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frammistöðumat 

Nú fer að líða að lokum 1. annar með uppgjöri á vinnu nemenda á önninni. Við 

leggjum áherslu á að meta frammistöðu og framfarir hvers nemenda. Matið skal 

taka tillit til getu hvers og eins og verða í samræmi við markmið skólans. Í 

skólanámskránni okkar koma fram skilgreiningar á þeim þáttum sem við leggjum 

til grundvallar við matið. Þeir eru eftirfarandi: 

Sjálfstæði og ábyrgð  

Nemandi:  

 Sýnir áhuga og tekur frumkvæði  

 Tekur ábyrgð á námi sínu  

 Vinnubrögð  

Virðing og samhugur  

Nemandi:  

 Ber virðingu fyrir umhverfi sínu  

 Sýnir samstarfshæfni / ber virðingu fyrir: 

 Skólafélögum  

 Starfsfólki  

Nemendur í 3. – 10. bekk eru virkir í matinu og meta sig sjálfir í hverjum þætti 

þess. Það er ósk okkar að nemendur gangi frá sjálfsmatinu heina með aðstoð 

foreldra og verði búnir að því fyrir fimmtudaginn 11. nóvember. Nemendur og 

foreldrar geta (og eiga) að vera búnir að kynna sér niðurstöður matsins (í Mentor) 

áður en þeir mæta í foreldraviðtal, sem verður mánudaginn 15. nóvember. Í 

foreldraviðtali verður farið yfir í hverju styrkleikar nemenda liggja og hvaða þætti 

þarf að bæta. Í lok þess munu nemendur, foreldrar og umsjónarkennarar gera með 

sér samkomulag um áhersluþætti í námi nemenda á komandi önn. Þeir þættir verða  

síðan endurskoðaðir í næsta viðtali. 

Í þessari fréttatilkynningu eru eyðublöð sem auðvelda nemendum og foreldrum að 

ganga frá matinu. 

Ef foreldrar lenda í vandræðum og þurfa aðstoð við innskráningu eða matið sjálft 

geta þeir haft samband við Hilmar aðstoðarskólastjóra á netfanginu 

hilmara@grunnborg.is eða í síma 4371208. 

Þeir sem hafa glatað lykilorðinu sínu geta nálgast nýtt inn á mentor.is. 

http://www.eco-schools.org/index.htm
http://www.grunnborg.is/
mailto:hilmara@grunnborg.is
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