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Jákvæðir þættir 

• 84% eru mjög ánægðir eða ánægðir með skólann 
(85%) 

• 85% eru mjög ánægð eða ánægð með kennsluna 
(83%)  

• 72% eru mjög ánægð eða ánægð með stjórnun 
skólans (75%)  

• 87% (83%) segja umgengnina góða og svipuð 
prósenta hvað varðar húsnæði og 75% (70%) 
segja aðstöðu góða 

 



Frh. jákvæðir þættir 

• 90% eru með jákvætt viðhorf til 
umsjónarkennara sinna barna (90%) 

• 94% segja samstarfið við umsjónarkennarann 
hafa verið mjög gott eða fremur gott (90%) 

• 91% segja að barni þeirra sé mjög eða yfirleitt vel 
sinnt (90%) 

• 72% þykir heimanám vera hæfilegt (60%) 

• 91% segja barn sitt fá að njóta sín í skólanum 
(90%) 

 

 



Frh. jákvæðir þættir 

• 78% segja barn sitt oftast eða alltaf líða vel í 
skólanum (70%) 

• Allir svarendur nema einn hafa rætt við barn sitt 
um einelti. Meirihlutinn oft eða 87%. 

• 72% þykir samstarfið við annað starfsfólk 
skólans en umsjónarkennara mjög gott eða 
fremur gott (90%)  

• Tæp 82% segja að fremur vel eða mjög vel sé 
tekið á móti þeim þegar þau koma í skólann á 
öðrum tíma en boðað sé til (90%) 
 



Frh. jákvæðir þættir 

• 74% geta mælt mjög sterklega eða frekar með 
Grunnskóla Grindavíkur (80%)  

• 61% segja að talsverðar eða miklar framfarir hafi 
orðið í skólastarfinu undanfarin 4 ár  (60%) 

• 71% segja að skólastarfi hér mæti þeim kröfum 
sem eðlilegt sé að gera til skóla (80%) 

• Allir sem nýta sér stoðþjónustu skólans eru mjög 
sáttir eða fremur sáttir (sérkennsla, nýbúakennsla, skjól, 

námsráðgjafi, stuðningsfulltrúar). 



Neikvæðir þættir 

• 25% telja að í skólanum sé talsvert agaleysi og 
aginn í skólanum sé slæmur  (65% ) 

• 20% segja barn sitt hafa orðið fyrir einelti í 
skólanum (18% )  

• 5% finnst ekki tekið nógu vel á einelti (9%)  

 



Annað: 

• 81% þeirra foreldra sem tóku þátt í könnuninni 
eru sáttir við tímasetningar foreldraviðtala eins 
og fyrirkomulagið er í dag þ.e. seinni part dags 
(86%)  

• 71% gengur mjög vel eða fremur vel að ná 
sambandi við skólann ef þess þarf (90%)   

• 63% vilja svara svona könnun árlega (70%)  


