Áætlun um sjálfsmat
í Menntaskólanum að Laugarvatni
2011-2013
(endurskoðuð í október 2011)
Vorönn 2011

Haustönn 2011

Vorönn 2012

Haustönn 2012

Vorönn 2013

Haustönn 2013
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1. Áfangamat
2. Könnun meðal 5 ára stúdenta
3. Könnun meðal starfsfólks á starfsaðstöðu, líðan í starfi, stefnu skólans o.þ.u.l.
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4. Samantekt á fjölda útskrifaðra stúdenta frá skólanum frá 1954-2010
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5. Fjarvistahlutfall nemenda veturinn 2010-2011
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6. Samantekt á þróun nemendafjölda 2001-2010
7. Skýrsla um sjálfsmat 2010
1. Áfangamat
2. Lokið við skýrslu vegna 4. liðar vor 2011
3. Lokið skýrslu um sjálfsmat 2010
4. Undirbúningur könnunar meðal nemenda á vorönn 2012.
1. Áfangamat
2. Könnun meðal 5 ára stúdenta
3. Samantekt á þróun einkunna í íslensku, stærðfræði og ensku eftir áföngum
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(grunnskólaeinkunn (Samræmt próf?) 103 og 403) 2005-2010
4. Líðan nemenda - könnun
4. Skýrsla um sjálfsmat 2011
1. Áfangamat
2. Úrvinnslu á könnun á líðan nemenda lokið og skýrsla skrifuð.
2 Undirbúningur fyrir könnunn meðal nemenda á einhverjum þeirra þátta sem voru
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kannaðir veturinn 2003-4
1. Áfangamat
2. Úrvinnsla og skýrslugerð
3. Könnun meðal nemenda á þáttum sem áður voru kannaðir veturinn 2003-4
4. Könnun meðal 5 ára stúdenta
5. Skýrsla um sjálfsmat 2012
1. Áfangamat
2. Úrvinnsla og skýrsla vegna könnunar meðal nemenda vorið 2013.
3. Undirbúningur á könnun meðal nemenda og starfsfólks á þjónustu mötuneytis og
6
bókasafns, sem verður lögð fyrir vorið 2014 .

Listi liggur fyrir yfir alla stúdenta frá skólanum eftir árum og brautum allar götur frá 1954.
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Fyrir liggur samantekt á nettó fjarvistastundum (búið að taka frá fjarvistir vegna lögmætra orsaka) fyrstu 5
tímabil skólaársins. Hef hugmyndir um að þessi úttekt verði gerð í lok hvers skólaárs. Samantektin felst í því að
reikna meðalfjarvistir í hverjum bekk.
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Þróun nemendafjöldans liggur fyrir fyrir síðustu 4 ár, verður fastur liður í uppgjöri hvers árs.
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Hér er um að ræða talsverða vinnu. Mæling liggi fyrir eftir hvert skólaár og yrði því ekki mikil vinna nema við
fyrstu samantektina.
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Veturinn 2003-4 var gerð viðamikil könnun meðal nemenda á ýmsum þáttum í umhverfi þeirra. Könnunin var
gerð á pappír og úrvinnslan reyndist mjög tímafrek. Af henni lærðum við að taka fyrir afmarkaðri þætti í styttri
könnunum. Ég held að kominn sé tími á að endurtaka þessa könnun í einhverri, sambærilegri mynd, en bara
ákveðna þætti hennar. Sumt af því sem þarna var kannað hefur verið kannað aftur síðan og ástæða til að skoða
samhengið þar á milli.
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Þessi könnun var síðast gerð á vorönn 2009.

