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Sýn, starfshættir,  starfsþróun 

 

Samtöl, kennarar spegla starfshætti í sýn skólans 
Samtöl voru endurtekin á þessu skólaári. Vegna takmarkana í skólastarfi og mikilla samvinnu 
starfsmanna á þessum tímum þá var starfsfólki boðið eitt formlegt viðtal sem í flestum 
tilfellum stóðu yfir í 20-40 mínútur. Einnig bauðst starfsfólki að óska eftir öðru viðtali ef þörf 
væri á. Einnig skilaði starfsfólk inn eyðublaði um óskir og starfsþróun sem stjórnendur hafa 
verið að vinna út úr í tengslum við skipulag skólastarfs fyrir árið 2021-2022.  

 

Könnun varðandi óskir um símenntun 
Í eyðublaði sem sent var til kennara komu fram óskir um símenntun. Í samtölum við annað 

starfsfólk hefur verið áhersla á að bjóða upp á íslenskunámskeið fyrir erlenda starfsmenn, 

skyndihjálparnámskeið og fræðslu um einhverfu og ADHD.  Þetta skólaár voru námskeið 

almennt felld niður en starfsmenn tóku einhver sem haldin voru á netinu. Skólaárið var 

krefjandi vegna þeirra takmarkana sem COVID-19 hafi á skólastarf. Kennarar margir hverjir 

helltu sér í að grúska í Google Classroom enda kröfðust aðstæður að starfsfólk væri á tánum 

er kom að skólastarfi og þróun á því. 

Að vori skila kennarar yfirliti yfir símenntun til stjórnenda. 

 

Öryggis- og vinnuverndarmál 
Öryggisnefnd fundar reglulega og vinnur að áhættumati. Skólaárið 2020-2021 vann 

öryggisteymis í áhættumati sem sent er var til Vinnueftirlitsins. Haldið var 

skyndihjálparnámskeið fyrir starfsmenn skólans og komst stór hluti á það námskeið. Teymið 

fundaði einnig um öryggismál og hefur verið að skoða áætlanir varðandi ýmsa vá sem getur 

komið upp í skólanum. Vegna takmarkana á blöndun hópa var ekki farið í að æfa 

rýmingaráætlun en starfsfólk er meðvitað um hvernig bregðast skuli við. 
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Vinnustaðagreining Reykjavíkurborgar – starfsmannakönnun 

 

 

Það er gaman að segja frá því að þættir í vinnustaðakönnun hækkuðu að meðaltali um 0,25 

stig á milli ára. Tölurnar sem eru smærri segja niðurstöður ársins á undan. Hæfilegt vinnuálag 

sem skoraði 3,21 á síðasta skólaári fór upp í 3,5. Þar má kannski helst þakka að í COVID-19 

minnkaði fundarhöld til muna sem og kröfur á ýmis námskeið að fólk gat meira nýtt tímann í 

það sem það taldi að þyrfti að leggja áherslu á. Móttaka nýliða var 3,59 en fór upp í 3,94 sem 

sýnir að við erum á réttri leið en getum áfram gert betur! Sama má segja um 

starfsmannastöðugleika en hann var á síðasta ári 3,44 en fór upp í 3,92. Helst má segja að 

endurnýjun starfa við skólann endurspeglist helst í stöðum stuðningsfulltrúa og skólaliða. 

Mikið af ungu fólki ræður sig til starfa í ákveðinn tíma á meðan það er að skoða næstu skref og 

skrá sig svo oft eftir skólaárið í nám. Við teljum það hafa mikið gildi að fá ungt fólk inn í 

skólana því þau eru oft með aðra sýn og ná oft á tíðum á annan hátt til nemenda okkar. 

Það sem hins vegar hækkar milli ára er Einelti frá samstarfsfólki. Skólaárið 2018-2019 var sá 

hluti 14,8%. Skólaárið 2019-2020 var farið í markvissa vinnu í að fræða starfsfólk um einelti og 

samskiptavanda og hvaða leiðir fara ætti til að tilkynna þannig að vinnsla gæti farið fram á 

réttum stöðum. Árangurinn var að það árið mældist það 0%. Í vetur þegar við höfum fundað 

minna segir það sig að þessi umræða hefur ekki verið tekin nógu oft upp á borðið. Það verður 

því farið í það á næsta skólaári að efla starfsfólk á að takast á við samskiptamál. 

 

Samantektir um verkefni í Rimaskóla 

 

Aukinn tölvukostur 
Í janúar 2021 gerðist sá gleðilegi atburður að allir kennarar Rimaskóla fengu fartölvu í stað 

gamalla borðtölva. Þetta skipti sköpum fyrir þróun kennsluhátta og þá ekki síst þegar 

takmörkun varð á skólastarfi. Einnig fékk skólinn fleiri Chrome tölvur sem nýttust í 

bekkjarhópum þar sem tölvuver var tekið niður til að útbúa fleiri kaffistofur. Við sjáum fyrir 

okkur að nýta frekar tölvuvagna inn í rýmin en að hafa sérstakt rými bara fyrir tölvur. 

Uppeldi til ábyrgðar  
Uppeldi til ábyrgðar ýtir undir ábyrgðarkennd og sjálfsstjórn hjá einstaklingum og hugar að því 

að þjálfa með börnum og unglingum sjálfsaga. Uppeldi til ábyrgðar er einnig verkfæri fyrir 

starfsfólk Rimaskóla í samskipta- og aga málum. 
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Uppeldi til ábyrgðar ( uppbyggingarstefnan ) leggur áherslu á: 

 jákvæð og uppbyggjandi samskipti og gagnkvæma virðingu  

 ábyrgð hvers og eins á eigin hegðun ( getum stjórnað okkur, ekki öðrum)  

 að það er í lagi að gera mistök en mikilvægt að draga lærdóm af þeim ( vaxa við hverja 

raun )  

 að finna leiðir til að uppfylla þarfir sínar á jákvæðan hátt án þess að það komi niður á 

öðrum sem í kringum mann eru 

Kennarar settu upp bekkjarsáttmála og ynnu kennsluáætlun í anda Uppeldis til ábyrgðar. Þeir 

áttu að þjálfa sig í aðferðarfræðinni. Sett voru teymi sem fóru yfir áherslur og héldu 

stuðningsfundi. 

Allir árgangar unnu kennsluáætlanir og gekk það eftir. Margir árgangar héldu kynningu á 

bekkjarsáttmála fyrir stjórnendur. 

Ávinningur verkefnisins fyrir börn er að þau átti sig á styrkleikum sínum og veikleikum. 

Mikilvægt er að gefa þeim rými til að leysa samskiptamál sem upp koma með stuðningi 

fullorðinna. 

Að vera félagsklár 
Markmið verkefnisins var að búa til sérfræðinga innan skólans sem hafa grunn í að efla 

félagsfærni nemenda. Verkefnið snerist fyrst og fremst um að efla samskipti við aðra, færni til 

að takast á við ólíkar aðstæður, efla tilfinningalæsi og sýnt skilning á margbreytileika. 

Ávinningur er að efla seiglu, sjálfstæði og sjálfsstjórn nemenda til að takast á við ólíkar 

aðstæður sem koma fyrir í daglegu lífi.  

Í vetur var ekki mikið um PEER námskeið eða námskeið sem hentaði hópnum vegna 

takmarkana vegna COVID-19. Tveir kennarar voru skráðir á verkfærakistu Vöndu Sig og það 

náðust tveir tímar og afgangur námskeiðsins bíður betri tíma. 

Við þurftum þess í stað að vinna innan húss í sjálfseflingu og vorum með hóp starfsmanna, 

þroskaþjálfa, náms- og starfsráðgjafa, umsjónarkennara og stuðningsfulltrúa sem fóru í vinnu 

með félagsfærni. Útbúnir voru félagsfærnihópar, unnið var með stærri hópa vegna erfiðra 

samskipta.  

Ekki var hægt að virkja foreldra þar sem mikil þörf var á að fá þá í hús til að ræða augliti til 

auglitis í stað fjarfunda sem ekki er eins gott. 

Skólasálfræðingur frá Miðgarði kom 1x í viku og var með sjálfstyrkingarnámskeið fyrir 

nemendur í hverfinu og hélt það í Rimaskóla þar sem nokkrir skjólstæðingar nýttu sér tilboðið. 

Vinaliðaverkefnið 
Aðalmarkmið Vinaliðaverkefnisins er að vinna gegn einelti með því að bjóða upp á jákvæða 

afþreyingu á skólalóðinni í frímínútum. Hreyfing nemenda eykst ef fjölbreytt úrval leikja er á 

skólalóðinni, færri eru alveg óvirkir. Takmarkið er að öllum nemendum líði vel í skólanum og 

taki þátt með jákvæðni í að gera skólann enn betri en hann er. 



6 
 

Nemendur sem takast á við hlutverk Vinaliða fá leiðtogaþjálfun í gegnum hlutverkið. 

Vinaliðar voru kosnir að hausti 2020. Þeir sem gátu boðið sig fram voru nemendur í 5. – 7. 

bekk. Verkefnastjórar notuðu kosningu til viðmiðunar og hlutu vinaliðar út frá þessu ferli 

titilinn. Vegna COVID – 19 var ekki hægt að halda sameiginlegt leikjanámskeið eins og venjan 

hefur verið, þess í stað fengu vinaliðar að hausti sent í tölvupósti myndband þar sem farið var 

yfir nokkra leiki. Á vorönn var síðan bæði vinaliðum haustsins og vorsins boðið í leikjanámskeið 

í Rimaskóla þar sem þeir fengu leiðtogaþjálfun og lærðu fjölbreytta leiki. Verkefnastjórar og 

vinaliðar funduðu hálfs mánaðarlega þar sem þeir mátu hvernig gekk, komu með tillögur að 

nýjum leikjum og þéttu hópinn. Í lok tímabilsins fengu vinaliðar þakkardag þar sem vinaliðar 

fóru í keilu og pizzu. 

Ávinningur verkefnisins er sá að fleiri börn eru virk í frímínútum, allir eiga þess kost að taka 

þátt. Vinaliðar reyna að virkja nemendur sem þeir sjá að eru einir. Nemendur læra fjölbreytta 

leiki sem má svo sjá þá leika í öðrum frímínútum eða eftir skóla. Vinaliðar læra að bera ábyrgð 

og vera góð fyrirmynd. Þeir læra að miðla málum og koma þannig að lýðræði og réttlátu 

samfélagi. 

Ímyndun, sköpun og leikni 
Verkefnið (Ímyndun, sköpun og leikni) byggðist á því að styrkja kennara til að vinna með 

nemendur að sjónrænum listum, setja upp leiksýningar, skemmtanir og koma fram fyrir 

áhorfendur. Þar er horft á framsögn, leiklist, söng og dans meðal annars. 

Við ætluðum að vera með sýningar á föstudögum fyrir foreldra á yngsta stigi í vetur en það 

gekk ekki upp vegna COVID-19. Nemendur 7.bekkja tóku upp jólaskaup sem sýnt var í tölvu á 

stofujólum þar sem við gátum ekki haft sameiginlega jólaskemmtun.  

Einnig réðum við leikstjóra til að stýra Skrekk og sá aðili var í handritagerð með Skrekk hópi 

skólans. Vegna takmarkana og frestunar þá datt áhuginn úr hópnum og við urðum að segja 

okkur úr verkefninu. 

Í mars 2021 hófum við markvissa leiklistarþjálfun meðal nemenda í 6. og 7.bekk. Sophie Louise 

Webb var ráðin sem leiklistarkennari og fór hún í að þjálfa nemendur í 6. og 7.bekk í leiklist. 

Sjötti bekkur setti upp Ronju ræningjadóttur í grenndarskógi skólans og var sýning fyrir 

foreldra og nemendur í byrjun júní í þokkalegu veðri. Nemendur sýndu þrjár sýningar. 

Nemendur sjöunda bekkja settu upp söngleikinn Annie og sýndu foreldrum og nemendum 

skólans inn í hátíðarsal skólans. Sýndar voru þrjár sýningar. 

Mat á verkefninu var að geta sett upp sýningu bæði fyrir foreldra og samnemendur sem gekk 

eftir. Kennarar mátu nemendur og voru þeir ánægðir og tóku framförum í félagslegum 

samskiptum. Foreldrar voru himinlifandi og þakklátir fyrir að eiga þess kost að fá að taka þátt í 

skólastarfinu. Helstu vankantar voru að hljóðkerfi í grenndarskógi var ábótavant. Foreldrar 

tíundu bekkja gáfu skólanum fjárgjöf til að fjárfesta í tækjabúnaði fyrir hljóðkerfi sem er 

hugsað fyrir leikhús úti við. 
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Samskipti, líðan og skólabragur 
Markmið verkefnisins var að bæta menningu innan hóps og efla alla sem koma að þeim s.s. 

foreldra, kennara og nemendur sjálfa. Að styrkja jákvæða leiðtoga og þjálfa nemendur að setja 

sig í spor annarra, sýna góðvild og virðingu. 

Keypt var ráðgjöf og hópavinna frá KVAN til að halda utan um verkefnið. Námskeiðið var fyrir 

lokaðan hóp þar sem unnið var með félagsfærni og erfið samskipti. 

Ekki tókst að fá foreldra að borði vegna takmarkana sem COVID-19 olli en engu að síður var 

mikill stuðningur frá foreldrum og vilji til að takast á við þau verkefni sem upp komu. 

Nemendur fengu verkfæri í hendur og nú er það þeirra að nýta þá þekkingu sem þeir fengu til 

að byggja upp góðan skólabrag. 

 

Erasmus verkefni 

The ABC of Wonders, knowing our heritage eða, Arfleifð okkar: þar sem fortíð mætir framtíðinni. 

Umsjón; Inga María Friðriksdóttir, Jónína Ómarsdóttir og Rakel María Axelsdóttir.  

Rúmlega tuttugu nemendur í 8. og 10. bekk í Rimaskóla tóku þátt í þessu Erasmus+ verkefni 

ásamt kennurum sínum. Verkefnið kynnir evrópskum unglingum fyrir ólíkri menningu til að 

draga úr fordómum. Um 120 nemendur í Evrópu á aldrinum 12 til 15 ára, taka þátt í 

verkefninu, ásamt foreldrum sínum og kennurum, en nemendur upplifa að vera skiptinemar í 

viku í einhverju af sex Evrópulöndunum sem taka þátt. Löndin sem taka þátt með Íslandi eru 

Rúmenía, Tyrkland, Portúgal, Grikkland og Ítalía. Nemendurnir fá möguleika á að fræðast um 

staðbundna, svæðisbundna, innlenda og evrópska sögu, menningu og umhverfi frá lifandi 

aðilum með því að gista inn á heimilum innfæddra og vinna með nemendum frá öðrum 

Evrópulöndum. Nemendur vinna síðan sama í alþjóðlegum hópum á TwinSpace á meðan 

verkefninu stendur. 

Fyrsta skiptinemaferðin var farin í mars 2019, en þá fóru þrír nemendur úr 8. bekk ásamt 

kennurum  til Palermo. Síðan fóru 3 nemendur úr 9. bekk og einn úr 8. bekk til Aþenu í maí 

2019 með kennurum og í október 2019 fóru 6 nemendur úr 9. bekk til Madeira með 

kennurum. 

Tvær heimsóknir voru eftir, annars vegar til íslands og svo til Rúmeníu. Vorið 2021 stóðu 

kennarar landanna að rafrænni heimsókn til landanna.   

Rimaskóli sá um "rafræna heimsókn" í Erasmus verkefni sem við erum þátttakendur í. Hópur 

nemenda sem nú er í  tíunda bekk hafa tekið þátt í þessu verkefni á þriðja ár. Löndin sem eru 

með Íslandi eru Grikkland, Ítalía, Portúgal, Tyrkland og Rúmenía. Nemendur okkar og kennarar 

hafa heimsótt flest þessara landa en vegna COVID-19 átti heimsókn til Íslands að verða í fyrra 

vor en datt upp fyrir. Þjóðirnar hafa leitað leita hvernig hægt væri að halda áfram með 

verkefnið og varð úr að Ísland tók á móti kennurum og nemendum þessara landa á rafrænan 

hátt. Kennararnir Inga María og Ninna sáu um allt skipulag og stýrðu rafrænu fundunum og 

Rakel María kennari var einnig í undirbúningshópnum. Þær eiga heiður skilinn fyrir 

undirbúning og framlag okkar til verkefnisins. Þess má geta að þær höfðu samband við Katrínu 

Jakobsdóttur sem sendi hópnum okkar myndbandkveðju sem var ótrúlega gaman að geta sýnt 
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félögum okkar erlendis. 

 

Verkefnið byggist á UNESCO arfleiðum landanna. Ísland á ekki marga staði merkta sem 

UNESCO en það er Surtsey, Þingvellir og svo væntanlegur Vatnajökulsþjóðgarður. Við 

Íslendingar erum samt stolt af landi okkar og þjóð og okkur fannst ekki síðra að kynna fyrir 

þessum löndum eldgosið sem nú er í gangi. Brynjar í 10.bekk gerði frábært 

kynningarmyndband sem sýnt var þátttakendum. Einnig unnu nemendur að kynningarefni um 

verslunarmiðstöðvarnar en að sjálfsögðu höfðu erlendu nemendur okkar mikinn áhuga á 

tískunni hér! 

Ávinningur verkefnisins er margvíslegur en mest að nemendur upplifa ólíka menningu og 

námsumhverfi 

Stigsfundir, kennarafundir og starfsmannafundir 
Stigsfundir voru haldnir aðra hverja viku og ritaðar fundargerðir. Stigstjórar fylgdu málum eftir 

og funduðu reglulega með stjórnendum. Kennara- og starfsmannafundir voru haldnir eftir 

þörfum. Aðstæður til fjarfunda bættust til muna þegar allir kennarar fengu fartölvur í janúar 

2021. 

Skólaráðsfundir 
Gert var ráð fyrir fimm fundum hjá skólaráði en vegna samkomutakmarkana og takmarkana á 

skólahaldi þá urðu þeir fjórir. Fundargerðir eru á heimasíðu skólans og má lesa hér. 

Foreldrasamfélagið 
Á COVID-19 tímum hefur sannarlega verið ákveðin ögrun að halda uppi foreldrasamstarfi. 

Helst má nefna að undir vorið 2021 voru sýningar í 6. og 7.bekk þar sem foreldrum var boðið 

að koma og horfa á. Einnig var 10.bekkur með lokaverkefni í fyrsta sinn og var kynning á 

verkefnum haldin á sal fyrir foreldra. 

Það átti að halda aðalfund foreldrafélagsins haustið 2020 og kjósa nýja stjórn. Það gekk ekki 

eftir en gamlir stjórnarmeðlimir sem eiga jafnvel ekki lengur börn í skólanum sáu um 

hefðbundna viðburði s.s. niðurgreiðslu á ungbarnahermiverkefninu „Hugsað um barnið“ á 

unglingastigi, vorhátíð, aðventukvöld, fyrirlestra, öskudagsglaðning, styrkt skólann í að fá 

fræðslu í skólann, sértækt efni fyrir sérkennsluna, tæki og tól í Tígrisbæ og Sigyn og svo margt 

fleira. Við vonumst til að á þessu ári náum við að halda aðalfund og efla foreldrasamstarfið. 

 

Foreldrakönnun Skólapúlsins 
Það ár sem SFS leggur ekki fram könnun til foreldra þá hefur skólinn lagt fyrir foreldrakönnun 
Skólapúlsins. Við fáum þá mismunandi sjónarhorn á tveggja ára fresti. Skólaárið 2020-2021 var 
foreldrakönnun Skólapúlsins lögð fyrir. Skýrsluna má sjá á heimasíðu Rimaskóla: 
https://rimaskoli.is/wp-content/uploads/2021/03/foreldrakonnun_skolapulsing_2021.pdf 

Foreldrakönnun Skólapúlsins mælir 41 þátt í sex flokkum. Spurningar eru um 70 talsins. Búið 
er til 120 nemenda líkindaúrtak úr lista sem skólinn sendir frá sér og þetta árið var svörunin 
um 79,3%.  
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1. Nám og kennsla. 

 

Hér stöldrum við hæfilegan aga í skólanum. Í könnuninni kemur fram að mesta óánægjan er á miðstigi 

(5. – 7.bekk). Þar hafa verið erfið mál sem sannarlega hafa litað skólastarfið. Við höfum fengið ráðgjafa 

frá KVAN til að hjálpa okkur í þessum málum en erfiðast var að geta ekki fengið foreldra inn á fundi 

v/COVID-19. Þetta er verkefni sem við þurfum áfram að glíma við og vonandi með góðri samvinnu við 

foreldra. 

2. Velferð nemenda 
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Það er um 18,3% foreldra er svara könnuninni sem eru frekar óánægð hvernig skólinn kemur til móts 

við þarfir barnsins þeirra. Foreldrar telja þó að líðan barnanna sé góð og í ár vorum við fyrir ofan 

landsmeðaltal er það varðar. Einnig kemur fram að foreldrar telji að almennt líði nemendum vel í 

frímínútum og erum við þar yfir landsmeðaltali. Við teljum að Vinaliðaverkefnið hafi þar mikið að segja 

sem og flott skólalóð sem hefur fengið góða yfirhalningu síðustu ár. Foreldrar telja umfang eineltis 

vera sambærilegt og landsmeðaltali og að það séu innan við 10% nemenda sem upplifa erfið samskipti. 

Foreldrar eru einnig ánægðir með úrvinnslu eineltismála í skólanum en það hefur  tekið stökk 

undanfarin ár: 

 

Hins vegar eru foreldrar ekki alveg eins ánægðir með eineltisáætlun skólans þó svo að það hafi farið 

hækkandi undanfarin ár. Þess ber þó að geta að haustið 2020 var tekin í gildi ný áætlun sem skólinn 

hefur verið að vinna eftir og mögulega þurfum við að kynna hana betur fyrir foreldrum (sjá nánar um 

áætlunina á heimasíðu skólans. https://rimaskoli.is/eineltisaaetlun/) 
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3. Aðstaða og þjónusta 

 

Foreldrar Rimaskóla eru síður ánægðir með aðstöðuna í skólanum en landsmeðaltal segir. Þó hefur sá 

þáttur hækkað línulega frá því 2014 þegar hann var í sögulegu lágmarki. Í vetur fengu nemendur í 1. – 

4.bekk nýja stóla og borð og á næstu árum mun mið- og unglingastig fá einnig uppfærslu á 

húsgögnum. Foreldrar eru samt síst ánægðir með aðgang nemenda að  tölvum í skólanum. Það teljum 

við skiljanlegt enda er skólinn ekki með margar nemendatölvur. Reykjavíkurborg hefur sett af stað 

áætlun þar sem auka á tölvukost í grunnskólum verulega og ættu nemendur í 5. – 10.bekk að vera 

komnir með nær tæki á nemanda í lok árs 2023. 

Þegar við skoðum mötuneyti þá eru færri nemendur Rimaskóla sem nýta sér það miðað við 

landsmeðaltal. Um 78% nemenda skólans nýta sér mötuneytið. Fæsta prósentuhlutfall er á meðal 

nemenda í 8.-10.bekk en um 52% nemenda eru þar skráð í mat. Rimaskóli er í hjarta hverfis og margir 

nemendur fara heim í hádegismat og einhverjir fara í hverfisverslanir. Það getur skýrt það af hverju 

nemendur á unglingastigi fækkar töluvert. Ákveðinn hluti foreldra nefna það að óánægja sé með 

matseðil sem boðið er upp á.  
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4. Foreldrasamstarf 

 

Í þættinum foreldrasamstarf þurfum við greinilega sem skóli og heimili að spýta í lófana. Samkvæmt 

foreldrum þá erum við á mið- og unglingastigi ekki að standa okkur nægjanlega vel þegar kemur að 

því að leita eftir tillögum frá foreldrum og taka ábendingum frá þeim til greina. 
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Foreldrar segjast vildu fá meira að segja um val á námsefni en það eru um 28% foreldra sem vilja það 

þegar landsmeðaltalið er 19,5%. Getur verið að foreldrar Rimaskóla séu metnaðarfyllri fyrir 

námsárangri barna sinna? Þeir vilja einnig koma meira að agamálum en 27,3% óska eftir því að 

meðan landsmeðaltalið er 16,9%. 

Heimasíða skólans fær einnig falleinkunn. Foreldrar hafa gaman að því að fá að sjá myndir úr 

skólastarfinu. Vegna kerfisvillu sem Reykjavíkurborg er að skoða og vegna persónuverndar höfum við 

ekki getað sett inn myndir eins og við hefðum viljað. Við vonumst til að það verði hægt að finna flöt á 

þessu í nánustu framtíð því með myndum væru foreldrar duglegri að nýta sér heimasíðuna. 

 

5. Heimastuðningur 

 

Niðurstöður samræmds námsmats 

 

Samræmd könnunarpróf 

Niðurstöður samræmdra prófa eru aðgengilegar á vefnum: skyrslur.mms.is. Hér má sjá 
árangur Rimaskóla frá árinu 2000. 

 

9.bekkur 2021 
Vegna tæknibilunar þá fór aðeins lítill hluti 9.bekkinga í samræmd próf. Skólanum tókst reyndar að 

setja sem flesta í íslenskuprófið en stærðfræði og enskuprófið fór sárafáir í. Þess vegna eru engin gögn 

til í skýrslugrunni. 
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7.bekkur 2020 

 

4. bekkur 2020 

 

 

Niðurstöður „Lesfimi“ 
Hér má sjá niðurstöður lesfimi í maí 2021 en hún er fengin úr gagnabanka Skólagáttar.  
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Rimaskóli er með virkt lestrarteymi. Unnið er eftir Læsistefnu Grafarvogs og Kjalarnes, sjá á 

heimasíðu skólans:  https://rimaskoli.is/nam-og-kennsla/lestur/ 

Nemendur á yngsta stigi þurfa að halda utan um lesturinn sinn og foreldrar/forráðamenn 

kvitta svo að lágmarki 5 sinnum í viku.  

Ferill heimalestur  

1. Nemendur eiga að lesa 5 sinnum heima yfir vikuna í 15 til 20 mínútur í senn.  

2. Umsjónarkennarar fylgjast með heimalestri sinna umsjónarnemenda  

3. Eftir 5 skipti sem nemandi les ekki heima sendir umsjónarkennari póst til foreldra  

4. Eftir 10 skipti hringir umsjónarkennari í foreldra  

5. Eftir 15 skipti boðar umsjónarkennari foreldra á stuttan fund  

6. Eftir 20 skipti boðar lestrarteymi foreldra á fund í þeim tilgangi að aðstoða foreldra við 

að koma af stað virku lestrarferli heima.  

Mat á heimalestri er eftirfarandi: 

 Lesið heima 6-7 daga eða oftar: Frábær frammistaða  

 Lesið heima 5 daga: Mjög góð frammistaða  

 Lesið heima 4 daga: Þörf á að gera betur  

 Lesið heima 3 daga eða sjaldnar: Óviðunandi frammistaða 

 

Viðhorf og líðan nemenda 

 

Skólapúlsinn 
Annað hvert ár er gerð könnun hjá nemendum í 1. - 5. bekk í Skólapúlsinum. Árið á móti er 

lögð könnun fyrir nemendur í 6. - 10. bekk og var hún skólaárið 2020-2021.  
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Nemendakönnunin fer fram í u.þ.b. 40 nemenda úrtökum sem dreift er samhverft yfir 

skólaárið þar sem fjöldi úrtaka fer eftir stærð skóla fyrir sig. Fjöldi þátttakenda voru 209 og 

svöruðu 186 af þeim sem gerir 89% svarhlutfall. 

 

Hér má sjá helstu niðurstöður: 

 

1. Virkni nemenda í skólanum 

 

2. Líðan og heilsa 
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3. Skóla- og bekkjarandi 

 

 

 

Tengslakannanir  
Rimaskóli notar tengslakönnunarforritið Sometics. Tengslakannanir eru lagðar fyrir nemendur 

í 3. - 10. bekk í október og febrúar. Ef kennari óskar eftir að leggja einnig fyrir kannanir á 

öðrum tímum þá leitar hann til náms- og starfsráðgjafa. Tengslakannanir eru lagðar fyrir 

nemendur til þess að kanna félagsleg tengsl innan árgangsins og/eða bekkjarins. 

Tengslakannanir geta gefið innsýn í hvernig nemendur tengjast í skólanum, í hópavinnu, í 

frímínútum og einnig eftir skóla. Jafnframt er hægt að skoða félagslega stöðu nemenda, hvaða 

nemendur standa utan við félagshópinn, hverjir verða fyrir mestri stríðni, höfnun o.fl. Náms- 

og starfsráðgjafi sér um að leggja fyrir tengslakannanir, vinna úr gögnum og fara yfir 

niðurstöður með umsjónakennurum.   

 

Rannsókn og greining 
 

Niðurstöður rannsóknar ungt fólk (Rannsókn og greining) á meðal nemenda í 8., 9. og 10. bekk 

hins vegar og hjá nemendum í 5., 6. og 7. bekk var lögð fyrir í febrúar 2021.  Hér má sjá 

lykiltölur en þær gefa ákveðna mynd af stöðunni. Skólinn þarf að vinna með foreldrum að 

nokkrum þáttum en þar kemur sérstaklega að samskiptum í þáverandi sjöunda bekk. Þar 

koma fram að aðilar í þeim árgangi hafa fleiri aðilar tekið þátt í að stríða einum aðila eða 

réðust að öðrum hópi. KVAN var fengið til ráðgjafar og fór í hópavinnu en ekki gafst tækifæri 

til að fá foreldra á hópfund vegna COVID-19 ástandsins.  
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5., 6. og 7.bekkur febrúar 2021 
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8., 9. og 10.bekkur febrúar 2021 
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Að lokum 
Eins og sjá má þá er skólastarf í Rimaskóla margbreytilegt og innleiðing á stefnum, svo sem 

Uppeldi til ábyrgðar og Leiðsagnarnám, í framkvæmd svo hægt sé að mæta nemendum betur 

þar sem þeir eru staddir auk þess að efla sjálfsvitund og sjálfsaga. Mikilvægt er að skólastarfið 

miði að því að nemendur verði besta útgáfan af sjálfum sér og öðlist seiglu til þess að taka þátt 

í nútímasamfélagi. 

Við lok hvers skólaárs sér skólastjóri um að taka saman niðurstöður í sjálfsmatsskýrslu sem birt 

er á heimasíðu skólans. Á hverju skólaári eru kannanir ígrundaðar í hópum og starfsfólk setur 

sér markmið eftir því sem við á en ávallt með hagsmuni nemenda að leiðarljósi.  


