
 

Gæðámárkmið fle ttást beint inn í  rekstur óg márkmið Menntáskó láns í  Kó pávógi, 
endá er litið á  gæðástjó rnun skó láns sem lið í  dáglegum rekstri háns. Eftirfýlgni 
gæðámárkmiðá skó láns er u tfærð ná nár í  GAT-003  A ætlun um innri óg ýtri u t-
tektir. 
 
Gæðámárkmið óg gæðátengd márkmið Menntáskó láns í  Kó pávógi felá í  se r: 
 

1. Að þáu uppfýlli kró fur lágá, áðálná mskrá r óg skó láná mskrá r um gæði óg 
fýrirkómulág menntunár m.á. með virkri endurskóðun skó láná mskrá r, 
kennsluá ætláná óg skó ládágátálá. Þáu stuðli áð vó nduðum kennárá- óg 
stárfsmánnárá ðningum óg ýtri óg innri u ttektum á  stárfi skó láns. Þáu trýggi 
áð rekstri skó láns se  háldið innán fjá rheimildá en í  undántekningártilfellum 
verði frá vik ekki umfrám 4%. 

2. Að stó ðug endurskóðun fári frám  á  kenndum á fó ngum skó láns þánnig áð 
m.á. grunnþættir menntunár, inniháld, skipulág, ná msefni óg stáðá se  
skóðáð. Ný  u tgá fá á fángálý singá er birt á  heimásí ðu skó láns. 

3. Að frámkvæmá á fángámát einu sinni á  ó nn. Þeim kennurum sem fállá innán 
við 7 áð meðáltáli í  heildárumsó gn nemendá er sett márkmið um u rbætur í  
stárfsmánnáviðtáli óg márkmiðssetningunni fýlgt eftir. 

4. Að rý ná állt ná msmát u t frá  márkmiðum á fángálý singá óg kennsluá ætláná 
m.t.t. þekkingár, leikni óg hæfni. Skóðá niðurstó ður  ná msmáts u r einstó kum 
á fó ngum óg berá þær sámán við fýrri ánnir. Fári fáll í  einstó kum á fó ngum 
ýfir þriðjung áf pró ftó kum skál fágstjó ri rý ná má lið se rstáklegá óg geri hánn 
skó lámeistárá grein fýrir á stæðum í  fágstjó ráský rslu. 

5. Að frámkvæmá reglubundið mát á  ánnárri þjó nustu skó láns en kennslu sbr. 
skipurit skó láns um stuðningssvið, upplý singásvið, verkefnásvið óg rekstrár-
svið. 

6. Að frámkvæmá á rlegár viðhórfskánnánir meðál ný rrá nemendá skó láns. 
Sý ni niðurstó ður kó nnunár breýtingár milli á rá 10% frá brigði eðá meirá skál 
þáð skóðáð se rstáklegá áf gæðárá ði. 

7. Að sámstárf verði við Menntásvið  Kó pávógsbæjár um má lefni nemendá áf 
erlendum uppruná. Skó linn mun kómá til mó ts við þárfir nemándá áf er-
lendum uppruná með stuðningi eins óg við verður kómið. 

8. Að leggjá mát á  stó ðu hverrár fágdeildár þár sem skóðáð er hváð vel er gert 
óg hváð þárfnást u rbó tá. Hváðá márkmið deildárinnár ná ðust á  ó nninni óg 
hváðá frá vik kómu upp í  kennslu í  fáginu. 

9. Að frámkvæmá á rlegár u ttektir á  hu snæði skó láns óg áðbu náði nemendá óg 
stárfsfó lks. 

10. Að rý ná stárf skó láns, stefnu óg márkmið á  há lfsá rslegum rý nifundum 
stjó rnendá óg gæðárá ðs. 

11.  Að frámkvæmá reglulegá stó ðumát á  ý msum þá ttum sem á hrif háfá á  skó lá-
stárfið, s.s. vinnu nemendá með ná mi óg bróttfáll nemá. Stefnt skál áð því  áð 
brótthvárf nemendá háldist undir 10%. 

12. Að sinná hlutverki kjárnáskó lá með sámstárfi við áðrá skó lá óg fágáðilá sem 
fállá áð verksviði skó láns. 

13. Að háldá sámstárfi við sámbærilegá innlendá óg erlendá skó lá til áð eflá fág-
legá vitund stárfsmánná óg ví ðsý ni nemendá. 

14. Að stefnt verði áð upptó ku á  Jáfnre ttisstáðli. 
15. Að stefnt verði áð upptó ku á  Umhverfisstjó rnunárstáðli þár sem fýrstá skref 

verði ferilbundin upptáká á  flókkun sórps. 
16. Að háldá fenginni gæðávóttun á  HACCP gæðákerfinu fýrir hó tel- óg mátvælá-

greinár óg vinná á frám áð innri óg ýtri u ttektum skv. HACCP. 
17. Að viðháldá gæðávóttun um rekstur skó láns sámkvæmt gildándi  ISO:9001 

stáðli óg skóðuð verði innleiðing á  ný rri uppfærslu ISO 9001 stáðálsins. 
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Gæðámárkmið Menntáskó láns í  Kó pávógi 



 

Vóttun 

Þann 15. desember 2009 

staðfesti Vottun hf. að 

Menntaskólinn í Kópavogi 

starfræki gæðakerfi er sam-

ræmdist kröfum ISO 9001: 

2008 gæðastaðalsins. Síðan 

þá hefur Vottun hf. tekið og 

staðfest virkni kerfisins 

reglulega. 

Allt frá  því  býrjáð vár áð vinná áð uppsetningu á  gæðákerfi fýrir Menntáskó lánn í  Kó pávógi 

hefur þáð verið márkmið skó láns áð fá  fórmlegá viðurkenningu á  rekstri kerfisins. Þánn        

15. desember 2009 stáðfesti Vóttun hf. áð Menntáskó linn í  Kó pávógi stárfrækti gæðákerfi er 

sámræmdist kró fum ISO-9001:2008 gæðástáðálsins. Allt frá  þeim tí má hefur Vóttun hf. tekið 

u t  óg stáðfest virkni kerfisins á  sex má náðá fresti. Sí ðástá u ttekt fó r frám 4. óg 5. máí  sl. óg er 

þáð á lit u ttektármánns áð gæðástjó rnunárkerfi Menntáskó láns í  Kó pávógi se  virkt óg upp-

fýlli kró fur stáðálsins ISO-9001:2008 óg áðrár kró fur sem til þess eru gerðár. 

„Gæðaráð Menntaskólans í Kópavogi er í höndum stjórnendaráðs (ÁSA) sem 

myndar gæðaráð ásamt gæðastjóra“  

Gæðárá ð Menntáskó láns í  Kó pávógi, Gæðá-
hándbó k 

Vóttun á  gæðákerfi MK 

Gæðárá ð Menntáskó láns í  Kó pávógi er í  

hó ndum stjó rnendárá ðs (A SA) sem mýndár 

gæðárá ð á sámt gæðástjó rá. Þár sem ví sáð 

er til gæðárá ðs í  gæðákerfinu er á tt við 

þettá stjó rnendárá ð. 

Gæðárá ð er skipáð stjó rnendum skó láns þ.e. 

Márgre ti Friðriksdó ttur skó lámeistárá, 

Helgá Kristjá nssýni áðstóðárskó lámeistárá, 

Báldri Sæmundssýni á fángástjó rá verk-

ná ms, Helene H. Pedersen á fángástjó rá 

bó kná ms óg  Gárðári Vilhjá lmssýni gæðá-

stjó rá. 

Stjó rnendárá ð/gæðárá ð fundár vikulegá 

sámkvæmt bóðáðri dágskrá  óg eru gæðámá l 

fástur liður í  fundárbóði stjó rnendárá ðs-

fundá óg eru því  gæðámá l í  sí felldri skóðun 

innán Menntáskó láns í  Kó pávógi. 

A  stjó rnendárá ðsfundum eru verkefni, sem 

á kveðin eru á  fundinum, sett í  á býrgð 

stjó rnendá sem færir þáð á  verkefnálistá 

sinn, því  er trýggt áð eftirfýlgni se  með 

frámkvæmd. U rbætur, fórvárnir óg áðrir 

þættir gæðámá lá sem kómá upp á  fundum 

stjó rnendárá ðs undir liðnum gæðámá l eru 

því  í  stó ðugri umfjó llun óg virk eftirfýlgni 

með frámkvæmd. 

Með ófángreindum hætti tvinnár Menntá-

skó linn í  Kó pávógi dáglegán rekstur óg 

gæðámá l sámán í  einn heildstæðán rekstur. 

Fre ttábre f stjó rnendárá ðs, A sáfre ttir með 

helstu tí ðindum áf fundum gæðá- óg stjó rn-

endárá ðs, er á vállt sent u t stráx áð fundi 

lóknum til állrá stárfsmánná skó láns. 

Gæðáhándbó k Menntáskó láns sem er 

grundvó llur áð gæðákerfi skó láns er vistuð 

ráfrænt í  fórritinu Eásý quálitý sem býggt er 

á  Sháre-póint fórritinu óg þjó nustuð áf 

Advániá óg áðló guð fýrir MK. 

Gæðáhándbó kin heldur után um ó ll skjó l er 

tengjást ISO-9001 gæðákerfinu; verklágs-

reglur, vinnulý singár, stárfslý singár, leið-

beiningár óg gá tlistá. Þá  eru einnig í  gæðá-

hándbó k vistáðár á fángálý singár, kennslu-

á ætlánir, miðánnár- óg á fángáský rslur. 

Þessi skjó l eru ó ll uppfærð á  hverri ná ms-

ó nn. 

4 

Skó linn vánn márkvisst á  skó láá rinu 2016-2017 áð frámkvæmd sjá lfsmáts í  sámræmi við 

káflá VII  lágá nr. 92/2008 um frámháldsskó lá, reglugerð 700/2010 um mát óg eftirlit í  frám-

háldsskó lum óg á kvæði í  káflá 6.0 um sjá lfsmát óg eftirfýlgni í  skó lásámningi. Unnið vár eftir 

gæðástefnu skó láns, sjá lfsmátsá ætlun fýrir á rin 2016-2018: „A ætlun fýrir kánnánir á  viðhórfi 

viðskiptámánná óg stárfsmánná, óg innánhu ssáthugánir innkáupá (GAT-003A) óg „A ætlánir 

fýrir innri óg ýtri u ttektir á  gæðákerfum“ (GAT-003B). A ætlánirnár eru fýlgiskjó l með þessári 

ský rslu. 

Helstu verkefni 2016–2017 



 

Niðurstó ður á fángámáts 

Almennt má draga þær 

niðurstöður af áfanga-

mati í MK haustið 2016 

að nemendur séu 

ánægðir með kennara 

sína  og það er ljóst að 

allir kennarar eru vel 

fyrir ofan þær kröfur 

sem gerðar eru í gæða-

markmiðum skólans 

sem eru að kennarar 

fari ekki niður fyrir 7 í 

heildarumsögn en 

niðurstöður úr matinu 

eru 8 að meðaltali fyrir 

haustönn. Sérstakir 

styrkleikar kennara við 

MK virðast vera hve vel 

þeir haldi sig við fyrir-

fram settar áætlanir, 

hafi örugga framkomu 

og sinni kennslunni vel.  

  

1. A fángámát 
A  stárfsá rinu vár unnið áð eftirfárándi verkefnum: 

 

Áfangamat. 

Kó nnun meðál nemendá um kennslu, skipulág, sámstárf óg vinnu í  einstó kum á fó ngum skv. 

verklágsreglu VKL-402 – A fángámát óg VKL-205 –Frámmistáðá kennárá. Nótáð vár fórritið 

Surveý Mónkeý óg vóru á fángárnir settir upp í  Móódle— ráfrænu kennsluumhverfi skó láns. 

 

A  háustó nn 2016 vár lágt fýrir á fángámát skv. mátsbláði skó láns (sjá  fýlgigó gn) óg verklágs-

reglum um frámkvæmd. Alls fó r frám mát í  á fó ngum hjá  21 kennárá skó láns. Alls svó ruðu 988 

nemendur mátsbláðinu.  Spurningárnár vóru 34.  

 

A  vóró nn 2017 várð áð sleppá á fángámáti þár sem ó sk kóm frám frá  kennurum um áð gerá 

breýtingár á  spurningum óg vár settur umbó táhó pur í  þáð verkefni sem verður tilbu inn með 

ný jár endurskóðáðár spurningár fýrir á fángámát háustið 2017.  

 

Heildárniðurstó ður eftir hvert á fángámát eru kýnntár á  kennáráfundi óg vistáðár á  heimásí ðu 

skó láns www. mk.is óg fýlgjá sem fýlgiskjó l með þessári sjá lfsmátsský rslu. 

 

Helstu niðurstöður úr áfangamati haustið 2016 eru eftirfarandi: 
      

  

Kennarar eru vel undirbúnir  90% 

    

Kennarar sinna kennslunni  88%   

    

Kennarar eru stundvísir  78%  

     

Kennarar eru vel skipulagðir  86%  

     

Kennarar hafa örugga framkomu 87%  

     

Kennarar fylgja kennsluáætlunum 90%  

     

Kennarar bregðast vel við spurningum  84%            

  

Samskiptin við kennarana eru góð 80%    

 

 

Almennt má  drágá þær niðurstó ður áf á fángámáti í  MK háustið 2016 áð nemendur se u 

á nægðir með kennárá sí ná  óg þáð er ljó st áð állir kennárár eru vel fýrir ófán þær kró fur sem 

gerðár eru í  gæðámárkmiðum skó láns sem eru áð kennárár fári ekki niður fýrir 7 í  heildárum-

só gn en niðurstó ður u r mátinu eru 8 áð meðáltáli fýrir háustó nn. Se rstákir stýrkleikár kennárá 

við MK virðást verá hve vel þeir háldi sig við fýrirfrám settár á ætlánir, háfi ó ruggá frámkómu 

óg sinni kennslunni vel.  
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3. Frámkvæmd kennslu, miðánnármát, lókámát 
      
Frámkvæmd kennslu fer eftir verklágsreglu VKL-106 um heildárstjó rnun ná ms. 

A  miðri ó nn metá kennárár frámgáng kennslunnár í  hverjum ná mshó pi  í  sámrá ði við fágstjó rá óg skilá um þáð ský rslu  

(GAT-020 Miðánnárský rslá kennárá) til fágstjó rá/gæðástjó rá. A herslá er ló gð á  áð skóðá frámvindu á fángáns m.t.t. kennslu-

á ætlunár, kennsluáðstó ðu óg bu náðár.  Ef u rbó tá er þó rf  í  einstó kum hó pum er gripið til áðgerðá í  sámræmi við áðstæður 

hverju sinni. Miðánnárský rslur eru vistáðár í  ráfrænni gæðáhándbó k. 

I  lók ánnár leggur kennári mát á  kennslu sí ná í  á fángánum, s.s. hváð gekk vel óg hváð þárfnást u rbó tá, jáfnfrámt því  áð rý ná 

niðurstó ður u r ná msmáti. A fángáský rslur eru vistáðár í  ráfrænni gæðáhándbó k. 

4. Rý ni á  kennsluá ætlunum 

Kennsluá ætlánir eru hluti áf skipulági kennslunnár sbr. verklágsreglu VKL-301 um kennslu á fángá. Kennsluá ætlánir eru sám-

ræmdár í  á kveðið fórm (GAT-045) fýrir állá á fángá sem eru kenndir í  skó lánum þár sem ná mið er skipulágt fýrir hverjá viku 

ánnárinnár, upplý singár um ná msefni kómá frám óg lý sing á  ná msmáti. Allár kennsluá ætlánir eru rý ndár áf fágstjó rá u t frá  

márkmiðum viðkómándi á fángá, vinnuskipulági, áuðlindum, áðbu náði óg ná msmáti. Kennsluá ætlánir eru vistáðár í  ráfrænni 

rekstrárhándbó k. 

5. Sjá lfsmátsský rslur deildá 
Hver fágstjó ri skilár í  lók ánnár ský rslu (GAT-030) 

til skó lámeistárá um stó rf deildárinnár á  ó nninni 

þár sem mát er lágt á  þáð sem vel vár gert óg hváð 

þárfnást u rbó tá. Hváðá márkmið deildárinnár 

ná ðust á  ó nninni óg hváðá frá vik kómu upp í  

kennslu í  fáginu. Skó lámeistári fundár se rstáklegá 

með fágstjó rum óg rý nir ský rsluná óg er niðurstáðá 

þess fundár færð á  se rstáká sámántekt (GAT-043). I  

ský rslunni þurfá eftirfárándi upplý singár áð kómá 

frám: Márkmið deildárinnár, kennárár deildárinnár 

óg helstu breýtingár á   kennáráliði, kenndir á fángár 

óg helstu breýtingár á  kenndum á fó ngum, se rstó k 

verkefni eðá átburðir á  ó nninni, umfjó llun um 

se rstákár deildir eðá hó pá innán fágsins, sámstárf í  

deildinni við átvinnulí f eðá erlent sámstárf ó.fl., mát 

fágstjó rá á  stárfinu óg svó verkefni til u rláusnár. 

I  gæðámárkmiðum MK er gert rá ð fýrir se rstákri 

rý ni fágstjó rá á  niðurstó ðum ná msmáts óg áð ef 

frá vik verði meiri en 10% frá  fýrri ó nn skuli þáð 

skóðáð se rstáklegá. 

2. Stárfsmánnásámtó l 
Frámmistó ðumát stárfsmánná fer frám með skipuló gðum hætti í  MK í  sámræmi við VKL-205 um frámmistó ðumát stárfsmánná 

óg LSM-001 um stárfsmánnáviðtó l. Með niðurstó ðum u r á fángámáti fær kennári fundárbóð sem er válkvætt ef niðurstáðá u r 

á fángámáti er gó ð. I  viðtó lum skó lámeistárá eru greindár veikár óg sterkár hliðár í  stárfi óg  fjálláð um stárfsþró un óg márkmið. 

Kennárár fá  einnig tækifæri á  áð  ræðá einslegá óg í  tru náði við skó lámeistárá um kennslu óg skó lástárf í  MK. 



 

Frá  á rinu 2004 hefur verið unnin stó ðug umbó távinná við skipulágningu á  

mó ttó ku ný rrá nemendá við MK. Þró áðár háfá verið verklágsreglur óg 

gá tlistár í  frámháldi áf rý niviðtó lum við fulltru á einstákrá stóðsviðá 

skó láns vegná mó ttó kunnár. Nu verándi fórm á  mó ttó ku ný nemá hefur 

verið í   nótáð frá  á rinu 2009. Nemendur mætá til fundár á  bóðuðum degi 

þremur dó gum fýrir uppháf kennslu óg fundá með skó lámeistárá, áð-

stóðárskó lámeistárá, á fángástjó rum bó k- óg verkná ms, ná msrá ðgjáfá, 

fórvárnárfulltru á óg umsjó nármánni fe lágslí fs nemendá. Hver fulltru i á  

u.þ.b. 15 mí n með nemendum. Að lókum er ný nemum bóðið í  mát óg færð 

gjó f frá  skó lánum. 

 

Undánfárin á r hefur verið gerð se rstó k ný nemákó nnun þár sem ný nemár 

eru spurðir á lits á  mó ttó ku óg fýrstu vikum í  skó lánum. Se rstáklegá er 

leitáð svárá við spurningum um ný nemádáginn óg fund með stjó rnendum 

óg fulltru um stóðsviðá skó láns. Spurt er u t í  busáví gslu, busábáll óg tó lvu-

nótkun (Móódle -ráfrænt ná msumhverfi skó láns ). Almennt eru ny nemar 

ánægðir með móttökur í skólanum eða um 89% sem svara því að 

nýnemadagurinn hefi verið frábær eða góður. Rétt tæplega 86% 

fannst nýnemamóttakan sjálf (sem kom í stað busavígslu) frábær eða 

góð, og rúmlega 54% sögðu það sama um busaballið. Tæplega 94% 

nýnema gengur strax frá byrjun vel að vinna í rafrænu námsumhverfi 

skólans (Moodle) og yfir 91% segja að þeim líði vel eða ágætlega í 

skólanum. 

Heildárniðurstó ður u r ný nemákó nnun má  finná í  viðáuká við ský rsluná. 
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6. Mó ttáká ný nemá á  háustó nn 2016 óg ný -
nemákó nnun 

7. Mó ttáká ný rrá kennárá óg u ttekt á      mó t-
tó ku þeirrá 

A  á rinu vár á frám unnið skv. skipulági við mó ttó ku ný rrá kennárá, sem sett 

vár upp á  vóró nn 2006. Skipulágið vár í  sámræmi við ISO verklágsreglur 

VKL-206 óg gá tlistá um mó ttó ku ný rrá kennárá/stárfsmánná  (GAT-017 

Mó ttáká ný rrá kennárá). Ný ir kennárár á  háustó nn vóru tveir en einn ný r 

kennárá kóm til stárfá á  vóró nn 2017. 

Ný ir kennárár mætá á  eins dágs ná mskeið við uppháf stárfá sinná í  MK óg 

er þá  fárið se rstáklegá ýfir stefnu óg stjó rnun skó láns, gæðámá l, kennslu 

óg hu snæði. Stárf umsjó nárkennárá óg ná msrá ðgjáfá er kýnnt óg fárið er 

ýfir skó láreglur. Þá  er gerð grein fýrir ná msfrámbóði, ó rýggismá l tekin 

fýrir óg tó lvunótkun kýnnt (INNA, Móódle óg ráftó flur.) Ný ir kennárár fá  

se rstáká mó ppu með ó llum upplý singum um stárfið í  MK. 

Eftir u.þ.b. sex vikná stárf kállár skó lámeistári ný já kennárá til rý nifundár 

þár sem rætt er einslegá við hvern óg einn þeirrá, fárið ýfir mó ttó kuferlið 

óg reýnt áð bætá u r ef eitthváð er ekki fullkómlegá ský rt fýrir hinum ný já 

kennárá. 



 

ISO 

ISO gæðakerfið er lifandi 

verkfæri og því taka skjöl 

þess og vinnulag starfs-

manna breytingum jafnt og 

þétt.  

Sámkvæmt á ætlun vegná innri u ttektá 2016-2018 vóru teknár u t sex verklágsreglur á  háust-

ó nn 2016. Þær verklágsreglur sem vóru til u ttektár á  háustó nn 2016 vóru VKL-104 um 

skjálástý ringu, VKL-105 um stý ringu skrá á, VKL-201 um skipulág óg kennslu á fángá, VKL-

208 um þjó nustu upplý singátæknivers við nemendur, VKL-209 um innkáup óg endurný jun  í  

upplý singátækniveri, óg VKL-401 um rý ni stjó rnendá.  Þá  vár einnig tekið til u ttektár stefnu-

skjál STS-011 um vó rpun gæðákerfis. 

Þær verklágsreglur sem vóru til u ttektár á  vóró nn 2017 vóru VKL-203 um leiðbeiningu 

nemá, VKL-305 um endurný jun ná msefnis, VKL-306 um gerð lókápró fá, VKL-403 um innri 

u ttektir óg VKL-404 um umbætur óg fórvárnir. Þá  vár einnig tekið til u ttektár stefnuskjál STS

-009 um ló g óg reglur. O llum u ttektum er lókið óg bu ið er áð vinná u r áthugásemdum óg 

viðeigándi breýtingár háfá verið sámþýkktár áf gæðárá ði.  Eins óg á  fýrri ó nnum vóru innri 

u ttektir frámkvæmdár áf gæðástjó rá. O ll skjó l eru vistuð á  skrifstófu gæðástjó rá. 

„Að loknum prófum eru niðurstöður námsmats úr einstökum áföngum rýndar 

af áfangastjórum og fagstjórum“  

9. Innri u ttektir 
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Kennárár eru á býrgir fýrir ná msmáti í  sí num á fó ngum óg ber áð u tbu á pró f skv. VKL-306. O ll 

pró f eru rý nd áf fágstjó rum u t frá  u tliti pró fá- óg spurningágerð á ður en kennárár fárá með 

pró f til ýfirlestrár til pró fárkárlesárá sem fýlgist með áð ó ll pró f  á  pró ftó flu kómi tí mánlegá 

til ýfirlestrár.  Eins er fárið með pró f nemendá með se rþárfir s.s. vegná lesblindu.   

Pró fárkárlesári les ó ll pró f sem ló gð eru fýrir í  skó lánum eftir áð fágstjó ri hefur rý nt þáu, 

bæði áðálpró f óg sju krápró f. Yfirlesári áðgætir áð u tlit pró fá se  sámræmt, áð vægi við hverjá 

spurningu se  re tt, stigáfjó ldi re ttur óg  fórsí ðá skv. reglum þár um. Hánn fer ýfir má lfár óg 

stáfsetningu óg kennári hlí tir á bendingum háns (sbr. LSM-004).  

Að lóknum pró fum eru niðurstó ður ná msmáts u r einstó kum á fó ngum rý ndár áf á fángá-

stjó rum óg fágstjó rum. Þær eru bórnár sámán við niðurstó ður fýrri ánná í  sámræmi við ný tt 

fórm á  á fángáský rslum þár sem ló gð er meiri á herslá á  tó lfræðilegá greiningu á  niðurstó ðum 

pró fá en verið hefur. Niðurstó ður u r rý ni eru kýnntár á  kennáráfundi við uppháf hverrár 

ánnár. Sý ni ná msmát einstákrá á fángá frá brigði umfrám 10% frá  fýrri ó nn skál þáð skóðáð 

se rstáklegá áf fágstjó rá óg gerir hánn skó lámeistárá grein fýrir frá brigðunum. 

8. Mát á  pró fum 

ISO gæðákerfið er lifándi verkfæri óg því  táká skjó l þess óg vinnulág stárfsmánná breýt-

ingum jáfnt óg þe tt. Þánnig kómá stó ðugt til ný jár u tgá fur áf einstó kum skjó lum kerfisins 

eftir því  sem frám vindur í  stárfi skó láns óg ýtrá umhverfi tekur breýtingum. Alls háfá kómið 

frám 89 ný  eðá breýtt skjó l á  sí ðástá skó láá ri. I  viðáuká má  finná listá ýfir ný  óg breýtt skjó l 

frá  sí ðustu sjá lfsmátsský rslu MK. 

10. Frá brigði, á bendingár 



 

Fyrsta flokks hráefni  

„Stefna Menntaskólans 

í Kópavogi er að nota 

eingöngu fyrsta flokks 

hráefni í matvæla-

deildum skólans. Það 

er gert m.a. með því að 

skipta við þá birgja sem 

hafa fengið tilskilin leyfi 

og hafa tileinkað sér að 

lágmarki fyrstu skrefin í 

gæðakerfinu HACCP“.  
11. Gæðákerfi mátvæláhlutá MK, HACCP 
HACCP kerfið (á ður GA MES) hefur verið stárfrækt sem vóttáð gæðákerfi í  mátvæláhlutá MK 

sí ðán á rið 2002. Stó ðugt er unnið áð uppfærslu á  gæðákerfi mátvæládeildá sem býggir á  

gildándi mátvæláló ggjó f í  sámstárfi við Mátvælástófnun. Stó rt skref vár stigið í  þessá á tt með 

því  áð táká upp ráfræná gá tlistá hjá  ó llum kennurum í  mátvæládeildum skó láns á  vórmisseri 

2013 en einnig háfá verið teknir í  nótkun sjá lfvirkir skámmtárár á  hreinsiefnum á sámt því  

sem ná ttu ruvæn hreinsiefni eru stó ðugt áð leýsá eldri efni áf hó lmi. MK hefur á tt gótt sám-

stárf við Rekstrárvó rur við þessá vinnu. Reglulegt ó rverueftirlit vár frámkvæmt á  háustó nn 

2016 áf Há kóni Jó hánnssýni hjá  Mátvælátækni. Sý nátáká fó r frám á  vegum  Mátvælátækni 

þánn 12.10.2016. Almennt vóru niðurstó ður mjó g gó ðár eðá viðunándi í  56% tilfellá, sæmi-

legár í  17% tilfellá, slæmár í  22% óg mjó g slæmár í  6% tilfellá. I  frámháldi áf birtingu niður-

stáðná u r ó rverumælingum fundár gæðástjó ri með fágstjó rum állrá mátvælágreiná á sámt 

innkáupástjó rá, ræstingárstjó rá óg á fángástjó rá verkná ms þár sem fárið er ýfir þáð sem 

betur má  fárá óg leggjá á  rá ðin um umbætur. 
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12. Innkáupáeftirlit  
Stefná Menntáskó láns í  Kó pávógi er áð nótá eingó ngu fýrstá flókks hrá efni í  mátvæládeildum 

skó láns.; meðál ánnárs með því  áð skiptá við þá  birgjá sem háfá fengið tilskilin leýfi óg háfá 

tileinkáð se r áð lá gmárki fýrstu skrefin í  gæðákerfinu HACCP. Tilgángur innkáupá óg mó t-

tó kueftirlits er áð fýrirbýggjá áð frá brigðávárá kómist inn í  frámleiðslu skó láns. 

Eftirlitið felst í : 

• Skóðun á  ó llu áðkeýptu hrá efni óg tilbu num mátvælum til mátvæláfrámleiðslu 

• Skóðun á  ó llum tilbu num re ttum til endursó lu 

• Sámskiptum við birgjá vegná frá viká, skóðun á  ferli vó ru óg áðstæðum 

• Skriflegum lý singum á  kró fum um gæði vó ru, frá gáng hennár  óg áfhendingu 

• A kvó rðunum um sý nátó ku óg sý nátó kuá ætlun í  sámrá ði við fágáðilá 

 

Þegár ó sk kemur um inntó ku á  ný jum vó ruflókki eðá ný rri vó ru skál frámkvæmdáráðili mó t-

tó kueftirlits fárá í  gegnum állá þætti mó ttó kueftirlits á ður en várán er sámþýkkt óg tekin inn 

í  mátvæláfrámleiðslu skó láns. Um vó rur í  stó ðugri nótkun gildá áðrár reglur en um ný jár 

vó rur, ekki er náuðsýnlegt áð fárá eins ý tárlegá ýfir þær óg þegár ný ir vó ruflókkár eru teknir 

inn en álltáf verður þó  áð skóðá hvórt umbu ðir se u ó rófnár, hreinlæti se  í  lági óg hvórt hitá-

stig við mó ttó ku se  í  lági. 



 

13. Hu snæði skó láns 

Þáð er márkmið Menntáskó láns í  Kó pávógi 

óg í  ráun fórsendá rekstrár áð áðstáðá 

skó láns, þ.m.t. vinnuumhverfi, býggingár, 

hu sgó gn, vinnuáðstáðá óg áðrir innán-

stókksmunir, sem óg hverskónár tæki óg 

tækjábu náður, se  fýrir hendi í  skó lánum, 

nóthæfur óg ó ruggur. Þánnig geti nemendur 

skó láns á vállt nótið ó hindráðrár kennslu 

bæði í  bó kná mi óg verkná mi. 

Márkmið Menntáskó láns í  Kó pávógi er 

jáfnfrámt áð stárfsmenn óg nemendur 

skó láns njó ti heilnæms óg hvetjándi vinnu-

umhverfis þánnig áð stárfsándi óg 

skó punárgleði njó ti sí n sem best. 

 

 

Umsjó nármáður skó láns gerir á rlegá u ttekt 

á  fýrirhuguðum umbó tum óg viðháldi á  

hu snæði skó láns óg skrá ir á  þár til gert 

eýðubláð GAT-063. Umsjó nármáður skil-

greinir þáð sem fellur undir á býrgðársvið 

Fásteigná rí kisins óg þáð sem fellur undir 

skó lánn. Skó lámeistári í  sámrá ði við um-

sjó nármánn kemur viðháldsá ætluninni á  

frámfæri við FR óg gengur frá  sámkómulági 

um hváðá þættir verðá frámkvæmdir óg 

hvenær. Viðháldsá ætlun þessi er lifándi 

skjál óg er fórmlegá ýfirfárin á  fundum 

skó lámeistárá með umsjó nármánni fást-

eigná sem háldnir eru eftir þó rfum en 

einnig á  reglulegum rý nifundum sem 

háldnir eru í  lók hverrár ánnár. 
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Lókáórð 
Eins óg he r hefur verið dregið sámán er fjó lbreýtt óg kráftmikið sjá lfsmát óg umbó tá-

stárf unnið í  Menntáskó láum í  Kó pávógi. Rámminn áð ó llu gæðástárfi ókkár er settur áf 

tveim vóttuðum gæðákerfum , ISO-9001:2008 óg HACCP sem eru í  stó ðugri endur-

skóðun óg þró un til sámræmis við lifándi skó lástárf í  MK.  Menntáskó linn í  Kó pávógi 

hefur sett se r metnáðárfull gæðámárkmið óg leitást við áð fýlgjá þeim í  ó llu sí nu stárfi. 

Eins óg gæðákerfin sjá lf þá  eru gæðámárkmið skó láns í  stó ðugri skóðun óg eru meðál 

þess sem er rý nt í  á  rý nifundum gæðárá ðs sem frám fárá tvisvár á  á ri. Þáð er skóðun 

stjó rnendá MK áð þáu verkfæri óg viðmiðánir sem vóttuð gæðákerfi gefá við stjó rnun 

skó láns bæti állá stjó rnun óg skápi þánn stó ðugleiká óg reglufestu sem er náuðsýnleg 

ó llum stófnunum áf þeirri stærðárgrá ðu sem Menntáskó linn í  Kó pávógi er. 

 

 

 

 

„Menntaskólinn í 

Kópavogi hefur 

sett sér 

metnaðarfull 

gæðamarkmið og 

leitast við að 

fylgja þeim í öllu 

sínu starfi“.  

14. Fóreldrákó nnun 

A  vóró nn 2017 vár frámkvæmd kó nnun meðál fóreldrá nemendá undir 18 á rá áldri. 

Kó nnunin áð þessu sinni sneri áð INNU, sem er ráfrænt skrá ningárkerfi skó láns, umsjó nár-

kennáránum, ná msrá ðgjó f óg upplifun bárns fóreldrá/fórrá ðámánná í  skó lánum. 

Helstu niðurstó ður þessárár kó nnunár vóru þær áð ýfir 86% fóreldrá skóðá einkunnir 

bárná sinná í  INNU,  óg litlu færri skóðá mætingu bárná sinná í  INNU. Þá  nótá um 75% 

fóreldrá INNU til áð skrá  veikindi bárná sinná. Ru mlegá 70% fóreldrá skóðá verkefni/vinnu 

nemendá í  Móódle óg tæplegá 60% háfá verið í  sámbándi við umsjó nákennárá bárná sinná. 

Niðurstó ður kó nnunárinnár má  sjá  í  viðáuká við ský rsluná. 



 

GAT 003 A vór óg háust 2016-2018 

GAT 003 B vór óg háust 2016-2018 

A fángámát háust 2016 (táflá óg mýndir) 

Brótfállsgreining nemendá við MK 

Ný nemákó nnun háustið 2016 

Fóreldrákó nnun vórið 2017 

Skjó l breýtt í  ISO gæðákerfi frá  sí ðustu sjá lfsmátsský rslu 
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Fýlgiskjó l 
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Markmiðið með neðangreindri áætlun um kannanir og rýni skjala er að móta gæðahugsun skv. ISO 

staðlinum og ná fram stöðugum umbótum á allri starfsemi Menntaskólans í Kópavogi þ.e. að starfrækja 

gæðakerfi er vinnur með stöðugar umbætur og tryggir að farið sé að VKL-404 um úrbætur og forvarnir 

og þannig sé tryggð stöðug vöktun og mæling á öllum ferlum innan MK sbr. kafla 8 í ISO staðlinum. Sér-

staklega er  hér gerð áætlun um uppfyllingu krafna í verklagsreglu VKL-402  um áfangamat og þjónustu-

könnun; VKL-213 um innkaupaeftirlit og  VKL-214 um reglulega úttekt á húsnæði skólans. 

Tengd skjöl 

VKL-402 

VkL-301 

  

  

  

  

Könnun meðal nemenda á kennslu, 

skipulagi , samstarfi og vinnu í ein-

stökum áföngum skv. framhaldsskóla-

rýni, sjálfsmatslíkani fyrir framhalds-

skóla. 

Áfangamat 

 

Starfsmannasamtöl 

Skólameistari ræðir við  kennara í 

framhaldi af áfangamati eftir 

atvikum þar sem greindar eru 

veikar og sterkar hliðar í starfi, 

starfsþróun og markmiðssetning. 

Móttaka nýrra kennara 

Rýniviðtöl skólameistara og nýrra 

kennara um mótttöku, aðbúnað og 

stöðu mála. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

2016 X X             X X     MF 

2017 X X             X X       

2018 X X             X X       

                            

GAT-017   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

2016   X               X     MF 

2017   X               X       

2018   X               X       

Ár 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Áb 

2016       X             X   BS/ 

2017       X             X   HK 

2018       X             x     

VKL- 205 

LSM-001 

LSM-002 

GAT-010 
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Framkvæmd kennslu 

Sjálfsmat kennara á framkvæmd kennslu 

 A. Miðannarmat 

 B. Áfangaskýrsla í lok annar 

Niðurstöður eru vistaðar í Rekstrarhandbók. 

Rýni kennsluáætlana 

Allar kennsluáætlanir eru rýndar úr frá 

markmiðum viðkomandi áfanga, vinnu-

skipulagi, auðlindum,aðbúnaði og náms-

mati. 

Sjálfsmatsskýrslur deilda 

Hver  fagstjóri skilar í lok annar skýrslu 

um störf deildarinnar þar sem mat er 

lagt á það sem vel tókst til og það sem 

þarfnast úrbóta (möguleg frávik). Þá er 

farið yfir kennarabreytingar, samstarf 

deildarinnar út á við og ný verkefni. tiúr-

Mat á prófum og símatsverkefnum 

A. Öll lokapróf og símatsverkefni  

skólans -sem gilda 20% eða meira skulu 

rýnd áður en þau eru lögð fyrir út frá 

samræmdu útliti, fjölbreytileika í prófa- 

og spurningagerð og prófatækni. 

 

B. Niðurstöður námsmats úr einstökum 

áföngum rýndar af áfangastjórum og 

fagstjórum og bornar saman við niður-

stöður fyrri anna. 

Innkaupaeftirlit 

Móttökurýni innkaupa. Skráning á 

mögulegum frábrigðum. 

Ár 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Áb 

2016   A     B         A   B Allir 

2017   A     B         A   B kenn 

2018   A     B         A   B   

Tengd skjöl 

VNL-106 

GAT-020 

GAT-013 

GAT-045   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

2016 X               X       Fagstj 

2017 X               X       Gæða 

2018 X               X        Stj. 

GAT-021 

GAT-023 

GAT-030 

GAT-043 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

2016         X             X Fagst 

2017         X             X MF 

2018         X             X   

VKL-306 

VKL-307 

GAT-013 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

2016       A A           A A Prófa 

2017       A A           A A lesa 

2018       A A           A A Fagstj 

                            

2016         B             B Fagstj 

2017         B             B Áf. 

2018         B             B stj 

VKL-210 

VKL-213 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

2016 X X X X X   X X X X X Innk. 

2017 X X X X X   X X X X X  Stj. 

2018 X X X X X     X X X X X   



 

Húsnæði og lóð 

Úttekt og rýni á húsnæði, búnaði og lóð út 

frá viðhaldsþörf, rekstri og endurnýjun. 

Þjónustukönnun meðal innri og ytri 

viðskiptavina 

Könnun á stoðþjónustu skólans, þ.e. 

bókasafn, net- og tölvuumsjón, náms-

rágjafa, innkaup, húsnæðisumsjón, 

þjónustuliða, skrifstofa, mötuneyti 

o.s.frv. 

Nýnemakönnun 

Könnun á viðhorfi nýnema til móttöku. 

Könnun á högum viðskiptamanna 

Könnun á högum viðskiptamanna, s.s. vinnu 

með námi, heimilisaðstæður, fjárhagsað-

stæður. Bóknám og verknám annað hvert ár. 

VKL-214 

GAT-063 

GAT-101 

Ár 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ábyrgð 

2016                   X     Umsjm. 

2017                   X     Skólam. 

2018                   X     Aðst.sk.m 

VKL-402   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

2016   X                     Skólam. 

2017   X                     Áfangastj. 

2018   X                     verkn. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

2016                 X       Áfangastj. 

2017                 X       verknáms 

2018                 X       Aðstskm. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

2016                 X       Áfangastj. 

2017                 X       Verkn. 

2018                 X       Aðstskm. 
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Rýnifundur gæðastjóra og 

gæðaráðs. 

Gæðamál eru fastur liður á dag-

skrá á vikulegum fundum 

stjórnenda þar sem farið er yfir 

frávik, breytingar, niðurstöður 

úttekta og þörf fyrir frekari 

úttektir. Í lok hverrar annar fer 

fram úttekt á gæðakerfinu. 

HACCP—úttekt á gæðakerfi 

matvælarýmis 

A. Ytri úttekt. Stroksýni í öllum 

verklegum kennslurýmum, bæði 

samanburðarsýni og slembisýni  

tekið á vorönn  (Matvælatækni). 

Skýrsla heilbrigðisfulltrúa. 

B. Innri rýni og endurmat 

Stroksýni í verklegum kennslu-

rýmum bæði samanburðarsýni 

og slembisýni  tekið í  innanhús í 

áfanganum HRÖ 101. 

C. Verklag deilda metið / tillögur 

um breytingar. 

Gæðahandbók HACCP rýnd. 

Fagstjórar/ræstingastjóri skila 

skýrslum, gátlistum og sjálfs-

matslistum til gæðastjóra. 

Gæðastjóri gefur skýrslu um 

Tengd 

skjöl 

VKL-101 

STS-002 

STS-006 

VKL-102 

GAT-001 

GAT-002 

Ár 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ábyrgð 

2016 X X X X X X   X X X X X Gæðastj 

2017 X X X X X X   X X X X X Stj.ráð 

2018 X X X X X X   X X X X X (ÁSAR) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

2016     B   C           A   Matv. 

2017     B   C           A   tækni. 

2018     B   C           A   Kennari 

               HRÖ 101 

               Heilbr. 

               fulltrúi 

               Fagstj. 

               matvæla 

               Ræstinga 

                          stj. 
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ISO 9001 — ytri vottun 

Fulltrúi vottunar kemur tvisvar á ári og tekur 

út rekstur á gæðakerfi ISO 9001. 

Innri úttektir á ISO 9001 

Allar verklagsreglur skulu teknar út í innan-

húsathugunum og rýndar á þriggja ára fresti. 

Þá skulu þau STS-skjöl sem innihalda verklag 

einnig tekin út á þriggja ára fresti. 
 

Fylgisblaðið sýnir lista yfir allar verklagsreglur 

og viðeigandi STS skjöl, nöfn þeirra og tíma 

innri úttektar. 

Ár 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ábyrgð 

2016     X               X   Gæðastj. 

2017     X               X     

2018     X               X     

  VOR       HAUST   

  V K L S T S V K L S T S 

Gæðas-

tj. 

  1 0 1 0 0 8 1 0 4 0 1 1   

  1 0 2       1 0 5         

2016 1 0 3       2 0 1         

  3 0 7       2 0 8         

  3 0 8       2 0 9         

              4 0 1       

  VOR       HAUST   

  V K L S T S V K L S T S   

  2 0 3 0 0 9 2 0 5 0 1 3   

  3 0 5       2 0 6         

2017 3 0 6       2 0 7         

  4 0 3       2 1 0         

  4 0 4       2 1 1         

  VOR       HAUST   

  V K L S T S V K L S T S   

  2 1 3 0 0 6 1 0 6         

  2 1 4       2 0 2         

2018 3 0 1       2 0 4         

  3 0 3       2 1 2         

  4 0 2       2 1 5         

              2 1 6         

16  
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 Áfangamat haust 2016 — 988 nemar    

  Spurningar lagðar fyrir nemendur: já % bæði og % nei  % 

3 Í áfanganum eru verkefni í Moodle 61 19 20 

4 Verkefni áfangans eru áhugaverð 45 36 19 

5 Áfanginn er auðveldur/erfiður 26 41 33 

6 Ég hef lesið námsefnið sem sett er fyrir 61 27 12 

7 Ég hef unnið öll verkefni sem sett eru fyrir 74 20 6 

8 Námsefnið og verkefnin eru auðveld/erfið 25 50 25 

9 Árangur minn verður góður/lélegur 56 32 12 

10 Vinna mín í áfanganum mikil/lítil 61 31 8 

11 Ég er ánægð(ur) með áfangann 57 29 14 

12 Í tímum leysi ég verkefni úr öðrum námsgreinum 10 15 75 

17 Kennarinn er vel undirbúinn 90 8 2 

18 Kennarinn heldur athygli minni vel 68 20 12 

19 Fyrirmæli kennarans eru skýr og áheyrileg 77 16 7 

20 Ég er ánægð(ur) með kennsluna 73 16 11 

21 Kennarinn er stundvís 78 15 7 

22 Kennarinn er skipulagður 86 10 4 

23 Kennarinn sinnir kennslustundum 88 9 3 

24 Kennarinn hefur örugga framkomu 87 10 3 

25 Kennarinn gerir námið áhugavert 63 24 13 

26 Kennarinn hvetur mig til að læra 70 21 9 

27 Kennarinn bregst vel við spurningum og athugasemdum 84 10 6 

28 Samskipti mín við kennarann eru góð 80 14 6 

29 Kennarinn mismunar ekki nemendum 84 9 7 

30 Yfirferð kennara er hæfileg og jöfn 81 14 5 

31 Áfangalýsing og kennsluáætlun var kynnt 87 9 4 

32 Kennarinn fylgir kennsluáætlun 90 8 2 

33 Mér finnst kennarinn vera góður kennari 81 12 7 

34 Kennarinn sýnir fram á tilgang með náminu 70 19 11 

          

          

          

     

 Kennarinn (spurningar 18-35) 80 14 6 
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Niðurstöður áfangamats haustannar 2015 -myndrænt 

Í áfanganum er notast við Moodle. 

    

Já  61  

Bæði og  19  

Nei  20  

Verkefni áfangans eru áhugaverð. 

    

Já  45  

hvorki né  36  

Nei  19  

Áfanginn er auðveldur / erfiður. 

   

Auðveldur 26 

Hvorki né  41 

Erfiður  33 
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Ég hef lesið námsefnið sem er sett 

fyrir skv. námsáætlun.  

Alltaf  61  

Stundum  27  

Aldrei  12  

Ég hef unnið öll verkefni sem  

sett hafa verið fyrir.  

Já  74 

Stundum  20 

Aldrei  6 

Námsefni og verkefni eru  

auðveld / erfið.  

Auðveld  25 

Hvorki né  50 

Erfið  25 
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Árangur minn verður líklega 

Góður  56 

Í meðallagi 32 

Lélegur  12 

Vinna mín í áfanganum hefur verið 

Mikil  61  

Í meðallagi 31  

Lítil  8  

Ég er ánægð/ur með áfangann. 

Já  57 

Hvorki né  29 

Nei  14 

20  

0

10

20

30

40

50

60

Góður Í meðallagi Lélegur

0

10

20

30

40

50

60

70

Mikil Í meðallagi Lítil

0

10

20

30

40

50

60

Já Hvorki né Nei



 

Í tímanum leysi ég verkefni úr   

öðrum námsgreinum. 

Já  10 

Stundum  15 

Nei  75 

Kennarinn er vel undirbúinn. 

Sammála  90 

Bæði og  8 

Ósammála 2 

Kennarinn heldur athyggli 

minni 

vel.   

Sammála  68 

Bæði og  20 

Ósammála 12 
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Fyrirmæli kennarans eru skýr  

og áheyrileg.  

Sammála  77 

Bæði og  16 

Ósammála 7 

Ég er ánægð/ur með 

kennsluna. 

Sammála  73 

Bæði og  16 

Ósammála 11 

Kennarinn er stundvís. 

Alltaf  78 

Bæði og  15 

Aldrei  7 
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Kennarinn er skipulagður. 

Sammála  86 

Bæði og  10 

Ósammála 4 
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Kennarinn sinnir kennslu 

Mjög vel  88 

Bæði og  9 

Illa  3 
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Mjög vel Bæði og Illa

Kennarinn hefur örugga fram-

komu. 

Sammála  87 

Bæði og  10 

Ósammála 3 
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Kennarinn gerir námið áhuga-

vert. 

Sammála  63 

Bæði- og  24 

Ósammála 13 

Kennarinn hvetur mig til að 

læra. 

Sammála  70 

Bæði- og  21 

Ósammála 9 

   

Kennarinn bregst vel við spurn-

ingum  

og athugasemdum nemenda. 

Sammála  84 

Bæði- og  10 

Ósammála 6 
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Samskipti mín við kennarann 

eru góð 

   

Sammála  80 

Bæði- og  14 

Ósammála 6 

Kennarinn mismunar ekki  

Nemendum.  

Sammála  84 
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Yfirferð kennara er hæfilega 

 og jöfn.   

Sammála  81 

Bæði- og  14 

Ósammala 5 
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Áfangalýsing og kennsluáætlun  

var kynnt.   

Já  87 

Bæði- og  9 

Nei  4 
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Kennarinn fylgir kennsluáætlun. 

Mjög vel  90 

Bæði- og  8 

Ekkert  2 

Mér finnst kennarinn vera  

góður kennari.  

Sammála  81 

Bæði- og  12 

Ósammala 7 
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Kennarinn sýnir fram á tilgang 

 með náminu.  

Sammála  70 

Bæði og  19 

Ósammála 11 
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Brottfallsgreining nemenda við MK  
Haust 2016     

Ástæður brotthvarfs   Fjöldi 

Fór að vinna    9 

Flutningar     

Fjárhagsaðstæður     

Námsörðugleikar    3 

Fannst námið tilgangslaust/áhugaleysi  12 

Nám of erfitt    1 

Samskiptaörðugleikar við starfsfólk skóla  

Einelti      

Vísað úr skóla/brot á skólareglum  48 

Veikindi barna     

Fór í annan skóla    9 

Líkamleg veikindi    6 

Persónulegar ástæður   21 

Neysla/meðferð    1 

Andleg veikindi    30 

  

Annað     15 

   Alls    153 
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Vor 2017     

Ástæður brotthvarfs   Fjöldi 

Fór að vinna    3 

Flutningar    1 

Fjárhagsaðstæður    1 

Námsörðugleikar    2 

Fannst námið tilgangslaust/áhugaleysi  2 

Nám of erfitt     

Samskiptaörðugleikar við starfsfólk skóla  

Einelti      

Vísað úr skóla/brot á skólareglum  8 

Veikindi barna     

Fór í annan skóla    5 

Líkamleg veikindi    1 

Persónulegar ástæður   3 

Neysla/meðferð     

Andleg veikindi    8 

  

Annað     6 

   Alls    40 
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Könnun meðal nýnema við MK 

- helstu niðurstöður 

Hvernig fundust þér móttökurnar 15. ágúst? 

Hvernig fannst þér nýnemaballið? 



 

31 

Hvernig fannst þér nýnemaferðin? 

Hvernig fannst þér Tyllidagarnir? 



 

32  

Hvernig gengur að vinna í Moodle? 

Hefur þú eignast góða vini í MK? 



 33 

Hvernig gengur þér að nota INNU (rafrænt nemendabókhald)? 

Skoða foreldrar INNU eða  Moodle (rafrænt námsumhverfi)? 



 

34  

Hvernig líður þér í MK? 



 

Finnst þér gott að hitta umsjónarkennarann?  

35 

2014 

2015 

2016  



 

Könnun meðal foreldra nemenda undir 18 ára við MK 

- helstu niðurstöður 

Notar þú INNU til að ...? 

36  



 

Hefur þú skoðað verkefni nemenda í Moodle? 

Hefur þú haft samband við umsjónakennara? 

 37 



 

Hefur þjónusta umsjónakennara komið að gagni? 

Hefur þú fylgst með námsvali hjá barni þínu fyrir hverja önn? 

38  



 

Hvernig upplifir þú líðan barns þíns í MK? 

Fylgist þú með fréttabréfum og öðrum upplýsingum frá umsjónakennara? 

 39



 

Hefur þú nýtt þér þjónustu námsráðgjafa í MK? 

Hefur þjónusta hans komið að gagni? 

40  
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Ný og breytt skjöl í ISO gæðakerfi MK frá síðustu sjálfsmatsskýrslu 

Skjalanr. Nafn skjals Útg.nr. 

LSM-018 Útleiga á húsnæði MK 1 

GAT-100 
Móttaka eldri nýnema og nem í 
verkn'ami 3 

GAT-018 Móttaka nýnema 2 

GAT-035 
Kennsluáætlanir deildar - yfir-
lestur 5 

GAT-087 Nýnemavígsla 3 

GAT-107 
Trúnaðarbók nemendaverndar-
ráðs 1 

VNL-206 Nemendaverndarráð 1 

STS-005 Skipurit 1 

VKL-212 Fjármálastjórnun 3 

GAT-082 Foreldrafundur nýnema 2 

STS-006 Ábyrgð og valdskipting 3 

GAT-105 

Ósk/skráning nemenda um/á 
tímabundnu leyfi/fjarvist frá  
skólasókn 2 

GAT-103 Nýnemaferð 2 

VKL-104 Skjalastýring 2 

GAT-108 
Samskipti MK við grunnskóla í 
Kópavogi 1 

VKL-103 Samskipti út á við 3 

LSM-021 Samþykktarferli auglýsinga 2 

VKL-105 Stýring skrár 2 

INN-003 Skrár á tölvutæku formi 5 

GAT-067 Starfslok 4 

VKL-201 Skipulagning kennslu og áfanga 2 

VNL-201 Skipulagninga kennslu og áfanga 2 

LSM-007 Hlutverk umsjónakennara 2 

VKL-208 
Þjónusta upplýsingatæknivers við 
nem 2 

VKL-401 Rýni stjórnenda 2 

VKL-209 
Innkaup og endurnýjun í upplýs-
ingatæknivers 2 

GAT-032 Innkaup utan innkaupakerfis 2 

VKL-213 Innkaup 2 

STS-011 Vörpun gæðastjórnunarkerfis 2 
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GAT-094 Verklok anar 2 

INN-001 Innihald gæðahandbókar 3 

GAT-045V Kennsluáætlun vor 2016 3 

GAT-109 
Ferðir nemenda með kennara 
erlendis 2 

LSM-010 Umgengnisreglur MK 4 

LSM-011 
Um námsmat, 
einkunnir ,framvindu náms 4 

LSM-012 Reglur um skólasókn 4 

LSM-013 Reglur um notkun snjalltækja 3 

STE-018 Starfsáætlun 2 

STE-019 Meðferð mála 2 

VNL-205 Meðf. ágreiningsmála 5 

STE-007 Heilsustefna 2 

STE-013 Umhverfisstefna 2 

STE-014 Vinnuverndarstefna 2 

VKL-306 
Gerð lokaprófa skv. próftöflu og 
símatsverkefna 2 

GAT-081 Móttaka 10. bekkinga morgun.. 3 

GAT-066 Starfsmaður í leyfi 4 

STE-001 Ágrip af sögu skólans 2 

STE-003 Hlutverk skólans 2 

STE-004 Leiðarljós 2 

GAT-038 Brot á námsmatsreglum 5 

GAT-060 Brottvísun nema 2 

GAT-090 Árshátíð NMK gátlisti 2 

GAT-110 
Samningur vegna ferðar erl. með 
nem 1 

GAT-060 Brottvísun nema 3 

GAT-040 Mætingarlisti umsj.nema ÚRELT x 

VKL-203 Leiðbeining nema 3 

LSM-007 
Hlutverk umsj.k Sameinað GAT-
039 x 

GAT-039 
Umsjónaviðtal og hlutverk 
umsj.kennara 2 

VKL-207 
Móttaka/þjálfun og endur-
menntun starfsmanna 2 

VKL-308 Námsmat og færsla einkunna 3 

VKL-305 Endurnýjun námsefnis 2 

STE-012 Starfsmanna- og jafnlaunastefna 1 

GAT-083a Launablað KÍ 2 

GAT-083b Launablað sfr 2 

GAT-083c Launablað Efling 2 

GAT-083d Launablað fbu 2 
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INN-001 Innihald rekstrarhandbókar 4 

STL-005 Starfslýsing fagstjóra 1 

 VKL-103 Samskipti út á við 4 

VKL-202 Innritun nemenda 3 

GAT-041 Forsíða prófa 2 

GAT-044 Forsíða tölvuprófa 2 

VKL-404 Úrbætur og forvarnir 2 

GAT-008 Verkefnablað 4 

STS-009 Lög og reglur 4 

GAT-062 Úrsögn úr áfanga eða námi 2 

VNL-205 Meðferð ágreiningsmála 4 

VKL-203 Leiðbeining nema 2 

VKL-307 Prófahald 2 

VNL-307 Prófahald 2 

LSM-027 Próftöflugerð 2 

LSM-005 Prófahald nemendur 2 

LSIM-003 Prófahald yfirseta 2 

LSM-004 Prófahald kennarar 2 

VKL-308 
Mat prófúrlausn og færsla 
einkunna 2 

GAT-008 Verkefnablað 3 

LSM-009  Tilfærsla í prófatöflu 2 

LSM-035 Nýting skattkorta 2 

GAT-084 Einelti 2 

VKL-103 Samskipti út á við 2 
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