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Dagur Skírnir tók saman fyrir hönd Innra mats



Til útskýringar

• Niðurstöður sýna samanburð á milli skóla af svipaðri stærð og ME sem 
tóku þátt í Skólapúlsinum í ár(fáum ekki að vita hvað skólar það eru)

• Hér verða sýndar heildarniðurstöður, nokkrir þættir dregnir út. Það er 
áhugaverðast að skoða „mismunur“ þáttinn en hann segir til um 
hvernig þátturinn hefur breyst á milli ára hjá okkur (frá 2020 til 2021)

• Þetta er í fjórða skipti sem ME tekur þátt (2013,2019,2020,2021)



Námsumhverfi – hér eru jákvæðar breytingar 
á milli ára hjá okkur (sjá mismunur)



Viðhorf og
hollusta
gagnvart
skólanum



Virkni í námi – engar stórar breytingar



Fjarvera án leyfis heilan dag minnkar mikið á milli 
ára og áhugavert að skoða samanburð við aðra skóla



Líðan – Mjög jákvæðar breytingar á milli ára þó við 
viljum alltaf gera betur. Meiri hamingja, betra 
sjálfsálit, minni kvíði, minna um áreitni og ofbeldi og 
minna þunglyndi.



Hamingja nemenda eykst mikið milli ára og er 
umtalsvert meiri en í samanburðarskólum – erum 
samt ekki komin á sama stað og fyrir Covid (2019)



Kvíði meðal nemenda minni en fyrir ári síðan (munið Covid) og 
áhugavert að hann eykst á milli ára í öðrum skólum á meðan 
hann lækkar hjá okkur (vel gert nemendaþjónusta og þið öll☺ )



Opin svör

• Í opnum spurningum komu ábendingar um hvað væri gott við skólann 
og hvað væri hægt að gera betur

• Almennt mjög mikil ánægja nemenda með: Starfsfólk, félagslífið og 
spannakerfið

• Algengasta svarið í hvað væri slæmt við skólann var: Ekkert  - en það 
komu nokkrar ábendingar um álag, verkefnatíma og skipulag



Samantekt í nokkrum orðum

• Heilt yfir mjög góðar niðurstöður

• Erum í lang flestum þáttum á betri stað en fyrir ári síðan þegar 
nemendur fundu fyrir þunglyndi og kvíða – sem hægt var að tengja 
við Covid og öllu því sem raski sem varð á lífi nemenda (fjarkennsla, 
félagslíf, óvissa)

• Erum einnig að skora betur en samanburða skólarnir í lang flestum 
þáttum – vel gert þið


