
Skimanir og ytra mat skólaárið 2016-2017 

Reglubundnar skimanir 

Á hverju ári leggja umsjónarkennarar eða sérstakur skimunaraðili fyrir skimanir eða stöðluð 

próf sem kennarar nota til að laga nám og kennsluhætti að nemendum. Slík próf gagnast 

einnig til að fylgjast með þroska, líðan og námsframvindu nemenda. Skólaskrifstofa 

Austurlands er skólanum innan handar í þessum efnum, fer yfir niðurstöður lestrarskimana og 

veitir ráðgjöf ef þurfa þykir. Kennurum er gert að nýta upplýsingar úr könnunum, símati og 

stöðluðum skimunum til að bæta og aðlaga kennsluna. Eftirfarandi skimanir eru reglulegar á 

hverju ári en að öðru leyti fer fram leiðsagnarmat með símati á kennslustundum, líðan og 

námsframvindu nemenda eins og hér framar var líst.  

September  

Samræmd könnunarpróf í 4. og 7. bekk  

Nemendaviðtöl 1.-10. 

Logos 9.bekkur 

Október  

Lestarkönnun í 1.- 10. bekk 

Leið til Læsis í 1. bekk 

Orðarún 2. til 8. bekkur  

Logos 6. bekkur 

Talnalykill 6. bekkur 

Lykilhæfni í Mentor í öllum bekkjardeildum 

Félagstengslakönnun í öllum bekkjardeildum 

Líðankönnun í öllum bekkjardeildum 

 

Samtalsdagur kennara, nemenda og foreldra, um nám og líðan nemandans, bættan 

námsárangur og skólastarfið í heild, 25 mínútur.  

 

Nóvember  

Talnalykill, hóppróf „reikningur og aðgerðir“ fyrir 3. bekk 

Læsi skimunarpróf fyrir 1.- 2. bekk  

Námsmatsdagar í lok mánaðarins 

 

Desember  

Lestarkönnun í 1.- 10. bekk í upphafi mánaðarins 

 

Janúar  

Hljóðfærni (eftirfylgni í kjölfar Læsis frá okt.-jan.) 1. bekk 



LOGOS 3.bekkur (SKA)  

 

Febrúar  

Lestarkönnun í 1.-5. bekk 

Læsi skimunarpróf fyrir 1.-4. bekk 

Könnun á líðan nemenda sem og félagstengslakönnun hjá öllum nemendum 

Starfsmannakönnun (feb./mars) 

Nemendaviðtöl  

Frammistöðumat  

Samtalsdagur kennara, nemenda og foreldra, 25 mínútur, um nám og líðan nemandans og 

skólastarfið í heild 

 

Apríl 

Lesmál í 2. bekk.  

Orðarún 2. - 8. bekkur 

 

Maí  

Læsi skimunarpróf fyrir 1. -4. bekk, eftirfylgnipróf. 

Lestarkönnun í 1.-10. bekk 

Námsmatsdagar 

Foreldra og nemendakönnun  

Í leikskólanum er framkvæmd TRAS skimun (2ja – 5 ára) , EFI 2 (3,5 ára ) sem og Hljóm 2 

(5 ára ).  

 


