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Menntastefna Akureyrarbæjar 

● Menntastefna Akureyrarbæjar 
var samþykkt í bæjarstjórn 
einróma 2. júní sl. ásamt 
aðgerðaáætlun sveitarfélagsins 
um innleiðingu 
menntastefnunnar. 

● Megineinkenni 
menntastefnunnar er að 
innleiða af festu menntastefnu 
yfirvalda menntamála. 

https://fundargatt.akureyri.is/meetingsearch/displaydocument.aspx?itemid=oLTW1hW490iFGFRiLjZyw1&meetingid=5vEPJbYlAkuQGXowEHybFg1&filename=Menntastefna%20Akureyrarb%C3%A6jar%202020-2025%20sam%C3%BE%20%C3%AD%20b%C3%A6jarstj%C3%B3rn%202.%20j%C3%BAn%C3%AD%202020.pdf&cc=Document
https://fundargatt.akureyri.is/meetingsearch/displaydocument.aspx?itemid=jYfGEMXjlU2BGrBDUtCR9A1&meetingid=5vEPJbYlAkuQGXowEHybFg1&filename=A%C3%B0ger%C3%B0a%C3%A1%C3%A6tlun%20_Menntastefna%20Akureyrarb%C3%A6jar%20_2020-2025_sam%C3%BE.%20%C3%AD%20b%C3%A6jarstj%C3%B3rn%202.%20j%C3%BAn%C3%AD%202020.pdf&cc=Document
https://www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/namskrar/
https://www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/namskrar/


Menntastefna Akureyrarbæjar 

Í skólum Akureyrarbæjar er stöðugt unnið að því að auka hæfni 
nemenda til þess að lifa og starfa í síbreytilegu, alþjóðlegu 
samfélagi, á sama tíma  og þeir leggja sig fram um að bæta 
heiminn í kringum sig. 

Skólasamfélagið vinnur að framtíðarsýn sveitarfélagsins með 
því að: 

● Setja markið hátt og vinna stöðugt saman að því að auka 
gæði náms og kennslu.

● Starfshættir einkennist af metnaði, virðingu, ábyrgð og 
gleði. 

● Komið er fram við nemendur af virðingu og tiltrú og 
miklar væntingar gerðar til þeirra 

,,Með heiminn að fótum sér"



„Með heiminn að fótum sér“

Meginmarkmið er að leik- og grunnskólar fái 
stuðning við að ástunda framúrskarandi 
starfshætti í þeim þremur megin liðum sem 
menntastefnan leggur áherslu á: 

○ Framúrskarandi starfshættir 
Gæðakerfi - innra/ytra mat 

○ Leikur, nám og kennsla
○ Stjórnun og fagleg forysta 

Öll helstu viðmið menntastefnu 
Akureyrarbæjar hafa verið aðgerðabundin 
með gæðaviðmiðum um gæðastarf í leik- 
og grunnskólum Akureyrarbæjar



Gæðaviðmið Akureyrarbæjar

Viðmiðin byggja á:

○ Viðmið um gæðastarf í grunnskólum MMS:2018 
○ Viðmið og vísbendingar fyrir innra og ytra mat á 

gæðum leikskólastarfs RVK:2014 
○ Aðalnámskrá leik- og grunnskóla. 
○ Viðmiðum úr menntastefnu Akureyrarbæjar. 
○ Matstæki um þróun skólastarfs í anda hugmynda 

um einstaklingsmiðað nám, lýðræðislegt og 
nemendamiðað skólastarf og lærdómssamfélag 
2018 (RVK og Menntavísindasvið HÍ). 

○ Viðmiðum um barnvænt samfélag. 
○ Viðmiðum um heilsueflandi grunnskóla. 
○ Viðmið um heilsueflandi leikskóla. 
○ Handbók um öryggi og velferð barna í leik- og 

grunnskólum. 

https://mms.is/sites/mms.is/files/gaedastarf_4.9.2018.pdf
https://reykjavik.is/sites/default/files/1_vidmid_og_visbendingar_2_prentun.pdf
https://reykjavik.is/sites/default/files/1_vidmid_og_visbendingar_2_prentun.pdf
https://www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/namskrar/
https://fundargatt.akureyri.is/meetingsearch/displaydocument.aspx?itemid=oLTW1hW490iFGFRiLjZyw1&meetingid=5vEPJbYlAkuQGXowEHybFg1&filename=Menntastefna%20Akureyrarb%C3%A6jar%202020-2025%20sam%C3%BE%20%C3%AD%20b%C3%A6jarstj%C3%B3rn%202.%20j%C3%BAn%C3%AD%202020.pdf&cc=Document
https://reykjavik.is/matstaeki-um-throun-skolastarfs
https://reykjavik.is/matstaeki-um-throun-skolastarfs
https://reykjavik.is/matstaeki-um-throun-skolastarfs
https://reykjavik.is/matstaeki-um-throun-skolastarfs
https://www.akureyri.is/static/files/Rosenborg/Barnvaent/barnasattmali-innleiding-samthykkt-i-baejarstjorn-22.01.19.pdf
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item20698/Heilsueflandi%20grunnskoli_0208.pdf
https://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/verkefni/item30702/Heilsueflandi-leikskoli
https://mms.is/handbok-um-velferd-og-oryggi-barna-i-grunnskolum-0
https://mms.is/handbok-um-velferd-og-oryggi-barna-i-grunnskolum-0


Gæðaviðmið ná yfir alla lögbundna þætti og áherslur sveitarfélagsins



Gæðaviðmið Akureyrarbæjar

Gæðaviðmið grunnskóli 

● Stjórnun og fagleg forysta
● Nám og kennsla
● Innra mat

Gæðaviðmið leikskóli  

● Stjórnun
○ Foreldrasamstarf 

● Uppeldis og menntastarf 
○ Leikskólabragur 

● Innra mat  



Skýr tenging innra og ytra mats - Gæðakort leik- og grunnskóla

Leikskólar Grunnskólar

14 grænir = Framúrskarandi
19 grænir = 
Framúrskarandi

Framúrskarandi 
skóli



Þriggja ára innleiðingarferli gegnum innra mat - Grunnskólar

2020 til 2021 2022 til 2023 2021 til 2022 

● Stofnun gæðaráðs
● Gerð starfsáætlunar 

gæðaráðs - 
skammtíma- og 
langtímaáætlanagerð.

● Endurskoða 
fyrirkomulag innra mats 
út frá viðmiðum.  

● Hefja vinnu við að máta 
gögn við gæðaviðmið. 

● Skýrsla gæðaráðs með 
umbótaáætlun. 

● Ytra mat - Nám og 
kennsla 

● Áhersla á viðmið um 
nám og kennslu. 

● Unnið samkvæmt 
umbótaáætlun síðasta 
árs. 

● Halda áfram að máta 
gögn við gæðaviðmið 
og annað skv. ítarlegri 
áætlun. 

● Skýrsla gæðaráðs með 
umbótaáætlun. 

● Ytra mat - Stjórnun og 
fagleg forysta

● Áhersla á viðmið um 
Stjórnun og faglega 
forystu.  

● Unnið samkvæmt 
umbótaáætlun síðasta 
árs. 

● Halda áfram að máta 
gögn við gæðaviðmið 
og annað skv. ítarlegri 
áætlun.

● Skýrsla gæðaráðs með 
umbótaáætlun. 

● Ytra mat - Innra mat



Þriggja ára innleiðingarferli gegnum innra mat - Leikskólar 

2020 til 2021 2022 til 2023 2021 til 2022 

● Mótun gæðaráðs
● Gerð starfsáætlunar 

teymis - skammtíma og 
langtímaáætlanagerð.

● Endurskoða 
fyrirkomulag innra mats 
út frá viðmiðum.  

● Hefja vinnu við að máta 
gögn við gæðaviðmið. 

● Skýrsla gæðaráðs með 
umbótaáætlun. 

● Ytra mat - Stjórnun og 
foreldrasamstarf 

● Áhersla á viðmið um 
stjórnun og uppeldis og 
menntastarf

● Unnið samkvæmt 
umbótaáætlun síðasta 
árs. 

● Halda áfram að máta 
gögn við gæðaviðmið og 
annað skv. ítarlegri 
áætlun. 

● Skýrsla gæðaráðs með 
umbótaáætlun. 

● Ytra mat - Uppeldis og 
menntastarf og 
leikskólabragur

● Áhersla á viðmið um 
Stjórnun og fagleg 
forystu.  

● Unnið samkvæmt 
umbótaáætlun síðasta 
árs. 

● Halda áfram að máta 
gögn við gæðaviðmið 
og annað skv. ítarlegri 
áætlun. 

● Skýrsla gæðaráðs með 
umbótaáætlun. 

● Ytra mat - Innra mat



Innra mat  - árlegt ferli 

Hver er 
staðan?

Endurmat
ytra/innra

Umbætur Umbætur

Skólanámskrá 
og 

starfsáætlun

Gagnaöflun

Greining og 
mat á 

niðurstöðum 
út frá 

viðmiðum

Innra mats 
skýrsla - 

Skólaprófíll

Umbætur

Skipulagning 
mats



Stuðningur við leik- og grunnskóla

● Stuðningur við mat á 
gæðastarfi faglegur 
stuðningur við 
skólastjórnendur

● Stuðningur við gæðaráð
● Ytra mat 

● Kennsluráðgjöf 
● Þróunarverkefni 
● Stuðningur við umbætur í 

kjölfar innra og ytra mats 



Vel heppnaðar endurbætur á skólakerfum

...besti árangurinn þar sem...

● Víðtækur stuðningur og 
samstarf sem yfirvöld leiða

● Starfsþróun er virk og í samræmi 
við stefnu skóla.  

● Sérstöðu hvers skóla og 
samfélags er haldið á lofti

● Mælanleg gögn nýtt til að skoða 
framfarir

● Gert er ráð fyrir stuðningi við 
breytingarstjórnun

Akureyrarbær GETUR skarað 
framúr á heimsvísu!


