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I

Á Borgarholtinu
Á holtinu Borgar ber við himin
eitt heljar mikið hús.
Þar járnið berja og bókmenntir kryfja
halir og sprund námfús.
Um aga, virðingu og væntingar biður
Borgarholtsskólinn minn.
Bókmennt, handmennt og siðmennt býður
og breiðan faðminn sinn.
Þó svo í náminu framtíðin búi
og fjöreggið felist í því,
má eigi gleyma er minningar streyma
að mannvirðing menntun býr í.
Um aga, virðingu og væntingar biður
Borgarholtsskólinn minn.
Bókmennt, handmennt og siðmennt býður
og breiðan faðminn sinn.
Höfundur: Anton Már Gylfason
Skólasöngur Borgarholtsskóla.

II

FORMÁLI SKÓLAMEISTARA
Borgarholtsskóli hóf göngu sína haustið 1996 og starfar samkvæmt lögum nr. 80/2008 um
framhaldsskóla undir yfirstjórn mennta- og menningarmálaráðherra. Þegar skólinn var settur í fyrsta
skiptið voru um 400 nemendur skráðir til náms en eru nú um 1300 talsins sem gera rúmlega 1000
ársnemendur. Sá fjöldi hefur haldist nokkuð stöðugur undanfarin ár. Frá upphafi hefur skólinn haft
að leiðarljósi að vera vettvangur fjölbreytilegs mannlífs og hefur verið reynt eftir fremsta megni að
taka á móti öllum nemendum sem vilja hefja nám við skólann, læra þar og þroskast. Námsframboð
skólans er fjölbreytt og er í hvívetna leitast við að nemendur hljóti góða undirstöðuþekkingu í gildum
samfélagsins sem endurspeglast í grunngildum skólans. Í þessari ársskýrslu er leitast við að greina frá
staðreyndum í rekstri skólans ásamt að varpa ljósi á hugmyndafræðina sem starfsemi skólans byggir
á.
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ALMENNT
Borgarholtsskóli var stofnaður árið 1996 og er staðsettur við Mosaveg, 112 Reykjavík. Hann er
framsækinn og tæknivæddur nútímaskóli með fjölbreytt námsframboð þar sem bæði er boðið er upp
á dagskóla og dreifnám. Borgarholtsskóli starfar samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla sem gefin er
út af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu og skólanámskrá, sem birt er á vef skólans
www.borgo.is.

Hlutverk
Borgarholtsskóli starfar samkvæmt aðalnámskrá og lögum nr. 92/2008 um framhaldsskóla og öðrum
lögum og reglugerðum sem varða starfsemi framhaldsskóla. Í skólanum er leitast við að efla alhliða
þroska allra nemenda og búa þá undir virka þátttöku í fjölbreyttu nútímasamfélagi, störf í atvinnulífi
og áframhaldandi nám. Borgarholtsskóli hefur að leiðarljósi grunnþætti menntunar: læsi, sjálfbærni,
heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Í skólanum er leitast við að mæta
ólíkum áhugasviðum og hæfileikum nemenda, víkka sjóndeildarhring þeirra, styrkja gagnrýna og
skapandi hugsun, leggja rækt við persónulegan þroska og siðgæðisvitund og efla mannskilning,
tillitssemi og virðingu fyrir fólki og umhverfi.

GRUNNGILDI
Grunngildi Borgarholtsskóla eru jafnrétti, sköpun, sjálfsagi, framsækni og náungakærleikur. Starfið við
Borgarholtsskóla er framsækið og skapandi. Starfsemin byggist á jafnrétti og náungakærleika en gerir
um leið kröfur um sjálfsaga.
JAFNRÉTTI
Jafn réttur og jöfn tækifæri einstaklinga og hópa eru leiðarljós skólans og virt í öllu daglegu starfi og
ákvörðunum. Allir njóta jafnréttis, óháð andlegu og líkamlegu atgervi, kynferði, kynhneigð, litarhætti,
þjóðerni, trú eða efnahag. Þannig virðir Borgarholtsskóli lagalegan og stjórnarskrárbundinn rétt allra.
SJÁLFSAGI
Með því að beina hugsunum og gerðum skipulega í átt að tilteknu markmiði
náum við árangri. Borgarholtsskóli býður upp á menntun og umhverfi sem
örvar skipulagshæfni einstaklingsins og hvetur hann til að ná settum
markmiðum af eigin rammleik.
NÁUNGAKÆRLEIKUR
Við berum umhyggju hvert fyrir öðru og sýnum hvert öðru gagnkvæma
virðingu í öllum samskiptum. Velferð eins er háð því hvernig öðrum gengur.
Í Borgarholtsskóla komum við fram við aðra eins og við viljum að þeir komi
fram við okkur.
SKÖPUN
Afrek mannsins, hugsanir hans og gerðir eru merki um skapandi mátt sem
nýta má til uppbyggingar og framfara. Borgarholtsskóli hlúir að skilyrðum til
að leysa skapandi mátt einstaklingsins úr læðingi og kennir honum mikilvægi
frumkvæðis, áræðni og sjálfsgagnrýni í sköpunarferlinu.
FRAMSÆKNI
Með framsæknum huga og athöfnum mótum við framtíðina en bíðum ekki eftir henni. Menntun í
Borgarholtsskóla miðar að framsækni á öllum sviðum, framförum, lífsfyllingu og velgengni.
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STEFNA

Í stefnuskrá Borgarholtsskóla er framtíðarsýn stofnunarinnar sett fram ásamt markmiðum. Stefnu
stofnunarinnar má skipta upp í fjóra þætti sem eru eftirfarandi.
NEMANDINN OG VELFERÐ HANS
Í Borgarholtsskóla er nemandinn í fyrirrúmi. Nemendur hafa ólíkar og fjölbreyttar þarfir og er það
kappsmál að veita hverjum og einum þá þjónustu sem honum ber. Námsframboð er fjölbreytt,
starfsfólk hæft og vel menntað, félagslíf fjölbreytt, tækjabúnaður og aðstaða góð og húsnæði hreint
og snyrtilegt. Skólabragur er jákvæður og andleg, líkamleg og félagsleg velferð nemenda höfð að
leiðarljósi. Áhersla er lögð á heilsusamlega umgjörð um skólastarfið.
NÁM OG KENNSLA
Í Borgarholtsskóla eru öllum nemendum tryggð jöfn tækifæri til góðrar menntunar sem og námsleiðir
við hæfi hvers og eins. Kennsluhættir og námsmat eru fjölbreytt og nemendur hvattir til að bera
ábyrgð á eigin námi. Kostir upplýsingatækni og fjarkennslu eru nýttir og nemendur í iðn- og
starfsnámi fá fjölbreytta þjálfun á vettvangi. Lögð er áhersla á námsástundun, námsframvindu og að
draga úr brotthvarfi. Á öllum námsbrautum eru grunnþættir menntunar hafðir í heiðri: læsi, sjálfbærni,
heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Miðlun upplýsinga er skilvirk og
áreiðanleg og eru nemendur vel upplýstir um kröfur sem gerðar eru til þeirra.
MANNAUÐUR OG SKÓLABRAGUR
Jákvæður skólabragur er aðalsmerki Borgarholtsskóla. Samskipti fólks einkennast af gagnkvæmri
virðingu; samvinna, gleði og eftirvænting einkenna daglegt starf. Hlúð er að mannauði skólans með
því að skapa bestu skilyrði fyrir velferð, vellíðan og heilbrigði allra. Í því skyni er lögð áhersla á heilnæm
starfsskilyrði, starfsumhverfi og menntun til heilbrigðis; hver og einn fær tækifæri til að nýta hæfileika
sína til fulls. Starfsfólk og nemendur njóta styrkrar forystu, hvatningar og stuðnings. Lýðræðisleg
vinnubrögð, sem stuðla að samræðu, jafnræði og gagnsæi, eru í hávegum höfð.
ÁBYRG SAMFÉLAGSÞÁTTAKA
Starfsfólk og nemendur Borgarholtsskóla eru meðvitaðir um skyldur sínar og mikilvægi virkrar
samfélagslegrar þátttöku í nær- og fjærsamfélagi. Skólinn er fjölbreytt samfélag þar sem allir fá að
njóta hæfileika sinna óháð félagslegum og menningarlegum bakgrunni. Almenn menntun nemenda
við Borgarholtsskóla miðar að læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindum,
jafnrétti og sköpun. Þessir grunnþættir menntunar gera einstaklinginn hæfari í daglegu lífi og til
þátttöku í samfélaginu.
Nánari upplýsingar um stefnur Borgarholtsskóla eru á vef skólans.
Birtar stefnur Borgarholtsskóla
Skólanámskrá Borgarholtsskóla
Áætlun gegn einelti
Forvarnarstefna
Jafnréttisstefna/launastefna
Móttökuáætlun fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku
Persónuverndarstefna
Starfsmannastefna
Umhverfisstefna
Heilsueflandi framhaldsskóli
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KJARNASTARFSEMI
NÁMSFRAMBOÐ

Borgarholtsskóli hefur frá upphafi haft þá stefnu að stuðla að bókmennt, handmennt og siðmennt
nemenda sinna. Skólinn býður upp á fjölbreytt nám, bæði bóklegt nám, iðn- og starfsnám og listnám.
Bóknám

Brautir
Félags- og hugvísindabraut
Náttúrufræðibraut
Viðskipta- og frumkvöðlabraut
Bóknám í Borgarholtsskóla er þriggja ára nám sem lýkur með stúdentsprófi. Bóknámsbrautir skólans
eru þrjár, félags- og hugvísindabraut , náttúrufræðibraut og viðskipta- og frumkvöðlabraut. Nám til
stúdentsprófs á bóknámsbrautum er 200 framhaldsskólaeiningar. Að auki er boðið upp á viðbótarnám
til stúdentsprófs sem ætlað er þeim nemendum sem lokið hafa iðn- og starfsnámi.
Nám á bóknámsbrautum veitir nemendum víðtæka
almenna menntun og undirbýr þá fyrir háskólanám.

Listnám

Brautir
Listnám veitir almenna menntun og áhersla er lögð á Grafísk hönnun
skapandi verkefnavinnu og tæknikunnáttu.
Kvikmyndagerð
Leiklist
Listnám í Borgarholtsskóla er þriggja ára nám sem lýkur með stúdentsprófi. Listnámsbrautir skólans
eru þrjár, grafísk hönnun, kvikmyndagerð og leiklist. Nám til stúdentsprófs á listnámsbrautum er 200
framhaldsskólaeiningar.
Undirbúningur- og sérnám
Nám á framhaldsskólabraut er undirbúningur fyrir
þátttöku í lýðræðislegu samfélagi og áframhaldandi
nám.
Sérnámsbraut er ætluð nemendum sem þurfa
sérhæft einstaklingsmiðað nám sem mætir færni
þeirra og áhuga.

Brautir
Framhaldsskólabraut
Sérnámsbraut

Námi á framhaldsskólabraut er ætlað að undirbúa nemandann undir nám á starfs-, verk- eða bóknám
á framhaldsskólastigi og efla hæfni hans sem þátttakanda í nútíma lýðræðissamfélagi. Námið er ætlað
þeim nemendum sem ekki hafa lokið grunnskóla með þeim árangri sem krafist er við inntöku á aðrar
brautir framhaldsskólans. Námið er allt að 90 einingar og eru námslok á 1. hæfniþrepi. Gert er ráð fyrir
að stór hluti nemenda færist yfir á aðrar námsbrautir eftir tveggja anna nám. Því er lögð áhersla á að
undirbúa hvern og einn undir það nám sem viðkomandi hyggst stunda. Fyrir þá sem eru óákveðnir um
náms- og starfsval er lögð áhersla á markvissa náms- og starfsráðgjöf. Nemendum sem ekki hafa
uppfyllt inntökuskilyrði á aðrar námsbrautir framhaldskólans við lok fyrsta námsárs gefst kostur á að
velja áfanga af öðrum námsbrautum (frjálst val) að því gefnu að skilyrði um undanfara séu uppfyllt. Á
brautinni er öflugt umsjónarkerfi þar sem nemendur fá aðhald og stuðning og áhersla er á samráð og
samskipti við foreldra og forráðamenn nemenda. Til þess að auðvelda yfirfærslu nemandans frá
grunnskóla í framhaldsskóla og skapa ákjósanlegt námsumhverfi er nemendum skipt í bekki á fyrsta
námsári. Nám á sérnámsbraut er einkum ætlað nemendum sem hafa notið verulegrar sérkennslu í
grunnskóla, verið í sérdeild eða sérskóla. Sérnámsbraut er ætluð nemendum sem ekki geta nýtt sér
almenn námstilboð framhaldsskóla en þurfa sérhæft einstaklingsmiðað nám sem mætir færni þeirra
og áhuga. Fötlunargreining frá viðurkenndum greiningaraðilum þarf að fylgja með umsókn á
sérnámsbraut. Boðið er upp á fjögurra ára nám þar sem á fyrsta og öðru ári er lögð áhersla á að
viðhalda og bæta við þá færni og þekkingu sem fyrir er, en á þriðja og fjórða ári er lögð áhersla á
tengingu við atvinnulífið þar sem nemendur fara í starfskynningar og starfsþjálfun. Námið er 240
framhaldsskólaeiningar og eru námslok á 1. hæfnisþrepi.
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Iðn- og starfsnám
Málmiðngreinar.

Brautir
Blikksmíði
Í málmiðngreinum blandast saman nútíma tölvu- og Rennismíði
hátækni og hefðbundið handverk.
Stálsmíði
Vélvirkjun
Bíliðngreinar.
Bifreiðasmíði
Í bíliðngreinum blandast saman nútíma tölvu- og
Bifvélavirkjun
hátækni og hefðbundið handverk.
Bílamálun
Félagsvirkni- og uppeldissvið.
Félagsliðar
Námi á félagsvirkni- og uppeldissviði er ætlað að
Félagsmála- og tómstundanám
hlutverk að svara kröfum samfélagsins um almenna Leikskólaliðar
menntun og að búa nemendur undir sérhæfð störf.
Stuðningsfulltrúar
Í skólanum er boðið upp á iðn- og starfsnám á þremur ólíkum sviðum, málmiðngreinum, bíliðngreinum
og félagsvirkni- og uppeldisgreinum. Námið er sniðið að þörfum atvinnulífsins og fer nokkur hluti þess
fram á vinnustöðum. Málmiðngreinarnar eru fjórar, blikksmíði, rennismíði, stálsmíði og vélvirkjun.
Námið tekur þrjú ár og að lokinni starfsþjálfun geta nemendur tekið sveinspróf. Námið er á 3.
hæfniþrepi. Í bíliðnum geta nemendur valið um þrjár brautir: Bifvélavirkjun, bifreiðasmíði og
bílamálun. Námið tekur tvö og hálft ár í bílamálun en þrjú ár í bifvélavirkjun og bifreiðasmíði. Að loknu
námi og starfsþjálfun geta nemendur tekið sveinspróf í viðkomandi iðngrein og hafa að því loknu full
réttindi til starfa í greininni. Námið er á 3. hæfniþrepi. Félagsvirkni- og uppeldisgreinar skiptast á fjórar
námsbrautir: Nám fyrir félagsliða, félagsmála- og tómstundanám, leikskólaliða og stuðningsfulltrúa.
Nám fyrir félagsliða er þriggja ára nám og er á 3. hæfniþrepi. Nám fyrir stuðningsfulltrúa, leikskólaliða
og félags- og tómstundanám námið er tvö og hálft ár og er á 2. hæfniþrepi. Mögulegt er að ljúka námi
á öllum iðn- og starfsnámsbrautum með stúdentsprófi líkt og rakið er í textanum við bóknámið.
Afrek
Afreksíþróttasvið er fyrir nemendur sem vilja stunda
sína íþrótt með álagi afreksíþrótta samhliða námi.

Afreksíþróttasvið

Borgarholtsskóli býður upp á afreksíþróttasvið fyrir alla nemendur sem stunda íþróttir hjá
viðurkenndum þjálfurum. Boðið er upp á sérstakar tækniæfingar í völdum íþróttagreinum þar sem
fjöldi og aðstæður leyfa (fótbolti, handbolti, golf, íshokkí og körfubolti svo dæmi séu tekin). Fyrir
nemendur sem stunda íþróttir sem ekki er unnt að bjóða upp á sérstakar tækniæfingar fyrir er boðið
upp á sérsniðin verkefni og utanumhald. Kennsla fer öll fram innan skóladagsins við frábærar aðstæður
í Egilshöll (verklegt) og Borgarholtsskóla (bóklegt). Nemendum bjóðast tækifæri til að vinna margvísleg
hagnýt verkefni sem nýtast þeim sem nemendum jafnt sem íþróttinni sem þeir stunda. Nemendur á
afreksíþróttasviði geta stundað nám á hvaða námsbraut skólans sem er. Nám á bóknámsbrautum fer
vel saman við afreksíþróttasvið (félags- og hugvísindabraut, náttúrufræðibraut eða viðskipta- og
frumkvöðlabraut), en nám til stúdentsprófs á afreksíþróttasviði skólans er 204 framhaldsskólaeiningar.
Aðrar námsbrautir eru í boði samhliða og námsframvindan sniðin að ferli hvers og eins í samráði við
viðkomandi sviðsstjóra.
Nánari upplýsingar um námsframboð eru aðgengilegar á heimasíðu skólans.
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HÚSNÆÐI BORGARHOLTSSKÓLA

Húsnæðið sem skólinn er rekinn í er um 10.040 fermetrar að gólffleti og er í eigu Fasteigna ríkissjóðs.
Mikil birta og gott rými einkenna skólahúsið. Það skapar hlýlega og jákvæða umgjörð um skólastarfið.
Skólinn er með bóknámshús, málmskála og bílaskála en auk þess eru allar íþróttir kenndar í Egilshöll.
Vegna aukinnar aðsóknar í list- og starfsnám við skólann hefur skólinn óskað eftir viðræðum við
Mennta- og menningarmálaráðuneytið og Reykjavíkurborg hvernig koma megi til móts við breyttar
þarfir í námi og kennslu hvað þetta varðar. Árið 1995 var samþykkt að tryggja skólanum aukið landrými
við Mosaveg og var það svæði merkt íþróttahús og sundlaug. Með breyttum áherslum í samfélaginu
t.d. breytingum í atvinnulífinu og breyttum áherslum í list- og starfsnámi er mjög aðkallandi að við
skólann verði byggð aukin aðstaða til kennslu í bíliðingreinum (t.d. vegna rafbílavæðingar) og listaskála
sem henti fyrir kennslu í sviðslistum og kvikmyndagerð. Nemendur Borgarholtsskóla sækja nám í
íþróttir í Egilshöll en gott samkomulag er við Reykjavíkurborg og Fjölni varðandi íþróttir og starfsemi
afreksíþróttasviðs skólans. Skólinn leggur ríka áherslu á að óbyggt svæði við Mosaveg, norðan skólans,
verði nýtt í þágu starfsemi Borgarholtsskóla.
Á árinu 2019 var hafist handa við endurnýjun á kennslutækjum iðnnáms auk þess að byggja upp
nútímastofu til kennslu í meðal annars frumkvöðlafræði og nýsköpun sem tekin var í notkun vorið
2020. Í lok árs 2019 var auk þess ákveðið að setja kraft í að endurnýja kennslutæki í iðngreinum,
húsgögn í bóknámsstofum og einnig bæta tölvubúnaði í listnámi en sú vinna var í gangi fram á mitt ár
2020. Vegna COVID-19 heimsfaraldursins var aftur á móti ákveðið að hægja á innkaupum til að mæta
óvæntum útgjöldum vegna þeirra fordæmalausu aðstæðna sem uppi voru

FÉLAGSSTARF NEMENDA

Í Borgarholtsskóla er öflugt nemendafélag og á vegum þess starfa hinar ýmsu nefndir. Samkomubann
og aðrar áskoranir ársins 2020 hindruðu ekki nemendur í að halda uppi félagsstarfi, en nemendafélagið
nýtti samfélagsmiðla í auknum mæli og bauð meðal annars upp á bílabíó á bílastæði skólans.
Nemendur í málfundafélagi skólans stóðu sig vel í Morfís og Gettu betur lið skólans komst í úrslit.
Leikfélag skólans, Apollo, setti einnig upp leikritið Grís undir leikstjórn Inga Hrafns Hilmarssonar, sem
leikfélagið sýndi í Hlöðunni við Gufunesbæ við fullu húsi alveg þangað til hætta varð vegna
samkomubanns. Við skólann er unnið öflugt forvarnastarf og almennt góður bragur á skemmtanahaldi
nemenda. Grundvallast það á góðri samvinnu nemendaráðs, foreldraráðs og félagsmála- og
forvarnateymis skólans. Skólinn hefur átt gott samstarf við foreldra en með valkvæðu
foreldrafélagsgjaldi sem innheimt hefur verið undanfarið ár hefur foreldraráð komið því til leiðar að
meðal annars voru keyptir áfengismælar til notkunar á böllum. Einnig voru fest kaup á fjórum
taflborðum fyrir nemendur.

INNLENT OG ERLENT SAMSTARF

Stefna Borgarholtsskóla hvað varðar innlent samstarf er að vera opin fyrir öllu samstarfi sem eflir
nemendur og býr þá betur undir að starfa í framtíðinni í íslensku atvinnulífi. Borgarholtsskóli tekur
virkan þátt í samstarfi framhaldsskóla almennt og þá starfsmenntaskóla sérstaklega.
Samstarf við nærsamfélagið er Borgarholtsskóla mikilvægt en nemendur skólans hafa meðal annars
tekið að sér heimanámsaðstoð í efstu bekkjum grunnskólanna í Grafarvogi og áheyrn fyrir börn í yngstu
bekkjum Vættaskóla, þegar þau fara og hlusta á þau æfa sig í lestri. Þrátt fyrir samkomubann tóku
nýsköpunarnemendur skólans jafnframt þátt í keppninni Ungir frumkvöðlar. Þar náðu nemendur
Borgarholtsskóla þeim árangri að komast í úrslit með tvö lið en alls voru 112 lið skráð í heildina til
keppni.
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Hvað varðar erlend samskipti leggur Borgarholtsskóli ríka áherslu á að starfsfólk og nemendur hafi
tækifæri til að útvíkka sjóndeildarhringinn og komast til aukinnar þekkingar og þroska í gegnum
formlegt samstarf við einstaklinga, fyrirtæki og stofnanir erlendis. Sérstök áhersla er á samstarf við
önnur ríki Evrópu og það er stefna skólans að allir nemendur hafi á skólagöngu sinni tækifæri til
erlendra samskipta. Skólinn leitast við að fremsta megni að greiða götu nemenda og kennara sem sýna
því áhuga að leita sér þekkingar erlendis og meta nám erlendis sem nemendur taka á vegum skólans
jafngilt námi skv. námskrá skólans. Jafnframt því sem skólinn leitast við að greiða götu starfsfólks og
nemenda sem vilja heimsækja erlenda skóla, fyrirtæki og stofnanir í því skyni að auka þekkingu sína
þá leggur skólinn áherslu á að taka vel á móti erlendum gestum. Mikilvægur þáttur í erlendu samstarfi
er að taka þátt í að mennta erlenda nemendur sem eru í samstarfi við nemendur skólans með því að
greiða götu þeirra á Íslandi og veita góða þjónustu. Skólinn leitast einnig við að verða við óskum
erlendra kennara um að fá að kynnast innra starfi skólans með einum eða öðrum hætti.
Skólinn hefur sett á laggirnar starf verkefnisstjóra erlendra samskipta sem aðstoðar nemendur og
kennara við öflum styrkja og að finna leiðir til innihaldsríkra samskipta. Öll erlend samskipti nemenda
og kennara fara í gegnum verkefnisstjóra erlendra samskipta m.a. til að halda utan um verkefnið í heild
sinni og gæta að því að þekkingin haldist innan skólans. Verkefnisstjóri erlendra samskipta er
ráðgefandi fyrir stjórnendur skólans í erlendum samskiptum.
Erlendir samstarfsskólar Borgarholtsskóla árið 2020 voru eftirfarandi, sjá mynd 1, en þess ber að geta
að form erlendra samskipta fór allt úr skorðum á árinu sökum COVID-19 og mikilla ferðatakmarka.
Hins vegar fóru samskiptin mikið yfir á samskiptamiðla svo samstarfið hélt áfram þó með öðrum hætti
væri.

MYND 1 ERLENDIR SAMSTARFSSKÓLAR BORGARHOLTSSKÓLA. TAFLA FENGIN ÚR SKÝRSLU UM ERLENT SAMSTARF Í
BORGARHOLTSSKÓLA 2020, DAGS 21. APRÍL 2021.
Yfirlit yfir fjölda ferða, tegundir og upphæðir Erasmus+ styrkja fyrir starfsfólk, kennara og nemendur
frá 2017-2023 má sjá á mynd 2 hér fyrir neðan. En á myndinni má sjá hvernig styrkirnir skarast á milli
ára og hvernig aukningin hefur verið, en hún hefur nánast þrefaldast frá 2017-2020. Heildarupphæð
styrkja er 104 milljónir króna.
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MYND 2 YFIRLIT YFIR FJÖLDA FERÐA, TEGUNDIR OG UPPHÆÐIR ERASMUS+ STYRKJA FYRIR STARFSFÓLK, KENNARA OG
NEMENDUR FRÁ 2017-2023. TAFLA FENGIN ÚR SKÝRSLU UM ERLENT SAMSTARF Í BORGARHOLTSSKÓLA 2020, DAGS
21. APRÍL 2021.
Á árinu fóru alls fjórir nemendur og þrír kennarar á listnámsbraut til Marsala á Sikiley í janúar til þess
að vinna í samstarfsverkefninu CreActive! sem Borgarholtsskóli hefur yfirumsjón með. Jafnframt fóru
tveir nemendur úr grafískri hönnun til Finnlands og í lok janúar fór einn kennari til Madrídar til þess að
kynna sér kvikmyndagerð við EES Puerta Bonita skólann. Í febrúar fóru fjórir nemendur úr bílgreinum
til mánaðardvalar í Silkiborg í Danmörku í framhaldsskóla sem nefnist 360°. Jafnframt þáðu tveir
kennarar og tveir nemendur í bílgreinum heimboð framhaldsskólans GBS St. Gallen í Sviss. Tveir
enskukennarar í Borgarholtsskóla fóru til Bari á Ítalíu að heimsækja framhaldsskóla þar.
Tekið var á móti fimm erlendum nemendum í starfsþjálfun, tveimur spænskum nemendum sem fóru
til vinnu á Bílaverkstæði Reykjavíkur og tveimur nemendum sem voru við nám á listnámsbraut og
einum sem var í starfsnámi hjá ljósmyndaranum Jóni Páli. Í febrúar sótti Borgarholtsskóli um nýjan
Erasmus+ styrk fyrir verknáms nemendur og kennara og í maí barst jákvætt svar. Alls nam
styrkupphæðin 151.527 evrum eða um 24 milljónum íslenskra króna sem er um tvöfalt hærri upphæð
en sambærilegur styrkur frá 2018. Bregðast þurfti skjótt við í lok febrúar og byrjun mars til að stöðva
alla þá sem voru á leiðinni til landsins í hinum ýmsu samstarfsverkefnum og aðra gesti.

UPPLÝSINGA OG TÆKNIMÁL
Net- og tölvukerfi Borgarholtsskóla er þjónustað af Opnum kerfum. Árið 2020 var ár tækniframfara,
þar sem bæði nemendur og starfsfólk þurfti að treysta í meira magni á tæknina en áður. Breytt landslag
við kennsluna á þessum fordæmalausu tímum kallaði á lausnamiðaða hugsun stjórnenda, starfsfólks
og nemenda en samkomubann og aðrar áskoranir tengdar heimsfaraldrinum urðu til þess að kennsla
færðist yfir í fjarkennslu að töluverðu leyti. Hugað var að tækjakosti starfsfólks, sér í lagi til að auðvelda
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fjarkennslu og vinnu ásamt því að Innu mentorar voru virkjaðir innan skólans til þess að vera starfsfólki
innan handar.
Almenn markmið stofnunarinnar um aukna notkun upplýsingatækni og bætta þjónustu fólst meðal
annars í bættu símasambandi og gæði nettenginga en almennt gekk vel að vinna að þeim markmiðum.
Samið var við Opin kerfi um að fjölga tengipunktum og þétta þráðlaust netkerfi skólans. Örugg
gagnageymsla og vistun gagna var einnig áhersluatriði á árinu og innan stofnunarinnar starfar
skjalastjóri sem leiðir það starf. Innleiðing rafræna skjalastjórnarkerfisins GoPro hófst á vorönn 2019
og í lok árs 2020 var enn verið að festa í sessi verklag upplýsinga- og skjalastjórnar og notkun GoPro.
Kerfi
Vefsíða
Facebook
Instagram

www.borgo.is
Borgarholtsskóli
Afreksíþróttasvið Borgó @afrekssvid
Námsráðgjöf Borgó @namsradgjof_borgo
Kennslu- og upplýsingakerfi.
Fjárhags- og mannauðskerfi.
Tekjubókhaldskerfi ríkisins.
Skjala- og málakerfi.
Gæðakerfi.

Inna
Orri
TBR
GoPro
CCQ - gæðakerfi

MANNAUÐUR
STARFSFÓLK

Hjartað í því að halda starfsemi Borgarholtsskóla gangandi er starfsfólkið sem gæðir stofnunina lífi
ásamt nemendum skólans. Árið 2020 var fjöldi starfsfólks 146. Kynjahlutfall starfsfólks var nokkuð jafnt
líkt og sjá má á mynd 3 hér fyrir neðan, en 70 karlar starfa við stofnunina og 76 konur sem gerir
hlutfallið 48% karlar og 52% konur.

Kynjahlutfall starfsfólks

Konur;
76; 52%

Karlar;
70; 48%

Kynjahlutfall kennara

Konur;
52; 49%

Karlar;
55; 51%

MYND 3 KYNJAHLUTFALL STARFSFÓLKS OG KENNARA
Eðli máls samkvæmt eru kennarar stór hluti liðsheildarinnar innan stofnunarinnar en fjöldi kennara
við Borgarholtsskóla er 107, þar af eru 55 karlar og 52 konur sem gerir hlutfallið 51% karlar og 49%
konur. Af þeim kennurum sem starfa við skólann eru 99 kennarar með leyfisbréf sem er 93% kennara
við stofnunina.
Fjöldi starfsfólks
Fjöldi kennara

146
107
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Fjöldi stöðugilda við kennslu
Kynjahlutfall kennara
Kennarar með leyfisbréf
Kennarar án leyfisbréfs

96,05
55 karlar 52 konur
99
8

Aldurssamsetning kennara er nokkuð dreifð eins og sjá má á mynd 4 hér fyrir neðan, en yngsti
starfsmaður stofnunarinnar var á 28. aldursári og sá elsti 69. aldursári. Algengasta aldursbilið innan
stofnunarinnar er 55-64 ára.
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35-44

45-54
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11
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40

Aldursdreifing kennara

25-34

55-64

65+

MYND 4 ALDURSDREIFING KENNARA
Starfsfólk stofnunarinnar sem er dýrmæt auðlind og því markviss vinna lögð í að hlúa að starfsfólki í
því augnamiði að auka vellíðan, styrkja í starfi og stuðla að bættri heilsu þeirra. Stofnunin hefur meðal
annars gert samning við Vinnuvernd um heilsufarsmælingar og sálgæslu auk þess sem farið hefur verið
af stað með innleiðingu innhverfrar íhugunar meðal starfsfólks sem efalaust kom ekki að sök á þeim
róstursömu tímum sem einkenndu árið 2020. Heilsufarsmæling á vegum Vinnuverndar stóð starfsfólki
til boða í byrjun árs. Kostnaður vegna langtímaveikinda starfsfólks er þó einn stærsti einstaki
rekstrarþátturinn sem sveiflast hvað mest og minnst verður haft hemil á. Kostnaður vegna veikinda
starfsfólks árið 2020 var um 38 m.kr en þróun á kostnaði milli ára má sjá hér fyrir neðan á mynd 5.
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Kostnaður vegna veikinda starfsfólks
(m.kr)

MYND 5 KOSTNAÐUR VEGNA VEIKINDA STARFSFÓLKS Á TÍMABILINU 2017-2020
Fjöldi veikindadaga var 1.062 hjá starfsfólki árið 2020, það er þónokkur aukning frá árunum á undan
eins og sjá má hér fyrir neðan á mynd 6 en 2019 voru veikindadagarnir 574 og árið 2018 voru þeir 892.
1500
1000
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2019

2020

Fjöldi veikindadaga

MYND 6 VEIKINDADAGAR STARFSFÓLKS Á TÍMABILINU 2017-2020.
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SKIPURIT BORGARHOLTSSKÓLA
Hér fyrir neðan á mynd 7 má sjá skipurit Borgarholtsskóla.

MYND 7 SKIPURIT BORGARHOLTSSKÓLA 2020.
Yfirstjórn Borgarholtsskóla annast daglega stjórnun og tekur stefnumarkandi ákvarðanir auk þess sem
hún skiptir með sér verkefnum og ábyrgð. Yfirstjórnina skipar skólameistari, aðstoðarskólameistari,
áfangastjóri og fjármálastjóri, sjá nánar mynd 8. Kynjahlutfall yfirstjórnarinnar er jafnt þar sem hún er
skipuð af 2 körlum og 2 konum.
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Skólameistari

Aðstoðarskólameistari

Áfangastjóri

Fjármálastjóri

MYND 8 YFIRSTJÓRN BORGARHOLTSSKÓLA 2020.
Sviðstjórn er jafnframt hluti af stjórnkerfi skólans en sviðstjórar eru tengiliðir skólameistara við
viðkomandi kennslusvið. Fjórir sviðstjórar eru starfandi við Borgarholtsskóla og stjórna þeir sviðum líkt
og sjá má á skipuriti skólans. Yfirstjórn skólans fundar vikulega með sviðstjórum og fóstru mætinga og
umsjónar en markmið þeirra funda er að gefa stjórnendum víðtæka yfirsýn yfir starfsemi skólans.
Fundunum er auk þess ætlað að tryggja upplýsta ákvarðanatöku um innra starf Borgarholtsskóla og
ytri tengsl samhliða því að stuðla að skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu mannauðs og fjármuna.
Aðrar stjórnendastöður sem varða kennslu skólans eru deildarstjórn, brautarstjórn og fagstjórn en
þeirra starfsvið heyrir undir viðeigandi sviðstjóra og tryggir þeim nauðsynlega yfirsýn og nemendum
betri þjónustu. Skólaráð er einnig starfandi við skólann eins og lög gera ráð fyrir.
Stjórnunarhlutverk
Yfirstjórn

Millistjórnendur
Aðrir stjórnendur

Starfsheiti
Skólameistari
Aðstoðarskólameistari
Áfangastjóri
Fjármálastjóri
Sviðstjórar (4 einstaklingar)
Deildarstjórar (3 einstaklingar)
Brautarstjórar (3 einstaklingar)
Fagstjórar (8 einstaklingar)

Starfshlutfall
100%
100%
100%
100%
250%
105%
*ekki reiknað
starfshlutfall.
40 klst. á önn.
*ekki reiknað
starfshlutfall

Kyn
KK
KK
1 KK
2 KK
2 KK

KVK
KVK
3 KVK
1 KVK
1 KVK

4 KK

4 KVK

Fóstra mætinga og umsjónar
50%
KVK
Heildarkynjahlutfall stjórnenda sem koma beint að kennslu, án þess að tekið sé tillit til starfshlutfalls
má sjá hér fyrir neðan á mynd 9, en þar má sjá að hlutfallið er nokkuð jafnt eða 12 konur og 11 karlar.

Kynjahlutfall stjórnenda

Konur;
12; 52%

Karlar;
11; 48%

MYND 9 KYNJAHLUTFALL STJÓRNENDA.
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Innan stofnunarinnar eru auk þess önnur störf sem fela í sér stjórn af einhverju tagi, aðallega á sviði
stoðþjónustunnar, en þau fela í sér rekstrarstjórn fasteigna, ræstingastjórn, skjalastjórn, stýringu
bókasafns og verkefnastjórn af ýmsu tagi ásamt setu í ýmsum nefndum og ráðum.

NEMENDUR
Borgarholtsskóli þjónar nemendum sem vilja ljúka stúdentsprófi, námi af framhaldsskólabraut,
starfsbraut eða námi sem gefur starfsréttindi. Skólinn þjónar nemendum af öllu landinu þó langflestir
nemendur séu úr nærumhverfinu og gegnir skólinn því mikilvægu hlutverki sem hverfisskóli á
framhaldsskólastigi.
Á vorönn 2020 voru 1.204 nemendur skráðir í nám við skólann, nánar tiltekið 989 nemendur í dagskóla
og 215 í dreifnámi.1 Á haustönn voru 1.326 nemendur skráðir í nám við skólann, nánar tiltekið 1.117 í
dagskóla og 209 í dreifnámi.2 Fjöldi ársnemenda á árinu 2020 er 1.019.
Nánari upplýsingar um þróun heildarfjölda nemenda í dagskóla á milli ára má sjá hér fyrir neðan á
mynd 8.

Heildarfjöldi nemenda í dagskóla á tímabilinu 2005-2020
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MYND 10 HEILDARFJÖLDI NEMENDA Í DAGSKÓLA Á TÍMABILINU 2005-2020, MIÐAST VIÐ HEILDARFJÖLDA NEMENDA
20. JANÚAR Á VORÖNN OG 15. SEPTEMBER Á HAUSTÖNN.

ÚTSKRIFTIR

Nemendur sem lokið hafa námsbraut með skilgreindum námslokum teljast útskrifaðir.
Brautskráningar í Borgarholtsskóla á árinu voru alls 358. Líkt og sjá má á myndinni fyrir neðan á mynd
11 má greina nokkra aukningu í brautskráningum 2020 frá árinu 2018 þegar þær voru 278. Ef litið er
til kyns þeirra sem útskrifuðust á árinu voru það 198 karlar og 160 konur.3

1

Tölurnar miðast við heildarfjölda nemenda þann 27. janúar 2020.
Tölurnar miðast við heildarfjölda nemenda þann 8. september 2020
3
Setja verður þann fyrirvara við tölurnar sem koma fram í þessum kafla að nemendur geta útskrifast af fleiri en
einni braut á sama tíma og í einhverjum tilvikum getur sami nemandinn því verið talinn með fleiri en einni
braut.
2
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Útskriftir á tímabilinu 2016-2020
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MYND 11 BRAUTSKRÁNINGAR Á TÍMABILINU 2016-2020.
Flestar brautskráningar eru bóknámsbrautum Borgarholtsskóla, en það var 34% útskrifta árið 2020. Á
árinu voru nemendur jafnframt útskrifaðir í fyrsta sinn af framhaldskólabraut með framhaldsskólapróf.
Nánari greiningu á útskriftum nemenda eftir brautum má sjá á töflunni hér fyrir neðan.
Braut
Bóknámsbrautir
Framhaldsskólabraut
Bíliðngreinar
Málmiðngreinar
Starfsbraut
Félagsvirkni- og uppeldisbrautir
Listnám
Alls

Fjöldi Hlutfall
34%
121
3%
11
24%
87
9%
32
2%
7
17%
61
11%
39
100%
358

KK
60
6
67
32
6
9
18
198

KVK
61
5
20
0
1
52
21
160

Mikill uppgangur hefur verið í iðnnámi Borgarholtsskóla og samhliða því er hlutfall kynjanna byrjað að
taka nokkrum breytingum. Þau tímamót í sögu skólans urðu á árinu að fleiri konur útskrifuðust af
bílamálun verknámsbraut en karlar, en árið 2020 útskrifuðust af brautinni 9 karlar og 12 konur.
Brautskráningar af iðnnámsbrautum skólans hafa jafnframt aukist um 18% frá árinu 2019, sjá nánari
sundurliðun hér á töflunum fyrir neðan.
Brautskráningar af iðnnámsbrautum
2019-2020
Árið 2019
Árið 2020
Braut
Fjöldi Hlutfall Karl Kona Fjöldi Hlutfall Karl
17,8%
11,8%
Bifreiðasmíði - verknámsbraut 18
16
2
14
13
31,7%
43,7%
Bifvélavirkjun - verknámsbraut 32
28
4
52
45
18,8%
17,6%
Bílamálun - verknámsbraut
19
16
3
21
9
6,9%
6,7%
Blikksmíði
7
7
0
8
8
5,0%
5,0%
Rennismíði
5
4
1
6
6
1.0%
2,5%
Stálsmíði
1
1
0
3
3
1.0%
1,7%
Stálvirkjasmíði
1
1
0
2
2

Kona
1
7
12
0
0
0
0
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Vélvirkjun
Samtals

18
101

17,8%
100%

18
91

0
10

13
119

13
99

10,9%
99,9%

0
20

Liður í því að fjölga útskriftum í iðnnámi skólans er meðal annars að stytta meðalnámstíma hjá
nemendum en miðað er við að meðal námstími séu 7 annir. Unnið er markvisst að því að fjölga konum
á iðnbrautum skólans en á árinu var hafið sérstakt kynningarstarf með það að augnamiði. Sérstakt
kynningarráð hefur verið sett á laggirnar en það er hópur sem samanstendur af
aðstoðarskólameistara, áfangastjóra og fulltrúum kennara auk náms- og starfsráðgjafa. Hlutverk
kynningarráðs er að hafa yfirsýn fyrir kynningar á skólanum og þjónustu hans auk þess að móta
kynningar til framtíðar. Liður í því starfi var meðal annars aðkoma Borgarholtsskóla að útgáfu blaðsins
2020 sem gefið er út af öllum iðn- og verkmenntaskólum landsins. Lögð var áhersla á samstarf
starfsnámsskóla en stjórnendur starfsnámsskóla funduðu reglulega á árinu. Á árinu var unnið að gerð
nýrra námskrá í bíliðngreinum, sú vinna var í samvinnu við atvinnulífið og stefnt er að því að þeirri
vinnu verði lokið 2021. Partur af þeirri vinnu hefur verið að heimsækja og afla þekkingar frá
samstarfsskólum erlendis.

UMSÓKNIR, INNRITUN OG ÚTSKRIFT
Fylgni milli umsókna, innritunar og útskrifta sýnir hvernig nemendum gengur að komast í gegnum
iðnnám við skólann. Skólaárið 2016-2017 sóttu 232 um að hefja iðnnám við skólann, af þeim voru 203
umsóknir samþykktar. Að fjórum árum liðnum brautskrást 106 nemendur af iðnámsbrautum. Af þessu
leiðir að af þeim 203 nemendum sem hófu iðnnám við skólann er aðeins helmingurinn að brautskrást
á tilsettum tíma sem sýnir tækifæri til umbóta innan stofnunarinnar, sjá nánar mynd 12 hér fyrir neðan.

Umsóknir, innritun og útskrift á tímabilinu 2010-2020
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MYND 12 UMSÓKNIR, INNRITANIR OG ÚTSKRIFT Á TÍMABILINU 2010-2020.
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BROTTHVARF

Fjöldi nemenda

Skilgreint hlutfall nemenda sem hættir í Borgarholtsskóla á hverri önn er mælikvarði á brotthvarf úr
námi. Heildar brotthvarf nemenda í dagskóla á vorönn 2020 var 2,4% en í dreifnámi var það 7%. Á
haustönn 2020 var það aðeins hærra eða 3,1% í dagskóla og 11% í dreifnámi. Sjá nánari upplýsingar
um brotthvarf nemenda á töflunni hér fyrir neðan.
Dags.
Dagskóli
Dreifnám

Dagskóli
Dreifnám

Vor 2020
27.1.2020* 12/22/2020
989
965
215
200
Vor 2019
25.1.2019* 5/17/2019
966
925
231
214

Brotthvarf
%
2.4%
7.0%
%
4.2%
7.4%

Haust 2020
8.9.2020* 12/15/2020
1117
1082
209
186
Haust 2019
10.9.2019* 12/13/2019
1086
1033
234
213

Brotthvarf
%
3.1%
11.0%
%
4.9%
9.0%

Ekki er allt brotthvarf þó þess eðlis að nemendur hætti alfarið í námi því kann einnig að vera gagnlegt
að taka saman brotthvarf nemenda úr einstaka áföngum en ekki heildarnámi. Nemendaígildi
brotthvarfs úr einstaka áföngum árið 2020 er 35,77 og einingafjöldinn yfir árið eru 2146 einingar sem
flestar koma vegna hvarfs nemenda úr 5 eininga áföngum. Sjá nánari sundurliðun hér í töflunum fyrir
neðan.

Vorönn
2020
Haustönn
2020

5
eininga
áfangar
940

3
eininga
áfangar
36

2
eininga
áfangar
18

1
eininga
áfangar
28

6
eininga
áfangar
0

1005

60

16

37

6

1022
34,07
1124
37,47

Alls einingar
Nemendaígildi
Alls einingar
Nemendaígildi

Skýrsla um árlegt brotthvarf fyrir Borgarholtsskóla unnin af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu
sýnir að brotthvarf nýnema á skólaárinu 2019-2020 var 7,1% en það er nokkuð hærra ef það er borið
saman við heildarbrotthvarf nýnema yfir allt landið, en það var 4%. Tilfærsla nýnema frá
Borgarholtsskóla var sömuleiðis aðeins hærri en hjá árganginum í heild sinni, en hjá Borgarholtsskóla
var sú tala 12,1% á meðan hlutfallið yfir heildina var 8,3%. Upplýsingar í töflunni hér fyrir neðan eru
fengnar úr skýrslu Mennta- og menningarmálaráðuneytisins um árlegt brotthvarf fyrir BHS sem var
birt í mars 2021.
Nýnema árgangur
Borgarholtsskóli
Árgangur

Brotthvarf
7,1%
4,0%

Tilfærsla
12,1%
8,3%

Fjöldi
224
4002

Þróun á árlegu brotthvarfi nýnema í Borgarholtsskóla má sjá hér fyrir neðan á mynd 13.
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MYND 13. UPPLÝSINGAR FENGNAR ÚR SKÝRSLU MENNTA- OG MENNINGARMÁLARÁÐUNEYTISINS UM ÁRLEGT
BROTTHVARF FYRIR BHS SEM VAR BIRT Í MARS 2021.

UMHVERFISMÁL
Í stefnuskrá skólans segir meðal annars að hlutverk Borgarholtsskóla sé að efla með nemendum
mannskilning, tillitssemi og virðingu fyrir fólki, náttúru og umhverfi. Það er því ljóst að eitt af
veigamiklum hlutverkum skólans er að efla vitund nemenda fyrir umhverfinu og verndun þess.
Umhverfismál eru því órjúfanlegur partur af starfsemi stofnunarinnar. Unnið var að umbótum í
umhverfismálum á árinu meðal annars með því að fylgja lögum og reglugerðum varðandi
umhverfismál sem snerta starfsvettvang skólans, stefna á að efla menntun nemenda og starfsfólks á
sviði umhverfismála og tryggja að öryggismál innan skólans séu til fyrirmyndar. Markmið hjá skólanum
var að auka umhverfisvitund nemenda og starfsfólks skólans, minnka magn óflokkaðs sorps og draga
úr orkunotkun á árinu. Umhverfisnefnd skólans gegnir lykilhlutverki í því að leiða það starf. Liður í
þessu starfi var að skipta um þjónustuaðila sem sér um sorpið en skólinn er nú í þjónustu hjá Terra.
Almennt er einnig hvatt til endurvinnslu innan stofnunarinnar en á árinu var magn óflokkaðs rusls
mælt og var almennt sorp hjá Borgarholtsskóla 10.480 kg árið 2020. Í lok ársins var ákveðið að kaupa
tvo rafmagnsbíla sem er liður í því að minnka kolefnisspor stofnunarinnar, samhliða því voru settar
upp hleðslustöðvar fyrir starfsfólk og nemendur. Jafnframt var ákveðið að leita leiða til þess að skipta
um orkugjafa í bílasprautunarklefa sem notaður er í kennslu í iðnnáminu, en eyðslan á honum er 78.000 lítrar af olíu á ári.

GÆÐAMÁL
Á framhaldsskólum hvílir lagaleg skylda til að meta með kerfisbundnum hætti árangur og gæði
skólastarfs með virkri þátttöku viðeigandi aðila eins og starfsfólki og nemendum. Til þess
Borgarholtsskóli geti rækt hlutverk sitt sem best er stuðst við gæðastjórnunarkerfi og tekur það mið
af viðurkenndum gæðastjórnunarstöðlum. Gæðastjórnunarkerfið er sett fram í rafrænni
gæðahandbók CCQ sem er í stöðugri þróun en því er ætlað að tryggja eftirfarandi atriði samkvæmt
gæðastefnu stofnunarinnar:




gæði náms og skólastarfs og stuðla að umbótum
að starfsemi skólans sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár
framhaldsskóla
að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum
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að upplýsingar liggi fyrir um skólastarf, árangur þess og þróun sem síðan er miðlað til
stjórnvalda, opinberra stofnana, starfsfólks framhaldsskóla, viðtökuskóla, atvinnulífs,
foreldra/forráðamanna og nemenda

Í Borgarholtsskóla fer fram kerfisbundið innra mat sem verkefnisstjóri gæðamála heldur utan um og
skipuleggur í samráði við stjórnendur og gæðaráð. Gæðaráð fundar reglulega yfir árið en það hefur
verið skipað af fulltrúum yfirstjórnar skólans, skólameistara og áfangastjóra auk bóksafns- /
upplýsingafræðings og verkefnastjóra gæðamála. Á haustönn 2020 urðu breytingar á gæðaráði, nýr
starfsmaður tók við starfi verkefnastjóra gæðamála aðstoðarskólameistari og bókasafnstýra fóru úr
gæðaráði og fulltrúi kennara og skjalastjóri komu inn í staðin.
Innri úttektir á jafnlaunakerfi stofnunarinnar eru framkvæmdar af úttektarteymi sem skipað er fyrir
hvert skólaár og mannað af tveimur fulltrúum kennara. Markviss vinna var lögð í jafnlaunakerfi
stofnunarinnar á árinu, Versa vottun framkvæmdi ytri úttekt á kerfinu og í júní 2020 hlaut
Borgarholtsskóli jafnlaunavottun. Markmið vottunarinnar er að vinna gegn kynbundnum launamun og
stuðla að jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði. Ytra mat á Borgarholtsskóla var síðast í byrjun árs 2018
og í kjölfar skýrslu úttektaraðila var gerð umbótaáætlun sem unnið hefur verið eftir. Skýrslurnar má
nálgast á heimasíðu skólans.
Þeir þættir sem innra mat stofnunarinnar taka meðal annars til eru mat á kennslu, mat á líðan
nemenda og starfsfólks og viðhorf þeirra til aðstöðu og starfsumhverfis. Tilgangurinn með innra mati
er að auka gæði starfsemi Borgarholtsskóla í heild sinni og stuðla að stöðugum umbótum. Stefnt er að
því að hafa mat innan skólans fjölbreytt og því ávallt í endurskoðun hvað megi gera betur og hvernig
hægt sé að stuðla að upplýsingaöflun, þó eru fastar aðferðir við sjálfsmat skólans og gagnaöflun
eftirfarandi.




Áfangakannanir
Viðhorfskannanir nemenda og starfsfólks
Starfsmannasamtöl

Fyrirkomulagi áfangakannanna var breytt á árinu og ný stefna að leggja fyrir áfangakannanir í öllum
áföngum á hverri önn. Með þessari breytingu er lagt er upp með að nemendur allra áfanga skólans fái
tækifæri til að koma viðhorfi sínu til náms og kennslu á framfæri og að kennarar fái endurgjöf á sína
áfanga. Á vorönn 2020 gafst ekki færi á að leggja fyrir áfangakannanir en COVID-19 setti mark sitt á
önnina að verulegu leyti. Áfangakannanir voru aftur á móti lagðar fyrir á haustönn 2020 og voru þá
lagðar fyrir í flestum áföngum annarinnar í samræmi við fyrrgreinda stefnu. Á hverri önn eru jafnframt
gerðar kannanir á almennu viðhorfi til skólastarfsins og veru í skólanum meðal eldri og yngri
dagskólanemenda. Lýðræðisfundir eru jafnframt haldnir á hverju ári þar sem nemendur koma saman
og fjalla um tiltekin málefni sem á þeim brenna og úrbætur sem nemendur vilja koma á framfæri við
skólastjórnendur. Auk mats sem skólinn vinnur að sjálfur að innra mati eru niðurstöður úr könnuninni
Stofnun ársins notaðar til úrbóta og framfara í skólastarfinu.
Nálgast má áætlun um sjálfsmat og skýrslur um innra mat á vef skólans.
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HELSTU SKULDBINDINGAR (SAMNINGAR)

Helstu samningar sem Borgarholtsskóli er bundinn af eru eftirfarandi.
Húsaleigusamningar sem stofnunin er bundin af
Fasteignir ríkissjóðs
Íþróttahús Grafarvogur
Knatthöllin
Rekstrar- og þjónustusamningar
Opin kerfi
Focal
Hugsmiðjan
Optima
Vinnuvernd
Inna
Orri
Hugvit
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