
 
Fundargerð matsteymis Hraunvallaskó la  

Dags: 23.10. 2017. Fundur haldinn í fundarherbergi skólans frá kl. 15.00-16.00 

Mættir: Lars Jóhann Imsland, Kristín Erla Þórisdóttir, Magnús Róbertsson (fjarverandi), Hjördís 

Sigurbjartsdóttir, Benedikt Steinar Benonýsson, Donna María Skúladóttir, Elísabet Anna Pétursdóttir, 

Súsanna Björg Vilhjálmsdóttir, Svava Dögg Gunnarsdóttir, Kristín Mogensen (fjarverandi), Rannveig 

Þórisdóttir (fjarverandi), Guðrún Snorradóttir og Vigfús Hallgrímsson.  

 

1. Kynning á starfi matsteymis og afhending gagna 

Matsgögn voru afhent og útskýrð. Farið var yfir starfsáætlun matsteymis en 4 fundir verða á 

skólaárinu. Lagt er upp með að allir hagsmunaðilar eigi fulltrúa í því en matsteymi Hraunvallaskóla er 

skipað á eftirfandi máta:  

 Skólastjóri:Lars Jóhann Imsland 

 Foreldrar (tveir aðilar): Kristín Erla Þórisdóttir, Magnús Róbertsson, Hjördís 

Sigurbjartsdóttir og Benedikt Steinar Benonýsson 

Nemendur (tveir aðilar): Donna María Skúladóttir og Elísabet Anna Pétursdóttir 

 Kennarar (3 aðilar - einn frá hverju stigi) Súsanna Björg Vilhjálmsdóttir, Svava Dögg 

Gunnarsdóttir, Kristín Mogensen 

 Starfsmaður (einn aðili) Rannveig Þórisdóttir 

Farið var yfir það starf sem tilheyrir innra mati Hraunvallaskóla en matsteymi er hluti af innra mati 

grunnskóla. Þar fer fram fagleg ígrundun og greining á gögnum um skólastarfið þar sem mat er lagt á 

hversu vel tekst að ná þeim gæðum og þeim árangri sem stefnt er að út frá fyrirfram ákveðnum 

viðmiðum. Matið gerir skólum kleift að kynnast starfi sínu vel og að finna bestu leiðirnar til umbóta 

fyrir nemendur. Innra mat er samvinnuverkefni alls skólasamfélagsins og allir hagsmunahópar þurfa 

að koma að helstu þáttum matsferlisins, eftir því sem við á.  Skólastjóri ber ábyrgð á innra mati í 

sínum skóla en mikilvægt er að framkvæmd og utanumhald þess dreifist á fleiri aðila.  

Umbótastarf í Hraunvallaskóla er byggt á úttekt MMS, Skólapúlsinum og Bókun 1 samkvæmt 

kjarasamningum kennara. Við skólann er starfandi umbótateymi sem hefur haldið fimm fundi og farið 

yfir og samræmt umbótaáætlanir, forgangsraðað og skipt með sér verkum. Áhersla er á 8 umbótaþætti 

sem eru:  

 Álagsþættir vegna nemendamála 

 Álagsþættir vegna vinnuaðstæðna 

 Álagsþættir vegna náms og kennslu 

 Umbætur á stjórnun skólans 

 Umbætur á námi og kennslu 

 Umbætur á innra mati 

 Umbætur á teymisvinnu 

 Aukin nemendavirkni og ánægja foreldra með skólastarfið 

 



Myndin lýsir mats og umbótaferli í Hraunvallaskóla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundargerð ritaði Lars Jóhann Imsland 


