
1 

 

 

 

 

 

Mennta og menningarmálaráðuneytið 

Sölvhólsgötu 4 

150 Reykjavík                                                                                   

 

Hafnarfirði 20. febrúar 2012 

 

 

 

 

 

Efni: Úttekt á skólastarfi Setbergsskóla í Hafnarfirði 

 

Í framhaldi af úttekt á skólastafi í Setbergsskóla í Hafnarfirði sem fram fór á tímabilinu 15. 

október  til 15. desember 2011 og bréfi ráðuneytisins er þess óskað að ráðuneytinu verði send 

tímasett umbótaáætlun vegna þeirra athugasemda sem fram komu í skýrslu úttektaraðila og 

ofangreindu bréfi. 

 

Í bréfi þessu eru tilgreindar þær athugasemdir sem bárust frá ráðuneytinu í kjölfar 

úttektarinnar  og umbætur vegna þeirra tilgreindar. Við þökkum ráðuneyti og úttektaraðilum 

fyrir gagnlega skýrslu ásamt uppbyggilegum athugasemdum. Athugasemdir ráðuneytis eru í 

bréfi þessu númeraðar og áætlun um úrbætur kemur þar á eftir. 

 

1.  Mikilvægt er að ná jafnvægi í skólastarfið eftir hagræðingaraðgerðir undangenginna 

ára. Starfsfólk þarf að öðlast sannfæringu fyrir því að tímabil uppbyggingar innra starfs sé 

hafin á ný. Allar leiðir til að fjölga nemendum ætti að íhuga með opnum huga. 

 

Áætlun: 

Unnið hefur verið að því að skapa ró í skólastarfinu eftir umfangsmiklar hagræðingaraðgerðir 

á skólastarfinu. Það hefur m.a. verið gert með því að bæta ekki við nýjum verkefnum til að 

fást við heldur gefa starfsfólki svigrúm til að vinna betur að því sem verið er að fást við nú 

þegar. Kennarar í unglingadeild hafa fengið fjölmennari bekki og hefur verið unnið að því að 

styðja þá í starfi þar sem þeir þurfa aukinn undirbúningstíma vegna kennslu og til að sinna 

samskiptum við nemendur og foreldra þegar fjölgað hefur í nemendahópum. Brugðið var á 

það ráð að þeir kennarar sem eru með kennsluafslátt nýti aukinn verkstjórnartíma til faglegra 

starfa tengdum umsjón með nemendum og líðan þeirra. Þeir kennarar sem ekki voru með 

aldursafslátt fengu einnig aukinn tíma til að sinna þessum störfum.  

 

Tekin var upp sú nýbreytni að kennar og aðrir starfsmenn eigi saman góða og uppbyggilega 

stund á fundartíma nokkrum sinnum yfir veturinn þar sem ýmislegt er gert til skemmtunar og 

starfseflingar. Kallast það verkefni “Gaman saman”. 
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Að öðru leyti vísum við þessari málsgrein til fræðsluyfirvalda í Hafnarfirði. Þar er nú til 

skoðunar hjá sérstökum starfshópi skólaskipan í Hafnarfirði. Áform um breytta skólaskipan 

hefur valdið óróa meðal starfsfólks en í skólahverfi Setbergsskóla hefur nemendum farið ört 

fækkandi og svo mun verða næstu ár. Þetta hefur reynt á, auk hagræðingaraðgerða vegna 

efnahagshrunsins. Það er ákvörðun fræðsluyfirvalda hvort og þá hvernig brugðist skuli við 

nemendafækkun en starfsfólk skólans er tilbúið til að skoða allar þær leiðir sem mega verða til 

þess að stöðugleiki haldist í skólastarfinu.  

 

2.  Huga má enn frekar að því að skólanámskrá verði enn heildstæðari, þ.e. að allar 

stefnur, áætlanir, námsvísar og upplýsingar um skólastarfið verði aðgengilegar á einum 

stað, í skólanámskránni. Setja þarf inn sjálfsmatsáætlun og aðferðir í almenna hluta 

námskrárinnar. 

 

Í skýrslunni er sérstaklega talað um kennsluáætlanir og að þær verðir hluti af 

skólanámskrá eða birtar á vefnum. Einnig kemur fram að í skólanámskrá þurfi að koma 

fram hvaða hópur mótar stefnu skólans. 

 

Áætlun: 

Teymi skipað fólki af öllum skólastigum ásamt stjórnendum verður sett saman til að stýra 

skólanámskrárvinnunni. Aðrir hagsmunaaðilar munu koma að þeirri vinnu eftir þörfum 

Skólanámskráin verður endurskoðuð í samræmi við athugasemdir í úttektarskýrslu, nýja 

aðalnámskrá og lögum um grunnskóla. Þegar er hafinn undirbúningur vegna innleiðingar og 

endurskoðunar skólanámskrár í samræmi við nýja aðalnámskrá og munu allir hagsmunaaðilar 

taka þátt í þeirri vinnu. 

 

Allar námsáætlanir verða settar á heimasíðu skólans undir tengilinn skólanámskrá. Sérstakur 

tími verður tekinn frá á haustdögum til að kennarar geti unnið kennsluáætlanir fyrir skólaárið í 

heild sinni en hingað til hafa þær verið gerðar fyrir hvora önn fyrir sig. 

 

Allar stefnur, áætlanir, námsáætlanir og upplýsingar um skólastarfið munu verða felldar undir 

almenna hluta skólanámskrárinnar og gerðar aðgengilegar á heimasíðu skólans undir 

tenglinum skólanámskrá. Þær er nú að finna á heimasíðunni en ekki sem hluti af 

skólanámskrá. Þessar breytingar verða gerðar haustið 2012 fyrir næsta skólaár.  

 

3.  Innra mat skólans er mjög vel unnið að mati úttektaraðila. Sjálfsmatsáætlun 2008–2012 

er umfangsmikil en jafnvel mætti hafa í huga við endurskoðun sjálfsmatsáætlunar (2012–

2016) hvort mögulega mætti straumlínulaga starfið enn frekar. Mögulega mætti t.d. fækka 

verkefnum innan hvers skólaárs, þar sem ekki er gerð krafa um að allir helstu þætti 

skólastarfsins séu skoðaðir innan hvers skólaárs, heldur einungis á áætlunartímanum. 

Gæta þarf að því að gera sjálfsmatsskýrslur opinberar á heimasíðu árlega. 

 

Áætlun: 

Innra mat skólans er til endurskoðunar og nýlega hefur verið skipt um mælitæki. Nú er 

Skólapúlsinn notaður í öllum nemendakönnunum og við vonumst til að það mælitæki muni 

einnig ná til starfsmanna og foreldra á næsta skólaári. Við endurskoðun sjálfsmatsáætlunar 

næsta árs verður þess gætt að fækka verkefnum og einfalda sjálfsmatið. Í ljósi þess að ný 

mælitæki hafa verið tekin í notkun munum við einnig skoða hvort við getum hætt einhverjum 

reglubundnum könnunum sem gerðar hafa verið árlega. Tekið verður tillit til þessarar 

athugasemdar við endurskoðun matsáætlunar í október 2012. Innra mat skólans er í sífelldri 

þróun og mun sú þróun halda áfram á næstu árum. 
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Sjálfsmatsskýrslur er að finna á heimasíðu skólans og verður þess gætt af skólastjórnendum 

að þær verði framvegis birtar í júní ár hvert.  

 

4.  Heimasíða Setbergsskóla er góð og hefur verið bætt undanfarin misseri að sögn 

viðmælenda. Mikilvægt er að viðhalda flæði upplýsinga inn á síðuna, að nýjar upplýsingar 

um skólastarfið, -stefnur og áætlanir rati inn á heimasíðu jafnóðum. 

 

Áætlun: 

Fram kom í úttektarskýrslu að heimasíða skólans er mjög góð og geymir miklar upplýsingar 

um faglegt innra starf skólans. Það hefur verið okkur metnaðarmál að bæta einnig fréttahluta 

heimasíðunnar og til þess þurfa allir starfsmenn að taka þátt í því verkefni. Því verður teymi 

sett saman um heimasíðuna til að tryggja enn betra flæði upplýsinga. Í teyminu verða 

skólastjórnendur, deildastjórar, umsjónarmaður heimasíðu, skólaritari ásamt starfsmanni sem 

heldur utan um myndasafn skólans. Þessir aðilar munu vinna enn markvissar að því að setja 

inn fréttir af skólastarfinu. Rætt hefur verið við kennara um að senda fréttir úr bekkjarstarfinu 

á heimasíðuna. Í starfsáætlun skólans eru viðmið um lágmarksflæði efnis inn á heimasíðuna 

og er þar miðað við að síðan sé uppfærð að lámarki tvisar sinnum í viku.  

 

 

Fyrir hönd starfsfólks Setbergsskóla þökkum við góða samvinnu við úttektaraðila og 

ráðuneyti vegna verkefnisins. Úttektarskýrslan hefur verið kynnt öllu starfsfólki skólans svo 

og úrbótaáætlun þessi. 

 

 

 

 

 

 

 

María Pálmadóttir, skólastjóri  Setbergsskóla 

Hrönn Bergþórsdóttir, aðstoðarskólastjóri Setbergsskóla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


