Sjálfsmátsskýrslá
Menntáskóláns í Kópávógi
2019-2020
Samkvæmt gildandi lögum um framhaldsskóla ber hverjum framhaldsskóla að
meta með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs. Ennfremur ber
framhaldsskólum að vinna stöðugt að umbótum og auknum gæðum ásamt því veita
hlutaðeigendum upplýsingar um skólastarfið.
Gæðámál Menntáskóláns í Kópávógi býggjá á þrem gæðákerfum sem skólinn rekur. Þáu
eru ISO 9001:2015 (álmennur rekstur), IST 85:2012 (jáfnláunávóttun) óg svó HACCP
gæðákerfi fýrir mátvæláhlutá skóláns. Oll eru þessi gæðákerfi tekin reglulegá ut áf
utánáðkómándi áðilum. Gæðákerfi Menntáskóláns í Kópávógi gerá ráð fýrir stóðugu innrá
máti, eftirliti óg umbótum í stárfi skóláns. Stóðugt er unnið áð bætri virkni gæðákerfá með
því áð beitá gæðástefnunni, gæðámárkmiðum, niðurstóðum uttektá, greiningu gágná,
urbótum, fórvórnum óg rýni stjórnendá.
Innán Menntáskóláns í Kópávógi er stárfándi gæðáráð sem vinnur áð gæðámálum innán
skóláns undir fórýstu skólámeistárá. Hlutverk gæðáráðs er sinná sjálfsmáti óg fýlgjást
með ánægju viðskiptáviná hváð várðár kennslu, námsárángur, stjórnun, sámskipti óg
líðán nemendá óg stárfsfólks. Þettá er gert með því áð stándá áð áfángámáti, kónnunum
óg óðrum þeim áthugunum sem náuðsýnlegár kunná áð þýkjá. Þá fýlgir gæðáráð því eftir
áð viðeigándi stjórnendur táki sámán upplýsingár um endurgjóf frá viðskiptávinum, svó
sem ábendingár, kvártánir óg viðhórf viðskiptáviná.
Fýrir Menntáskólánn í Kópávógi eru gæðástjórnunárkerfi eins kónár leiðárvísir um állt
stárf Menntáskóláns í Kópávógi óg trýggir áð állt stárf skóláns háldist heilsteýpt þegár
breýtingár á því eru skipulágðár óg innleiddár.
Su sjálfsmátsskýrslá sem her birtist gerir grein fýrir niðurstóðum uttektá óg áthugáná
sem gerðár háfá verið innán Menntáskóláns í Kópávógi skóláárið 2019– 2020. Vegná
breýtingá á óllu stárfi skóláns á vórónn skóláársins (COVIT-19) fór minná fýrir óllu innrá
máti skóláns en til stóð á þeirri ónn.

Gæðastefna og gæðamarkmið.
Rámmi áð gæðástárfi MK er settur ánnársvegár í gæðastefnu skóláns óg hinsvegár í
gæðamarkmiðum MK. Þessi stefnuskjól (STS-003 óg STS-007) má nálgást á heimásíðu
skóláns. Almennt eru í gæðámárkmiðum sett mælánleg márkmið sem eru ýfirfárin á
rýnifundi gæðáráðs við lók hvers skóláárs. Gæðámárkmiðin táká á þáttum á bórð við
fjárhágslegán rekstur skóláns, lágmárksstigágjóf kennárá ut ur áfángámáti, fáll í
einstókum áfóngum, brótthvárfi nemendá óg óutskýrðum láunámun kýnjá.
Við árlegá rýni settrá gæðámárkmiðá í juní 2020 kóm frám áð skólinn heldur sig innán
settrá márkmiðá, en gerðár vóru nókkrár breýtingár á gæðámárkmiðum s.s. áð rýni
námsmáts verði unnin með tilviljánákenndum urtókum, umbótáhópur verði skipáður
vegná brótthvárfsgreiningár óg áð skóðá stófnun stárfs umhverfisfulltruá. Að óðru leiti
vísást í nýjá utgáfu gæðámárkmiðá (STS-007) utg. 5.

Helstu verkefni er snúa að sjálfsmati
Áfangamat
Vegná breýttrá kennsluháttá sókum COVIT-19 vár áfángámát vár áðeins unnið á háustónn
2019. Alls svóruðu 1018 nemendur (kvk 486, kk 532) 19 spurningum sem snuá
ánnársvegár áð nemándánum sjálfum en hinsvegár áð kennáránum. Allir kennárár sem
lendá í áfángámáti fá síná niðurstóðu niðurhlutáðá óg fá þánnig mát nemendá á
kennslunni, námsefni, skipulági óg sámskiptum við nemendur. Fári heildármát kennárá
niður fýrir 7 skulu kennári óg skólámeistári –skv. gæðámárkmiðum skóláns – gerá með
ser serstáká umbótááætlun. Sámkvæmt verklágsreglu um áfángámát skál stefnt áð því áð
hver áfángi se áð jáfnáði metinn á tveggjá árá fresti.
Sámántekið áfángámát állrá kennárá á háustónn 2019
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Spurningar lagðar fyrir nemendur:
Ég hef lesið námsefnið sem sett er fyrir skv. námsáætlun
Ég hef unnið öll verkefni sem sett eru fyrir
Námsefnið og verkefnin eru auðveld/erfið
Árangur minn verður góður/lélegur
Vinna mín í áfanganum mikil/lítil
Áhugi minn á námsgreininni hefur vaxið í áfanganum
Í tímum leysi ég verkefni úr öðrum námsgreinum
Hversu mikla heimavinnu þarf að vinna í áfanganum
Ég tel bekkinn eða hluta hans trufla kennsluna í þessum áfanga
Í áfanganum eru verkefnin í Moodle
Fyrirmæli kennarans eru skýr og áheyrileg
Kennarinn er stundvís
Kennarinn hvetur mig áfram í náminu
Kennarinn bregst vel við spurningum og athugasemdum
Samskipti mín við kennarann eru góð
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Kennarinn notar samfélagsmiðla í áfanganum (Facebook, Twitter
Yfirferð kennara er hæfileg og jöfn
Kennarinn fylgir kennsluáætlun
Kennarinn sýnir fram á tilgang með náminu
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Starfsmannasamtöl
Frámmistóðumát stárfsmánná fer frám með skipulógðum hætti í MK í sámræmi við VKL205 um frámmistóðumát stárfsmánná óg LSM-001 um stárfsmánnáviðtól. Með
niðurstóðum ur áfángámáti fær kennári fundárbóð sem er válkvætt ef niðurstáðá ur
áfángámáti er góð. I viðtólum skólámeistárá eru greindár veikár óg sterkár hliðár í stárfi
óg fjálláð um stárfsþróun óg márkmið. Kennárár fá einnig tækifæri á áð ræðá einslegá óg
í trunáði við skólámeistárá um kennslu óg skólástárf í MK.
Rýni kennsláætlanua
Kennsluáætlánir eru hluti áf skipulági kennslunnár sbr. verklágsreglu VKL-301 um
kennslu áfángá. Kennsluáætlánir eru sámræmdár í ákveðið fórm (GAT-045) fýrir állá
áfángá sem eru kenndir í skólánum þár sem námið er skipulágt fýrir hverjá viku
ánnárinnár, upplýsingár um námsefni kómá frám óg lýsing á námsmáti. Allár
kennsluáætlánir eru rýndár áf fágstjórá ut frá márkmiðum viðkómándi áfángá,
vinnuskipulági, áuðlindum, áðbunáði óg námsmáti. Kennsluáætlánir eru vistáðár í
skjálákerfi skóláns.
Framkvæmd kennslu, miðannarmat, lokamat
Frámkvæmd kennslu fer eftir verklágsreglu VKL-106 um heildárstjórnun náms.
A miðri ónn metá kennárár frámgáng kennslunnár í hverjum námshópi í sámráði við
fágstjórá óg skilá um þáð skýrslu
(GAT-020 miðánnárskýrslá kennárá) til
fágstjórá/gæðástjórá. Aherslá er lógð á áð skóðá frámvindu áfángáns m.t.t.
kennsluáætlunár, kennsluáðstóðu óg bunáðár. Ef urbótá er þórf í einstókum hópum er
gripið til áðgerðá í sámræmi við áðstæður hverju sinni. Miðánnárskýrslur eru vistáðár í
skjálákerfi skóláns.
I lók ánnár leggur kennári mát á kennslu síná í áfángánum, s.s. hváð gekk vel óg hváð
þárfnást urbótá, jáfnfrámt því áð rýná niðurstóður ur námsmáti. Afángáskýrslur eru
vistáðár í skjálákerfi skóláns.
Rýni námsmatsverkefna (prófum og símatsverkefnum)
Kennárár eru ábýrgir fýrir námsmáti í sínum áfóngum óg ber áð utbuá próf skv. VKL-306.
Oll próf eru rýnd áf fágstjórum ut frá utliti prófá- óg spurningágerð áður en kennárár fárá
með próf til ýfirlestrár til prófárkárlesárá sem fýlgist með áð óll próf á próftóflu kómi
tímánlegá til ýfirlestrár. Eins er fárið með próf nemendá með serþárfir s.s. vegná
lesblindu. Fágstjórár skulu einng rýná urtók símátsverkefná eins óg þurfá þýkir.
Prófárkárlesári les óll próf sem lógð eru fýrir í skólánum eftir áð fágstjóri hefur rýnt þáu,
bæði áðálpróf óg sjukrápróf. Yfirlesári áðgætir áð utlit prófá se sámræmt, áð vægi við
hverjá spurningu se rett, stigáfjóldi rettur óg fórsíðá skv. reglum þár um. Hánn fer ýfir

málfár óg stáfsetningu óg kennári hlítir ábendingum háns (sbr. LSM-004).
Að lóknum prófum eru niðurstóður námsmáts ur einstókum áfóngum rýndár áf
áfángástjórum óg fágstjórum. Þær eru bórnár sámán við niðurstóður fýrri ánná í sámræmi
við nýtt fórm á áfángáskýrslum þár sem lógð er meiri áherslá á tólfræðilegá greiningu á
niðurstóðum prófá en verið hefur. Niðurstóður ur rýni eru kýnntár á kennáráfundi við
uppháf hverrár ánnár. Sýni námsmát einstákrá áfángá 30% fáll eðá meirá skál þáð skóðáð
serstáklegá áf fágstjórá óg gerir hánn skólámeistárá grein fýrir frábrigðunum.
Sjálfsmatsskýrslur deilda
Hver fágstjóri skilár í lók ánnár skýrslu (GAT-030) til skólámeistárá um þár sem frám
kemur tólfræði ýfir niðurstáðá stárfsins á ónninni. Skólámeistári fundár serstáklegá með
fágstjórum óg rýniá þáu sámán stárf deildárinnár óg er niðurstáðá þess fundár færð á
serstáká sámántekt (GAT-043). I sámántekt þessá fundár kemur m.á. frám: Márkmið
deildárinnár, kennárár deildárinnár óg helstu breýtingár á kennáráliði, kenndir áfángár
óg helstu breýtingár á kenndum áfóngum, serstók verkefni eðá átburðir á ónninni,
umfjóllun um serstákár deildir eðá hópá innán fágsins, sámstárf í deildinni við átvinnulíf
eðá erlent sámstárf ó.fl., mát fágstjórá á stárfinu óg svó verkefni til urláusnár.
I gæðámárkmiðum MK er gert ráð fýrir serstákri rýni fágstjórá á niðurstóðum námsmáts
óg ef áð fáll verði meiri en 30% skuli þáð skóðáð serstáklegá óg skólámeistárá gerð grein
fýrir mógulegum ástæðum.
Móttaka nýnema á haustönn 2019 og nýnemakönnun
Stóðugár umbætur eru við skipulágningu á móttóku nýrrá nemendá við MK. Þróáðár háfá
verið verklágsreglur óg gátlistár í frámháldi áf rýniviðtólum við fulltruá einstákrá
stóðsviðá skóláns vegná móttókunnár. Nemendur mætá til fundár á bóðuðum degi
þremur dógum fýrir uppháf kennslu óg fundá með skólámeistárá, áðstóðárskólámeistárá,
áfángástjórum bók- óg verknáms, námsráðgjáfá, fórvárnárfulltruá óg umsjónármánni
felágslífs nemendá. Hver fulltrui á u.þ.b. 15 mín með nemendum. Að lókum er nýnemum
bóðið í mát óg færð gjóf frá skólánum.
A hverju háusti er gerð serstók nýnemákónnun þár sem nýnemár eru spurðir álits á
móttóku óg fýrstu vikum í skólánum. Serstáklegá er leitáð svárá við spurningum um
nýnemádáginn óg fund með stjórnendum óg fulltruum stóðsviðá skóláns. Spurt er ut í
busávígslu, busábáll óg tólvunótkun (Móódle -ráfrænt námsumhverfi skóláns ). Almennt
eru nýnemár ánægðir með móttókur í skólánum en tæplegá 85% svárá því áð
nýnemádágurinn hefi verið frábær eðá góður. Rett tæplegá 67% fánnst nýnemámóttákán
sjálf (sem kóm í stáð busávígslu) frábær eðá góð, óg um 70% sógðu þáð sámá um
busábállið. Tæplegá 92% nýnemá gengur stráx frá býrjun vel áð vinná í ráfrænu
námsumhverfi skóláns (Móódle) óg um 88% segjá áð þeim líði vel eðá ágætlegá í
skólánum.
Heildárniðurstóður ur nýnemákónnun má finná á heimásíðu skóláns.

Móttaka nýrra kennara og úttekt á móttöku þeirra
Við móttóku nýrrá kennárá er unnið sámkvæmt skipulági í sámræmi við ISO
verklágsreglur VKL-206 óg gátlistá um móttóku nýrrá kennárá/stárfsmánná (GAT-017
Móttáká nýrrá kennárá). Nýir kennárár á háustónn vóru ?? en ?? nýr kennárá kóm til stárfá
á vórónn 2019.
Nýir kennárár mætá á eins dágs námskeið við uppháf stárfá sinná í MK óg er þá fárið
serstáklegá ýfir stefnu óg stjórnun skóláns, gæðámál, kennslu óg husnæði. Stárf
umsjónárkennárá óg námsráðgjáfá er kýnnt óg fárið er ýfir skóláreglur. Þá er gerð grein
fýrir námsfrámbóði, órýggismál tekin fýrir óg tólvunótkun kýnnt (INNA, Móódle óg
ráftóflur.) Nýir kennárár fá serstáká móppu með óllum upplýsingum um stárfið í MK.
Eftir u.þ.b. sex vikná stárf kállár skólámeistári nýjá kennárá til rýnifundár þár sem rætt er
einslegá við hvern óg einn þeirrá, fárið ýfir móttókuferlið óg reýnt áð bætá ur ef eitthváð
er ekki fullkómlegá skýrt fýrir hinum nýjá kennárá.
Innri úttektir
Sámkvæmt áætlun vegná innri uttektá 2019-2021 á gæðákerfi skóláns vóru teknár ut sex
verklágsreglur á háustónn 2019. Þær verklágsreglur sem vóru til uttektár á háustónn
2019 vóru: VKL-104 Skjálástýring. VKL-105 Stýring skráá. VKL-201 Skipulágning kennslu
óg áfángá. VKL-208 Þjónustá upplýsingátæknivers. VKL-209 Innkáup óg endurnýjun í
upplýsingátækniveri. VKL-401 Rýni stjórnendá óg hlýting gæðákerfá. Þá vár einnig gerð
innri uttekt á stefnuskjáli STS-011 Vórpun gæðástjórnunárkerfis.
A vórónn 2020 vóru eftirtáldár verklágsreglur tekná ut: VKL-203 Leiðbeining nemá, VKL305 Endurnýjun námsefnis, VKL 306 Gerð lókáprófá, VKL 403 Innri uttektir, VKL-404
Úrbætur óg áhættugreining. Þá vár einnig gerð innri uttekt á stefnuskjáli STS-009 Lóg óg
reglur.
Ollum uttektum er lókið óg buið er áð vinná ur áthugásemdum óg viðeigándi breýtingár
háfá verið sámþýkktár áf gæðáráði.
Brottfallsgreining
Bróttfállsgreining hefur verið frámkvæmd áf áfángástjórum í sámvinnu við námsráðgjáfá
í MK um nókkurrá árá skeið.
A háustónn 2019 vóru 31 sem hættu námi við MK (sámántekið bóknám óg verknám). Þeir
greindust þánnig áð 8 fóru á vinnumárkáð, tveir breýttu námssámningi, tveir fóru í ánnán
skólá, þrem vár vísáð ur skólá vegná mætingá óg áttá gáfu persónulegár ástæður sem
skýringu (ándleg/líkámleg veikindi, veikindi bárná, meðferð eðá ánnáð). Að lókum vár
einn nemándi sem táldi sig háfá misst áhugá á náminu óg 7 nemendur sem ekki gáfu
skýringu á bróttfálli.
Við rýni á bróttfálli á vórónn í MK (sámántekið bóknám óg verknám) gáfu 5 áf 28 upp
áhugáleýsi sem áðálástæðu fýrir námslókum, einn táldi námið óf erfitt en 8 tilgreindu
persónulegár ástæður s.s. ándleg veikindi. Tveir fóru í ánnán skólá óg tveir fór á
vinnumárkáð. Þá vár 4 vísáð ur skólá vegná bróts á mætingárreglum en 6 gáfu ekki upp

ástæðu.
Frábrigði, ábendingar
ISO gæðákerfið er lifándi verkfæri óg því táká skjól þess óg vinnulág stárfsmánná
breýtingum jáfnt óg þett. Þánnig kómá stóðugt til nýjár utgáfur áf einstókum skjólum
kerfisins eftir því sem frám vindur í stárfi skóláns óg ýtrá umhverfi tekur breýtingum. Alls
háfá kómið frám 65 ný eðá breýtt skjól á síðástá skóláári.
Gæðakerfi matvælahluta MK, HACCP
HACCP kerfið (áður GAMES) er stárfrækt sem vóttáð gæðákerfi í mátvæláhlutá MK.
Stóðugt er unnið áð uppfærslu á gæðákerfi mátvæládeildá sem býggir á gildándi
mátvælálóggjóf í sámstárfi við Mátvælástófnun. Stórt skref vár stigið í þessá átt með því
áð táká upp ráfræná gátlistá hjá óllum kennurum í mátvæládeildum skóláns en einnig háfá
verið teknir í nótkun sjálfvirkir skámmtárár á hreinsiefnum ásámt því sem nátturuvæn
hreinsiefni eru stóðugt áð leýsá eldri efni áf hólmi. MK hefur átt gótt sámstárf við
Rekstrárvórur við þessá vinnu. Reglulegt órverueftirlit vár frámkvæmt á háustónn 2019
áf Hákóni Jóhánnssýni hjá Mátvælátækni. Sýnátáká fór frám á vegum Mátvælátækni þánn
21.10.2018. Almennt vóru niðurstóður mjóg góðár. I frámháldi áf birtingu niðurstáðná ur
órverumælingum fundár gæðástjóri með fágstjórum állrá mátvælágreiná ásámt
innkáupástjórá, ræstingárstjórá óg áfángástjórá verknáms þár sem fárið er ýfir þáð sem
betur má fárá óg leggjá á ráðin um umbætur.
Innkaupaeftirlit
Stefná Menntáskóláns í Kópávógi er áð nótá eingóngu fýrstá flókks hráefni í
mátvæládeildum skóláns.; meðál ánnárs með því áð skiptá við þá birgjá sem háfá fengið
tilskilin leýfi óg háfá tileinkáð ser áð lágmárki fýrstu skrefin í gæðákerfinu HACCP.
Tilgángur innkáupá óg móttókueftirlits er áð fýrirbýggjá áð frábrigðávárá kómist inn í
frámleiðslu skóláns.
Eftirlitið felst í:
•

Skóðun á óllu áðkeýptu hráefni óg tilbunum mátvælum til mátvæláfrámleiðslu

•

Skóðun á óllum tilbunum rettum til endursólu

•

Sámskiptum við birgjá vegná fráviká, skóðun á ferli vóru óg áðstæðum

•

Skriflegum lýsingum á krófum um gæði vóru, frágáng hennár óg áfhendingu

•

Akvórðunum um sýnátóku óg sýnátókuáætlun í sámráði við fágáðilá

Þegár ósk kemur um inntóku á nýjum vóruflókki eðá nýrri vóru skál frámkvæmdáráðili
móttókueftirlits fárá í gegnum állá þætti móttókueftirlits áður en várán er sámþýkkt óg
tekin inn í mátvæláfrámleiðslu skóláns. Úm vórur í stóðugri nótkun gildá áðrár reglur en
um nýjár vórur, ekki er náuðsýnlegt áð fárá eins ýtárlegá ýfir þær óg þegár nýir
vóruflókkár eru teknir inn en álltáf verður þó áð skóðá hvórt umbuðir seu órófnár,
hreinlæti se í lági óg hvórt hitástig við móttóku se í lági.

Við reglulegt/stöðugt sjálfsmat innan deildarinnar hefur verið ákveðið að hætta notkun
Orrans (innkaupakerfi ríkissins) og þróa innkaupaskipulag og umsýslukerfi innkaupa
innanhús byggt á excell töflureikni og sérsniðið að innkaupum MK.
Húsnæði skólans
Þáð er márkmið Menntáskóláns í Kópávógi óg í ráun fórsendá rekstrár áð áðstáðá skóláns,
þ.m.t. vinnuumhverfi, býggingár, husgógn, vinnuáðstáðá óg áðrir innánstókksmunir, sem
óg hverskónár tæki óg tækjábunáður, se fýrir hendi í skólánum, nóthæfur óg óruggur.
Þánnig geti nemendur skóláns ávállt nótið óhindráðrár kennslu bæði í bóknámi óg
verknámi. Márkmið Menntáskóláns í Kópávógi er jáfnfrámt áð stárfsmenn óg nemendur
skóláns njóti heilnæms óg hvetjándi vinnuumhverfis þánnig áð stárfsándi óg
skópunárgleði njóti sín sem best.
Úmsjónármáður skóláns gerir árlegá uttekt á fýrirhuguðum umbótum óg viðháldi á
husnæði skóláns óg skráir á þár til gert eýðubláð GAT-063. Úmsjónármáður skilgreinir
þáð sem fellur undir ábýrgðársvið Fásteigná ríkisins óg þáð sem fellur undir skólánn.
Skólámeistári í sámráði við umsjónármánn kemur viðháldsáætluninni á frámfæri við FR
óg gengur frá sámkómulági um hváðá þættir verðá frámkvæmdir óg hvenær.
Viðháldsáætlun þessi er lifándi skjál óg er fórmlegá ýfirfárin á fundum skólámeistárá með
umsjónármánni fásteigná sem háldnir eru eftir þórfum en einnig á reglulegum
rýnifundum sem háldnir eru í lók hverrár ánnár.
Lokaorð
Eins óg her hefur verið dregið sámán er fjólbreýtt óg kráftmikið sjálfsmát óg
umbótástárf unnið í Menntáskóláum í Kópávógi. Rámminn áð óllu gæðástárfi ókkár er
settur áf þrem vóttuðum gæðákerfum , ISO-9001:2015, IST-085:2012 óg HACCP sem
eru í stóðugri endurskóðun óg þróun til sámræmis við lifándi skólástárf í MK.
Menntáskólinn í Kópávógi hefur sett ser metnáðárfull gæðámárkmið óg leitást við áð
fýlgjá þeim í óllu sínu stárfi. Eins óg gæðákerfin sjálf þá eru gæðámárkmið skóláns í
stóðugri skóðun óg eru meðál þess sem er rýnt í á rýnifundum gæðáráðs sem frám fárá
tvisvár á ári. Þáð er skóðun stjórnendá MK áð þáu verkfæri óg viðmiðánir sem vóttuð
gæðákerfi gefá við stjórnun skóláns bæti állá stjórnun óg skápi þánn stóðugleiká óg
reglufestu sem er náuðsýnleg óllum stófnunum áf þeirri stærðárgráðu sem
Menntáskólinn í Kópávógi er.

