
Menntaskólinn við Hamrahlíð Verklýsingar sjálfsmats 1]könnun Hverjir útbúa Fjallar um Lagt fyrir Hvernig gagnasöfnun Hverjir 

framkvæma

Gagnavinnsla Hvað er gert við niðurstöðurnar. Hversu oft

Kennarar1 starfs-

umhverfi 

stjórnun

Stjórnendur. Viðhorf til stjórnunar, starfsánægju 

og aðbúnaðar kennara, 

námsráðgjafa og 

bókasafnsfræðinga.

Kennara, námsráðgjafa, 

bókasafnsfr.

megindleg könnun stjórnendur Skrifstofa. Niðurstöður ræddar á 

stjórnendafundi. Miðlað til kennara í 

gegnum námstjóra með fyrirmælum 

um umræður í deildum.

þriðja hvert ár

Áfangamat/kenn

slumat

Vinnuhópurkennara í 

samráði við sjálfsmatshóp 

og stjórnendur.

Kennslu, undirbúning og 

framsetningu kennara, vinnuálag 

nemenda...

Nemendur í fyrirfram-

ákveðnum áföngum.

megindleg könnun Kennarar. Sálfræðikennari og 

RUM.

Fara til einstakra kennara og 

úrvinnslu í faghópum. Allar 

niðurstöður fara til rektors. 

Grundvöllur að starfmannaviðtali.

Hver áfangi 5. hverja 

önn. 

nemendur2 

aðbúnaður

ýmsir í samvinnu við 

sjálfsmatshópi.

Ýmislegt sem okkur fýsir að fá álit 

nemenda á s.s. Staðsetningu nýrra 

nemendatölva, viðhorfi til 

mötuneytis NFMH...

Nemendur. megindleg könnun stjórnendur skrifstofa-tölvuforrit Stjórnendur skoða og leita úrbóta ef 

þörf krefur. Kynnt fyrir öðru 

starfsfólki. Kynntar á námstjórafundi 

og í skólastjórn

tilfallandi eftir 

aðstæðum

starfsfólk1 ýmsir í samvinnu við 

sjálfsmatshóp

Viðhorf til stjórnunar, starfsánægju 

og aðbúnaðar skrifstofufólks, 

húsvarða og ræstingarfólks.

Starfsfólk skrifstofu, 

húsvörslu og ræstinga.

megindleg könnun ýmsir í samvinnu 

við sjálfsmatshóp

Tölvuforrit Fara til stjórnenda. Nýtt til þess að 

bæta vinnuaðstöðu og starfsánægju.

3ja hvert ár

UT  þarfakönnun Sjálfsmatsteymi Upplýsingatækni, tæki, 

endurmenntun, framtíðarsýn o.fl.

Kennarar, 

námsráðgjafar, 

bókasafnsfr.

megindleg könnun stjórnendur UT ráðgjafi Nýtt við skipulagningu á hagnýtingu 

á tölvum og UT í skólanum

3ja hvert ár

Foreldrar 

nýnema

Stjórnendur Hvernig líður nýnemum Foreldra allra nýnema 

skólaársins

megindleg könnun Sjálfsmatshópur Tölvuforrit Nýttar til þess skipuleggja og bæta 

móttöku nýnema og þjónustu við 

forráðamenn.

Haustannir

Foreldrar 

nýnema

Stjórnendur Viðhorf og liðan nýnema varðandi 

busaviku-, ferð og vígslu.

Nýnemar að hausti megindleg könnun Sjálfsmatshópur Tölvuforrit Nýttar til þess skipuleggja og bæta 

móttöku nýnema og þjónustu við 

forráðamenn.

Haustannir

Væntingar 

nýnema, 

umsjónarkerfi 

lífsleikni

Umsjónarmaður lífsleikni í 

samvinnu við sjálfsmatshóp

Uppfyllum við væntingar nýnema? 

Hvernig umsjónarkerfið nýtist 

nýnemum og hvernig hægt er að 

þróa það áfram.

Nýnema skólaársins auk 

útskriftar-nemenda

megindleg  könnun Lífsleiknikennarar Tölvuforrit Nýttar til þess að bæta móttöku 

nýnema

Haustannir

Einkunna 

dreifing

Stjórnendur Niðurstöður prófa, gengi nemenda í 

prófum og samanburð innan og 

milli  áfanga og hvernig nemendum 

farnast í áföngum.

Alla nemendur Gögn tekin úr Innu Stjórnendur Unnið með gögn úr 

Innu. 

Samanburðartöflur 

og stólparit

Niðurstöður ræddar á 

stjórnendafundi. Miðlað til kennara í 

gegnum námstjóra með fyrirmælum 

um umræður í deildum.

Eftir hverja önn

Mætingar Stjórnendur Mætingar nemenda. Alla nemendur Gögn tekin úr Innu Stjórnendur    __ " __    __ " __ Eftir hverja önn

Gengi nýnema Stjórnendur Samanburður á  grunnskóla-

einkunnum nýnema og hvernig 

þeim gengur í byrjunaráföngum í 

íslensku og stærðfræði.

Nýnema. Gögn tekin úr Innu Stjórnendur    __ " __    __ " __ Að vori 

Brottfall Stjórnendur Brotthvarf nýnema - Skimun Nýnema haustannar Megindleg  könnun útbúin af 

Kristjönu Stellu Blöndal 

Náms- og 

starfsráðgjafar

Sérstakt forrit Nýttar af náms- og starfsráðgjöfum. Að hausti

Brottfall Stjórnendur Hverjir hætta eða falla út úr MH. Nemendur sem hætta í 

MH.

Gögn tekin úr Innu, uppl. frá 

námsráðgjöfum og 

áfangastjóra. 

Stjórnendur    __ " __    __ " __ Að vori 

Stúdents-

einkunnir

Stjórnendur Einkunnadreifingu stúdenta MH. Stúdenta. Gögn tekin úr Innu Stjórnendur    __ " __    __ " __ Árlega

Afdrif og gengi 

stúdenta frá MH

Sjálfsmatshópur- stjórnendur Hvert fara stúdentar MH og 

hverning farnast þeim? 

Úrtak stúdenta frá MH megindleg könnun 

netkönnun

Sjálfsmatshópur Tölvuforrit Nýttar til þess skipuleggja og bæta  

kennslu og þjónustu við nemendur.

tilfallandi eftir 

aðstæðum

Kyngreind 

launakönnun

Stjórnendur Laun starfsmanna flokkuð eftir kyni. Allt starfsfólk MH Gögn úr launakerfi Jafnréttisnefnd Tölvuforrit Nýtt við gerð og eftirfylgni 

jafnréttisáætlunar.

tilfallandi eftir 

aðstæðum

Stjórnun Sjálfsmatshópur Viðhorf til stjórnunar Starfsfólk og 

nemendaúrtak

Megindleg könnun Sjálfsmatshópur    __ " __ Niðurstöður ræddar við viðkomandi 

stjórnendur. Almennar niðurstöður 

kynntar á stjórnendafundi.

3ja hvert ár

Skrifstofa    __ " __ Viðhorf til þjónustu skrifstofu    __ " __    __ " __    __ " __    __ " __    __ " __ Fellt inn í aðrar 

kannanir

Námsráðgjöf    __ " __ Viðhorf til þjónustu námsráðgjafar    __ " __    __ " __    __ " __    __ " __    __ " __ Fellt inn í aðrar 

kannanir

Bókasafn    __ " __ Viðhorf til þjónustu bókasafns    __ " __    __ " __    __ " __    __ " __    __ " __ Fellt inn í aðrar 

kannanir

Húsvarsla    __ " __ Viðhorf til þjónustu húsvarða    __ " __    __ " __    __ " __    __ " __    __ " __ Fellt inn í aðrar 

kannanir

Tölvuþjónusta    __ " __ Viðhorf til þjónustu netstjóra og 

tölvudeildar

   __ " __    __ " __    __ " __    __ " __    __ " __ Fellt inn í aðrar 

kannanir
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