Viðauki 3: Sex stiga skalinn
Við notum einkunnaskalann til að meta gæðagreinana. Menntayfirvöld, sveitarfélög og opinberar
stofnanir nota einkunnaskalann í þeim tilgangi að meta starf mismunandi stofnana. Taka þarf
fram að þegar einkunnagjöf er notuð gildir hún fyrir allan gæðagreininn. Hægt er að meta
menntun í víðu samhengi. Hafa ber í huga að þegar einkunnaskalinn er notaður til að meta
skólastarf þarf matið að snúast um faglega hæfni fremur en tæknilega útfærslu. Almennar
leiðbeiningar um einkunnagjöf, sem ætti að nota jöfnum höndum í matinu, má sjá hér á eftir.

Framúrskarandi

Einkunnin framúrskarandi merkir að tiltekið svið skólastarfs sé
framúrskarandi og leiðandi á landsvísu. Námsreynsla og
námsárangur allra nemenda er framúrskarandi. Einkunnin
framúrskarandi er gefin fyrir framúrskarandi gæði skólastarfs og er
dæmi um bestu framkvæmd/verklag. Einkunnin, byggir á sanngirni,
þátttöku og faglegri þekkingu sem er samofin skólasamfélaginu og
styður við framfarir á öllum sviðum. Hún felur í sér að hágæða
skólastarf er sjálfbært og verður viðhaldið.

Mjög gott

Einkunnin mjög gott merkir að styrkleikar einkenna tiltekið svið
skólastarfsins. Mjög fá sóknarfæri eru til umbóta og engin atriði sem
sýnilega rýra námsreynslu nemenda. Einkunnin mjög gott felur í sér
mikil gæði í kennslu og námi nemenda og allir ættu að geta náð því
viðmiði. Væntingar eru um að skólinn muni nota sjálfsmatið áfram
til skipulagningar á umbótum og vinni að því að bæta nám og
kennslu í átt að framúrskarandi skólastarfi.

Gott

Einkunnin gott merkir að mikilvægir styrkleikar í skólastarfinu þrátt
fyrir að enn séu þættir sem þarfnist umbóta. Styrkleikarnir hafa
merkjanleg, jákvæð áhrif á næstum því alla nemendur. Þar sem gæði
námsreynslu nemenda eru skert á einhvern hátt er þörf á umbótum.
Það bendir til að skólinn ætti að skjóta styrkari stoðum undir
styrkleika og grípa til aðgerða á þeim sviðum sem þarfnast umbóta.

Fullnægjandi

Einkunnin fullnægjandi merkir að styrkleikar á tilteknu sviði
skólastarfsins rétt nái að vega þyngra en veikleikar. Einkunnin gefur
til kynna að nemendur njóti grunnþjónustu. Hún greinir frá
aðstæðum þar sem styrkleikar hafa jákvæð áhrif á námsreynslu
nemenda og einnig að veikleikar séu ekki það miklir að þeir hafi
neikvæð áhrif á námsreynslu nemenda þegar á heildina er litið.
Einkunnin bendir til að skólinn ætti að grípa til aðgerða vegna veikra
þátta með því að byggja meira á styrkleikum sínum.

Slakt

Einkunnin slakt merkir að það séu veikleikar í mikilvægum þáttum á
tilteknu sviði skólastarfsins. Þrátt fyrir að koma megi auga á
einhverja sterka þætti eru mikilvæg atriði slök og munu, annað hvort
á stöku stað eða þegar þau eru tekin saman, skerða námsreynslu
nemenda verulega. Einkunnin bendir á þörfina á skjótum,
skipulögðum og virkum aðgerðum af hálfu skólans.

Ófullnægjandi

Einkunnin ófullnægjandi merkir að mikilvæg atriði á tilteknum
sviðum skólastarfsins séu slök og þarfnist tafarlausra umbóta.
Námsreynsla nemenda er sýnilega í hættu í veigamiklum atriðum. Í
nánast öllum tilfellum þarf á stuðningi skólastjórnenda að halda við
að skipuleggja og hrinda í framkvæmd nauðsynlegum umbótum.
Venjulega felur það í sér samvinnu við starfsfólk í öðrum skólum
eða samstarfsstofnunum.

