Áætlun um sjálfsmat
Borgarholtsskóla
2016–2019

VERKÁÆTLUN

Sjálfsmat
Verkáætlun þessi um sjálfsmat í Borgarholtsskóla er gerð samkvæmt fyrirmælum laga
um framhaldsskóla nr. 92/2008:

Úr lögum nr. 92 12. júní 2008:
VII. KAFLI
Mat og eftirlit með gæðum.
40. gr.
Markmið.
Markmið mats og eftirlits með gæðum starfs í framhaldsskólum er að:
a. veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda,
starfsfólks framhaldsskóla, viðtökuskóla, atvinnulífs, foreldra og nemenda,
b. tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og
aðalnámskrár framhaldsskóla,
c. auka gæði náms og skólastarfs og stuðla að umbótum,
d. tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir
eiga rétt á samkvæmt lögum.
41. gr.
Innra mat.
Hver framhaldsskóli metur með kerfisbundnum hætti árangur og gæði
skólastarfs á grundvelli 40. gr. með virkri þátttöku starfsmanna, nemenda
og foreldra eftir því sem við á. Framhaldsskóli birtir opinberlega upplýsingar
um innra mat sitt, tengsl þess við skólanámskrá og áætlanir um umbætur.
Með virku innra mati skóla skapast grundvöllur fyrir markvissri skoðun á árangri og
leiðum til úrbóta og upplýsingagjöf um starfsemina
Verkáætlun þessi byggir að einhverju leyti á framhaldi sjálfsmats frá 2013 – 2016.
Áætlunin nær frá upphafi haustannar 2016 til og með maí 2019.
Sjálfsmati skólans er ætlað að ná til helstu þátta skólastarfsins; kennslu, stjórnunar og
rekstrarþátta, samskipta innan skólans, stoðþjónustu og samskipta við aðila utan
skólans sem honum tengjast. Sjálfsmatið er unnið í nánum tengslum við skólanámskrá
og stefnuskrá skólans. Niðurstöður matsins verða jafnharðan leiðbeinandi fyrir
umbætur í skólastarfinu og samskipti og samstarf starfsmanna skólans, nemenda og
annarra sem skólastarfsemin varðar.

Þátttakendur í innra mati
Yfirumsjón sjálfsmats Borgarholtsskóla er í höndum skólameistara,
aðstoðarskólameistara og verkefnastjóra gæðamála. Þeir gera áætlanir um viðhald
sjálfsmats skólans, samþykkja gögn og verkefni, bera ábyrgð á úrvinnslu og
skýrslugerð. Þeir sjá sömuleiðis um að umbætur komi til framkvæmda. Kennslustjórar
hafa umsjón með þáttum sem varða viðkomandi námsbrautir. Starfandi er rýnihópur
sem er til halds og trausts varðandi framkvæmd einstakra þátta matsins, s.s.
viðúrvinnslu og efni í skýrslu, og gerir hann tillögur um umbótaáætlanir. Í rýnihópnum
eru: skólameistari / aðstoðarskólameistari / áfangastjórar, verkefnastjóri gæðamála,
einn kennslustjóri og einn kennari. Gæta ber að hafa jafnt kynjahlutfall og eðlilega
dreifingu milli bóknáms, verknáms / listnáms eða annars náms.

Áætlun um framvindu sjálfsmats Borgarholtsskóla 2016 – 2019

Skólaárið 2016-2017
Ágúst - september 2016
Skýrslu um sjálfsmat lokið og áætlun um umbætur lögð fram. Skýrsla og
umbótatillögur birtar opinberlega á heimasíðu skólans. Kynning á sjálfsmatsáætlun
skólaárið 2016-2019.
Október 2016 - maí 2017
Viðhorfs- og áfangakannanir gerðar meðal nemenda og önnur öflun upplýsinga
samkvæmt matsáætlun tímabilsins, þ.m.t. viðhorfskönnun meðal starfsmanna.
Niðurstöður matsverkefna kynntar. Úrvinnsla gagna og undirbúningur frekari
matsvinnu. Niðurstöður birtar opinberlega á heimasíðu skólans.
Apríl - maí 2017
Sértæk könnun sem metur kennslustjóra.

Skólaárið 2017-2018
Ágúst - september 2017
Skýrslu um sjálfsmat lokið og áætlun um umbætur lögð fram. Skýrsla og
umbótatillögur birtar opinberlega á heimasíðu skólans. Kynning á sjálfsmatsáætlun

skólaársins.
Október 2017 - mars 2018
Viðhorfs- og áfangakannanir gerðar meðal nemenda og önnur öflun upplýsinga
samkvæmt matsáætlun tímabilsins, þ.m.t. starfsþróunarsamtöl. Mat á
kennsluháttum.
Úrtak áfanga skoðað. Niðurstöður matsverkefna kynntar. Úrvinnsla gagna og
undirbúningur frekari matsvinnu. Niðurstöður birtar opinberlega á heimasíðu skólans.
Apríl - maí 2018
Rýnihópur vinnur úr niðurstöðum greiningar. Sértæk könnun á stoðþjónustu
skólans.

Skólaárið 2018-2019
Ágúst - september 2018
Skýrslu um sjálfsmat lokið og ábendingar um umbætur lagðar fram. Skýrsla og
umbótatillögur birtar opinberlega á heimasíðu skólans.
Kynning á sjálfsmatsáætlun skólaársins. Rýnihópur endurnýjaður og búinn undir
fyrirhuguð matsverkefni.
Október 2018 - mars 2019
Viðhorfs- og áfangakannanir gerðar meðal nemenda og önnur öflun upplýsinga
samkvæmt matsáætlun tímabilsins, þ.m.t. viðhorfskönnun meðal starfsmanna.
Niðurstöður matsverkefna kynntar. Úrvinnsla gagna og undirbúningur frekari
matsvinnu. Niðurstöður birtar opinberlega á heimasíðu skólans.
Apríl – maí 2019
Sértæk könnun á kennsluháttum. Kennarar skólans vinna sérstaka greiningu á
starfsdegi. Viðkomandi rýnihópur vinnur úr niðurstöðum. Matsáætlun fyrir næsta
tímabil kynnt.

Skýrsla um sjálfsmat
Skýrslur um sjálfsmat áranna 2006 – 2009 og 2010 – 2013 og 2013 – 2016 liggja
frammi og hefur þeim verið skilað samkvæmt áætlun hvert ár. Ytra mat á starfsemi
skólans var gert vorið 2013.

Gögn um þróunar- og umbótastarf, s.s. stefnuskrá skólans ásamt skipuriti,
starfsáætlanir brauta, gæðastefna, starfsmannastefna, jafnréttisstefna og
umhverfisstefna skólans, liggja frammi. Allt ofantalið er aðgengilegt á heimasíðu
skólans.
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1. ár

Mánuður
ÁGÚST

Verkefni

SEPTEMBER

Áætlun um umbætur lögð fram.
Kynning á sjálfsmatsáætlun skólaárið
2016-2017
Viðhorfskönnun yngri og eldri
nemenda

Kynnt á kennarafundi og
birt á heimasíðu skólans

Áfangakönnun, úrtak námshópa

Úrtak áfanga skoðað.

MARS

Viðhorfskönnun starfsmanna í lok
mánaðar
Áfangakönnun, úrtak námshópa
SVÓT greining eða annað
greiningartæki

Úrtak áfanga skoðað

APRÍL

Mat á störfum kennslustjóra

MAÍ

Gögn SVÓT- greiningar flokkuð og
tekin saman í sjálfsmatsskýrslu

OKTÓBER

NÓVEMBER

Nánar

Skýrslugerð

DESEMBER

JANÚAR
FEBRÚAR

Endurskoða spurningalista.
Niðurstöður eingöngu
sendar viðkomandi
kennslustjóra og
skólameistara.
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2. ár

Mánuður

Verkefni

Nánar

ÁGÚST

Skýrslugerð

SEPTEMBER

Áætlun um umbætur lögð fram.

Skýrsla og

Kynning á sjálfsmatsáætlun

umbótaáætlun birt á

skólaárið

heimasíðu

2017-2018
OKTÓBER

Viðhorfskönnun yngri og eldri
nemenda

NÓVEMBER

Áfangakönnun, úrtak námshópa

Úrtak áfanga skoðað

DESEMBER
JANÚAR
FEBRÚAR

Starfsþróunarsamtöl

MARS

Áfangakönnun, úrtak námshópa
Mat á kennsluháttum

APRÍL

Mat á stoðþjónustu skólans

MAÍ

Gögn flokkuð og tekin saman v/
skýrslu

Úrtak áfanga skoðað
Úrtak áfanga skoðað –
áhorf
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3. ár

Mánuður

Verkefni

Nánar

ÁGÚST

Skýrslugerð

SEPTEMBER

Áætlun um umbætur lögð fram.

Kynnt á kennarafundi

Kynning á sjálfsmatsáætlun

og birt á heimasíðu

skólaárið

skólans

2018-2019
OKTÓBER

Viðhorfskönnun yngri og eldri
nemenda

NÓVEMBER

Áfangakönnun, úrtak námshópa

Úrtak áfanga skoðað

DESEMBER
JANÚAR

Lokið við matsáætlun fyrir
næsta tímabil

FEBRÚAR

Viðhorfskönnun meðal starfsmanna

MARS

Áfangakönnun, úrtak námshópa

Úrtak áfanga skoðað

APRÍL

Mat á kennsluháttum

Úrtak áfanga skoðað –
áhorf

MAÍ

SVÓT greining eða annað
greiningartæki.
Gögn flokkuð og tekin saman v/
skýrslu

