umbóta
Tímaáætlun Ábyrgðaraðili

Endurmat; hvenær 

og hvernig
Viðmið um árangur

Hvað þarf að bæta? Að hverju er stefnt?         

Hvernig 

framkvæmum við 

það?

Hvenær hefst og 

hvenær lokið?

Hver ber 

ábyrgð?

Hvernig á að meta? 

(könnun, rýnihópur, 

safna gögnum)

Niðurstöður metnar - 

náðust markmið?



Deild: 

Umbótaþættir
Markmið með 

umbótum

Aðgerðir til 

umbóta
Tímaáætlun Ábyrgðaraðili

Endurmat; hvenær 

og hvernig

Viðmið um 

árangur

Hvað þarf að bæta?
Að hverju er 

stefnt?         

Hvernig 

framkvæmu

m við það?

Hvenær hefst 

og hvenær 

lokið?

Hver ber ábyrgð?

Hvernig á að meta? 

(könnun, rýnihópur, 

safna gögnum)

Niðurstöður 

metnar - 

náðust 

markmið?



Deild: 

Umbótaþættir
Markmið með 

umbótum

Aðgerðir til 

umbóta
Tímaáætlun Ábyrgðaraðili

Endurmat; 

hvenær og 

hvernig

Viðmið um 

árangur

Hvað þarf að 

bæta?

Að hverju er 

stefnt?         

Hvernig 

framkvæmum við 

það?

Hvenær hefst 

og hvenær 

lokið?

Hver ber 

ábyrgð?

Hvernig á að meta? 

(könnun, rýnihópur, 

safna gögnum)

Niðurstöður 

metnar - 

náðust 

markmið?


