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Verkmenntaskólinn á Akureyri
Áætlun um innra mat (sjálfsmat) og ytri og innri úttektir 2013-2016

Markmiðið með neðangreindri áætlun um innri og ytri úttektir er að móta gæðahugsun skv. ISO staðlinum og ná fram stöðugum umbótum á allri
starfsemi VMA þ.e. að starfrækja gæðakerfi er vinnur með stöðugar umbætur. Stöðugar umbætur þýða m.a. aukin hagræðing, meiri ánægja
viðskiptavina, aukin félagsleg vellíðan nemenda og starfsmanna og bætt fjárhagsleg afkoma skólans. Að vinna að þessu markmiði og sannprófa
virkni þess er tilgangur innri og ytri úttekta sbr. verklagsreglu VKL-403 Innri úttektir og verklagsreglu VKL-404 Umbætur.
Nr.

1

3

4

5

Heiti

Skjöl

Kennslumat: Könnun meðal nemenda um
kennslu, skipulag, samstarf og vinnu í einstökum
áföngum og út frá ákveðnum kennurum.

VKL-402,
VKL-301

Starfsmannasamtöl: Skólameistari og
aðstoðarskólameistari tekur starfsmannaviðtal
við starfsmann á 2ja ára fresti. Í viðtalinu eru
greindir þættir sem kennaranum finnst ganga vel
með og hins vegar þeir þættir sem kennarinn vill
bæta sig í. Rætt er um starfsþróun og
markmiðssetning sett fram til framtíðar.
Niðurstöður úr kennslukönnunum eru ræddar.
Þjónustukönnun: Könnun á þjónustu skólans
sbr. skipurit, þ.e. námsráðgjöf,
umsjónarkennarar, forvarnir, skólahjúkrun,
bókasafn, þjónusta á skrifstofu, húsumsjón,
félagsmálaumsjón, skrifstofa o.fl.
Starfsmannakönnun: Könnun meðal
starfsmanna VMA um starfsaðstöðu, stjórnendur,
samstarf, vellíðan á vinnustað og fl.

VKL-206,
LSM-003,
LSM-004,
GÁT-010,
GÁT-020
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Framkvæmd kennslu: Sjálfsmat kennara á
framkvæmd kennslu:
a) á miðri önn - framvindumat
b) í lok annar – áfangaskýrsla kennara

VKL-106,
GÁT-020
GÁT-013

O

D

M

Allir kennarar
Fagstjórar
Brautarstjórar

M

Áfangastjórar
7

8

9

10
11

Rýni á kennsluáætlunum. Allar
kennsluáætlanir eru rýndar út frá markmiðum
viðkomandi áfanga, vinnuskipulagi, auðlindum,
aðbúnaði og námsmati. Kennsluáætlanir eru
vistaðar í gæðahandbók.
Mat á prófum:
Öll próf skólans rýnd áður en þau eru lögð fyrir út
frá samræmdu útliti, fjölbreytileika í prófa- og
spurningagerð og prófatækni.
Vikulegir fundir gæðaráðs
Gæðamál eru fastur liður á dagskrá á vikulegum
fundum gæðaráðs þar sem farið er yfir frávik,
breytingar, niðurstöður úttekta, þörf fyrir frekari
úttektir, forvarnir og annað sem til fellur.
Rýnifundur gæðastjóra og gæðaráðs: .
Í lok hverrar annar fer fram úttekt á gæðakerfinu.
Innri og ytri úttektir:
Á hverri önn eru gerðar innri úttektir sem unnar
eru út frá úttektaráætlun gæðaráðs.

GÁT-045
Á

Áfangastjórar
VKL-306,
VKL-307,
GÁT-037
VKL-102,
GÁT- 040,
GÁT-044.
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Fagstjórar
Brautarstjórar

Á S O N D J F M A M J

VKL-401, GÁT001, GÁT-002
Allar
verklagsreglur

Ytri úttektir eru framkvæmdar af Vottun ehf á
hverri önn.
Ef starfsmaður sér tækifæri til umbóta á skólastarfsemi eða nauðsyn á forvörnum lætur hann gæðastjóra vita með tölvupósti
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Haustönn 2013
Kennslukannanir: Íslenska, rafiðngreinar, matvælabraut, danska, spæ/þýs, hjúkrunargreinar og raungreinar.
Starfsmannaviðtöl: Enska, rafiðn, starfsbrautarkennarar, íslenska, bókasafn.

Vorönn 2014
Kennslukannanir: Samfélagsgreinar, listnámsbraut, byggingagreinar, stærðfræði, teiknigreinar, viðskiptagreinar. Forritun
(FOR109).
Starfsmannaviðtöl: Matvælabraut, hjúkrunargreinar, raungreinar, stærðfræði, þýska, spænska, skrifstofustjóri og starfsfólk
skrifstofu.

Haustönn 2014
Kennslukannanir: Málmsmíðabraut, enska, vélstjórnargreinar, háriðngreinar, bifvélavirkjun og íþróttir. Sérstök könnun um lífsleikni
og NSK.
Starfsmannaviðtöl: Starfsfólk í húsumsjón, danska, háriðngreinar, bifvélavirkjun og listnám.

Vorönn 2015
Kennslukannanir: Íslenska, rafiðngreinar, matvælabraut, danska, spæ/þýs, hjúkrunargreinar og raungreinar. Sérstök könnun í
fjarnámi.
Starfsmannaviðtöl: Viðskiptagreinar, teiknigreinar, málmiðngreinar, íþróttir, samfélagsgreinar, stuðningsfulltrúar, byggingadeild og
námsráðgjafar.

Haustönn 2015
Kennslukannanir: Samfélagsgreinar, listnámsbraut, byggingagreinar, stærðfræði, teiknigreinar, viðskiptagreinar. Forritun
(FOR109).
Starfsmannaviðtöl: Enska, rafiðn, starfsbrautarkennarar, íslenska, bókasafn.
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Vorönn 2016
Kannanir: Málmsmíðabraut, enska, vélstjórnargreinar, háriðngreinar, bifvélavirkjun og íþróttir.
Starfsmannaviðtöl: Matvælabraut, hjúkrunargreinar, raungreinar, stærðfræði, skrifstofustjóri og starfsfólk skrifstofu.
Áætlunin er endurskoðuð næst fyrir haustönn 2015. Áætlunin er geymd í möppu hjá gæðastjóra merkt Innri úttektir og birt á
heimasíðu undir skólinn.

________________________________________________________________________________

Áritun/dags. Hjalti Jón Sveinsson skólameistari, maí 2014
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