
Áreiðanlegt sjálfsmat
        fyrir lifandi skóla

„Samanburður við aðra skóla hefur verið 
mjög gagnlegur við stefnumótun í skólastarfinu.“ 
Ólína Þorleifsdóttir, aðstoðarskólastjóri Kópavogsskóla

Reglulega uppfærðar niðurstöður

Einfaldar sjálfsmat

Lágmarkstruflun á skólastarfi

Samanburður við landsmeðaltal

Samanburður yfir tíma

Er þinn skóli í Skólapúlsinum?
skolapulsinn@skolapulsinn.is

Sími 583 0700

  www.skolapulsinn.is

Reykjavíkurborg
Akureyrarkaupstaður
Blönduósbær 
Borgarbyggð
Dalvíkurbyggð
Eyjafjarðarsveit
Fjallabyggð
Fjarðabyggð
Fljótsdalshérað
Flóahreppur
Garðabær
Grindavíkurbær
Hafnarfjarðarkaupstaður
Húnaþing vestra
Hvalfjarðarsveit
Ísafjarðarbær
Kópavogsbær
Langanesbyggð
Mosfellsbær

Mýrdalshreppur
Norðurþing
Rangárþing ytra
Reykjanesbær
Sandgerðisbær
Seltjarnarneskaupstaður
Skaftárhreppur
Súðavíkurhreppur
Svalbarðsstrandarhreppur
Sveitarfélagið Árborg
Sveitarfélagið Hornafjörður
Sveitarfélagið Skagaströnd
Sveitarfélagið Vogar
Sveitarfélagið Ölfus
Tálknafjarðarhreppur
Vestmannaeyjabær
Vesturbyggð
Vopnafjarðarhreppur

Þátttökuskólar í sveitarfélögum 
um allt land

Nemendur, foreldrar og starfsfólk úr öllum landshlutum 
koma viðhorfum sínum nafnlaust á framfæri með 
Skólapúlsinum.

Skólapúlsinn
Áreiðanlegt sjálfsmat fyrir lifandi skóla Skólapúlsinn



Mælikvarði á 
gott skólastarf
Öll börn eiga skilið að mennta sig og alast upp í góðu 
skólaumhverfi.  Við trúum því að námsmat í formi hárra 
einkunna sé ekki eini mælikvarðinn á gott skólastarf. 
Þess vegna höfum við þróað Skólapúlsinn.

Samanburður við 
aðra skóla
Skólapúlsinn einfaldar sjálfsmat og færir 
skólastjórnendum reglulegar og áreiðanlegar 
upplýsingar frá nemendum, foreldrum og 
starfsfólki með samanburði við landsmeðaltal. 

Hönnun Skólapúlsins tekur mið af því að hver skóli 
er í stöðugri þróun og að skólastjórnendur 
og kennarar hafa takmarkaðan tíma 
til að sinna sjálfsmati.

Veflægt sjálfsmatskerfi 
fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla

Skólapúlsinn er veflægt sjálfsmatskerfi fyrir leik-, grunn- 
og framhaldsskóla. Nemendur, foreldrar og starfsfólk 
svara spurningalista á netinu og við lok hverrar könnunar 
fá skólastjórnendur niðurstöður birtar á sínu heimasvæði 
hjá Skólapúlsinum. 

Niðurstöðurnar eru birtar í formi línu-, súlu- og punktarita 
ásamt marktektarprófum og svörum við opnum 
spurningum.  Veittar eru ítarlegar leiðbeiningar um túlkun 
gagnanna á heimasvæðinu. 

Jafnframt er veitt aðstoð við notkun og túlkun í síma og 
tölvupósti. 

„Með notkun Skólapúlsins hefur sjálfsmatið 
bæði orðið einfaldara og markvissara.“ 
María Pálmadóttir, skólastjóri Setbergsskóla.

„Mælikvarðarnir í Skólapúlsinum hafa náð að fanga 
mjög mikilvæga þætti í skólastarfinu.“
Sif Vígþórsdóttir, skólastjóri Norðlingaskóla.

„Niðurstöðurnar úr kerfinu koma vel heim 
og saman við tilfinningu kennaranna.“
Jón Páll Haraldsson, aðstoðarskólastjóri Laugalækjarskóla.

Röðun skólans miðað við 
sambærilega skóla

Niðurstöður um matsþætti 
eftir kyni

Niðurstöður um matsþætti 
eftir árgöngum

Ánægja af lestri í skólanum 
miðað við landsmeðaltal


