
Læsisstefna - skimanir 

Bekkur Skimunarpróf og fleira Tími Umsjón Skil 
 

1. bekkur Lesferill -lesfimi fyrir hluta nemenda. 
 

September Umsjónarkennari og 
sérkennari. 
 

Teymið fer yfir niðurstöður 
úr skimunum. Farið er yfir 
niðurstöður í 
foreldraviðtölum og á 
sérstökum fundum þar sem 
það á við. Farið yfir 
niðurstöður með 
nemendaverndarráði í 
byrjun nóvember. 
 

Lesferill -skimun fyrir 1. bekk. Október Umsjónarkennari og 
sérkennari. 
 

Stafakönnun/ritun. Kannað hvort nemendur 
geti skrifað bókstafi eftir upplestri. Allir 
nemendur. 

 Umsjónarkennari og 
sérkennari. Nóvember 

Stafakönnun fyrir hluta nemenda. Desember sérkennari Nýtt við gerð 
kennsluáætlana. 
 

Lesferill. Lesfimi fyrir alla nemendur og 
hliðarpróf eftir þörfum. 

Janúar Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat. 

Stafakönnun fyrir hluta nemenda. Mars-apríl Sérkennari. Námsmat og nýtt við gerð 
kennsluáætlana. 
 

Stafakönnun. Stafir skrifaðir eftir upplestri. Apríl Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Nýtt við gerð 
kennsluáætlana. 
 

Lesferill – lesfimi fyrir alla nemendur og 
hliðarpróf eftir þörfum. 

Maí Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat í maí. 
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2. bekkur Stafakönnun fyrir hluta nemenda. September Sérkennari. Nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 
 

Lesferill – lesfimi og hliðarpróf eftir þörfum. September Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Haft samband við foreldra 
eftir þörfum. 
 

Aston Index – stafsetningarhluti. 
Ritun – skrifa texta út frá mynd (Vogaskóli). 

Október Umsjónarkennari 
Sérkennari skráir niðurstöður 
úr A I. 
Umsjónarkennari og 
sérkennari meta ritun. 

Nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

Lesskilningspróf (Vogaskóli). Desember Umsjónarkennari Námsmat. Nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 
 

Lesferill – lesfimi og hliðarpróf eftir þörfum. 
 

Janúar Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat. Nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 
 

Ritun - skrifa texta út frá mynd (sama mynd 
og í október). 

Mars Umsjónarkennari og 
sérkennari meta. 

Framfarir metnar og nýtt við 
námsmat.  Kennsluáætlun. 
 

Lesmál, skimun fyrir 2. bekk. Apríl Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat. Niðurstöður 
sendar til Skóla- og 
frístundasviðs í apríl/maí. 
 

Lesferill – lesfimi og hliðarpróf eftir þörfum. Maí Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat 

Lesskilningspróf (Vogaskóli). Maí Umsjónarkennari. Námsmat 
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3. bekkur Logos – stafsetningarhluti. 
Ritun – skrifa texta út frá mynd (Vogaskóli). 

September Umsjónarkennari. 
Sérkennari skráir 
niðurstöður úr Logos. 

Nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

  Umsjónarkennari og 
sérkennari meta ritun. 

 

Lesferill – lesfimi og hliðarpróf eftir þörfum. September Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat og nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 
 

Orðarún 1 -lesskilningspróf. Nóvember - desember Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat og við gerð 
kennsluáætlunar. 
 

Lesferill – lesfimi og hliðarpróf eftir þörfum. Janúar Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat og nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 
 

Ritun – skrifa út frá mynd (sama mynd og í 
september). 
Logos -stafsetningarhluti fyrir einstaka 
nemendur. 

Mars Umsjónarkennari og 
sérkennari meta skrif út frá 
mynd. 
Sérkennari. 

Námsmat og nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

Lesferill – lesfimi og hliðarpróf eftir þörfum. Maí Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat 

Orðarún 2 -lesskilningspróf. Maí  Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat 
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4. bekkur Logos – stafsetningarhluti. 
Ritun – skrifa texta út frá mynd (Vogaskóli). 

September Umsjónarkennari. 
Sérkennari skráir 
niðurstöður úr Logos.  
Umsjónarkennari og 
sérkennari meta ritun. 

Nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 
 

Lesferill – lesfimi og hliðarpróf eftir þörfum. September Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat og nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 
 

Orðarún 1 - lesskilningspróf. Nóvember - desember Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat og nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 
 

Lesferill – lesfimi og hliðarpróf eftir þörfum. Janúar Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat og nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 
 

Ritun – skrifa út frá mynd (sama mynd og í 
september). 
Logos -stafsetningarhluti fyrir einstaka 
nemendur. 

Mars Umsjónarkennari í samvinnu 
við sérkennara. 
 
Sérkennari. 

Námsmat, framfarir metnar 
og nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 
 

Lesferill – lesfimi og hliðarpróf eftir þörfum. Maí Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat 

Orðarún 2 - lesskilningspróf. Maí Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat 
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5.bekkur Logos – stafsetningarhluti. 
Ritun – nemendur geta valið úr þremur 
efnum. 

September - október Umsjónarkennari. 
Sérkennari skráir 
niðurstöður úr Logos.  
Umsjónarkennari og 
sérkennari meta ritun. 

Nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 
 

Lesferill – lesfimi og hliðarpróf eftir þörfum. September Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat og nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

Orðarún  1 Nóvember Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat og nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

Lesferill – lesfimi og hliðarpróf eftir þörfum. 
 

Janúar Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat og nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

Logos -stafsetningarhluti fyrir hluta nemenda. Mars Sérkennari Námsmat og nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

Ritun – nemendur geta valið úr þremur efnum. Mars Umsjónarkennari í samvinnu 
við sérkennara. 

Framfarir metnar og nýtt við 
gerð kennsluáætlunar. 

Lesferill – lesfimi og hliðarpróf eftir þörfum. 
 

Maí Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat 

Orðarún   2 Maí Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat 
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6.bekkur Logos – stafsetningarhluti. 
Ritun – nemendur geta valið úr þremur 
efnum. 

September - október Umsjónarkennari. 
Sérkennari skráir 
niðurstöður úr Logos.  
Umsjónarkennari og 
sérkennari meta ritun. 

Nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 
 

Lesferill – lesfimi og hliðarpróf eftir þörfum. 
 

September Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat og nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

Orðarún  1 Nóvember Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat og nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

Lesferill – lesfimi og hliðarpróf eftir þörfum. Janúar Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat og nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

Logos -stafsetningarhluti fyrir hluta nemenda. Mars Sérkennari Námsmat og nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

Ritun – nemendur geta valið úr þremur efnum. Mars Umsjónarkennari í samvinnu 
við sérkennara. 

Framfarir metnar og nýtt við 
gerð kennsluáætlunar. 

Lesferill – lesfimi og hliðarpróf eftir þörfum. Maí Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat 

Orðarún   2 Maí Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat 
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7.bekkur Logos – stafsetningarhluti. 
Ritun – nemendur geta valið úr þremur 
efnum. 

September - október Umsjónarkennari. 
Sérkennari skráir 
niðurstöður úr Logos.  
Umsjónarkennari og 
sérkennari meta ritun. 

Nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 
 

Lesferill – lesfimi.  Sjónrænn orðaforði fyrir 
hluta nemenda. 

September Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat og nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

Orðarún  1 Nóvember Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat og nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

Lesferill – lesfimi og hliðarpróf eftir þörfum. Janúar Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat og nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

Logos -stafsetningarhluti fyrir hluta nemenda. Mars Sérkennari Námsmat og nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

Ritun –  nemendur geta valið úr þremur efnum. Mars Umsjónarkennari í samvinnu 
við sérkennara. 

Framfarir metnar, námsmat 
og nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

Lesferill – lesfimi og hliðarpróf eftir þörfum. Maí Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat 

Orðarún   2 Maí Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat 
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8.bekkur Ritun – nemendur geta valið úr þremur 

efnum. 
 

September Umsjónarkennari og 
sérkennari meta skrif 
nemenda. 
 

Nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

Logos -stafsetningarhluti. September Umsjónarkennari, 
sérkennari skráir 
niðurstöður. 

Nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

Lesferill – lesfimi og hliðarpróf eftir þörfum. September Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat og nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

Orðarún  1 Nóvember Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat og nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

Lesferill – lesfimi og hliðarpróf eftir þörfum. 
 

Janúar Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat og nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

Ritun – nemendur geta valið úr þremur efnum. Mars Umsjónarkennari í samvinnu 
við sérkennara. 

Framfarir metnar, námsmat 
og nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

Lesferill – lesfimi og hliðarpróf eftir þörfum. Maí Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat 

Orðarún   2 Maí Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat 
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9.bekkur Ritun – nemendur geta valið úr þremur efnum. September Umsjónarkennari og 

sérkennari meta skrif 
nemenda. 

Nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

Logos -stafsetningarhluti. September Umsjónarkennari, 
sérkennari skráir 
niðurstöður. 

Nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

Lesferill – lesfimi og hliðarpróf eftir þörfum. September Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat og nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

Lesskilningspróf mms væntanlegt. Nóvember Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat og nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

Lesferill – lesfimi og hliðarpróf eftir þörfum. 
 

Janúar Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat og nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

Ritun – nemendur geta valið úr þremur efnum. Mars Umsjónarkennari í samvinnu 
við sérkennara. 

Framfarir metnar, námsmat 
og nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

Lesferill – lesfimi og hliðarpróf eftir þörfum. Maí Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat 

Lesskilningspróf mms væntanlegt. Maí Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat 
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10.bekkur Ritun – nemendur geta valið úr þremur 

efnum. 
September Umsjónarkennari og 

sérkennari meta skrif 
nemenda. 

Nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

Logos -stafsetningarhluti. September Umsjónarkennari, 
sérkennari skráir 
niðurstöður. 

Nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

Lesferill – lesfimi og hliðarpróf eftir þörfum. 
 

September Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat og nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

Lesskilningspróf mms væntanlegt. Nóvember Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat og nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

Lesferill – lesfimi og hliðarpróf eftir þörfum. 
 

Janúar Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat og nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

Ritun – nemendur geta valið úr þremur efnum. 
 

Mars Umsjónarkennari í samvinnu 
við sérkennara. 

Framfarir metnar, námsmat 
og nýtt við gerð 
kennsluáætlunar. 

Lesferill – lesfimi og hliðarpróf eftir þörfum. Maí Umsjónarkennari og 
sérkennari 

Námsmat 

Lesskilningspróf mms væntanlegt. Maí Umsjónarkennari og 
sérkennari. 

Námsmat 

 

 


