
Frammistöðumat - Leiðbeiningar fyrir foreldra og nemendur 

Nemendur og foreldrar/forráðamenn fylla saman út Frammistöðumat á mentor.is áður 
en umsjónarkennari hittir nemendur og foreldra í samtali 18. október. Frammistöðumat 
tekur á mörgum þáttum sem lagðir eru til grundvallar í skólastarfi Hofsstaðaskóla og 
tengjast jákvæðum skólabrag. Markmið með Frammistöðumati er að nemandinn, með 
aðstoð foreldra íhugi, meti og skrái eigin frammistöðu og líðan. Frammistöðumatið opnar 
mánudaginn 3. október og því á að vera lokið þriðjudaginn 11. október. Matið fer fram á 
svæði foreldra eða nemenda á fjölskylduvefnum Mentor. 

Hvernig finna foreldrar og/eða nemendur lykilorðið sitt?  

1. Skrá sig inn á mentor.is og velja innskráning efst í 
hægra horninu. Skrá kennitöluna sína og smella á 
Gleymt lykilorð. 

2. Foreldrar geta breytt lykilorði barns. Þeir skrá sig 
inn á sinni kennitölu. Velja fjólubláu flísina 
(Fjölskylduvefur) og velja fyrsta flipann Nemandi. 
Undir myndinni á spjaldinu er Breyta lykilorði. Við 
mælum með að nemendur noti sama lykilorð að Mentor og að tölvukerfi skólans. 
Lykilorðið þarf að innihalda hástaf, tölustaf og vera a.m.k. 8 stafir. 

Hvernig fer matið fram? 

1. Nemandinn (sjálfur eða með aðstoð foreldra) skráir sig inn í kerfið með kennitölunni 
sinni og lykilorði.  

2. Smellir á fjólubláu flísina (Fjölskylduvefur) og velur Frammistöðumat vinstra megin á 
skjánum.  

3. Til að skrá á matsblaðið er smellt á merkið  .  
4. Nemendur í 3.-7. bekk eiga að setja sér markmið í fyrsta hluta matsblaðsins með því 

að skrá í textareiti. Smellið í svarreitinn, þá birtist bendillinn og þið getið skráð 
markmiðin. 

5. Í næsta hluta eru settar fram fullyrðingar í nokkrum þáttum: Líðan, Skipulag, 
Stundvísi, Hegðun og Heimanám. Um þrjá svarmöguleika er að ræða: Oftast, 
Stundum, Sjaldan. Smellt er einu sinni í reit til að fá fyrsta táknið, aftur til að fá það 
næsta og svo koll af kolli (sjá tákn neðst á síðu). Skrá má athugasemd ef við á í 
textareit aftan við hverja fullyrðingu.  

6. Munið að smella með reglulegu millibili á Skrá (neðst á skjánum) uppfæra til þess að 
vista það sem þið hafið skráð.  

Stutt myndskeið um hvernig fylla á út Frammistöðumat: 
https://www.youtube.com/watch?v=pNPVvqeV-uY  

Dagsetningar við Leiðsagnarmat sýna hversu lengi matið er opið til skráningar. Eftir að 
skráningu er lokið getur kennari skoðað matið. Til að skoða matið smella nemendur og 

foreldrar á merkið . Þá sjá þau mat nemandans á einu yfirlitsblaði og geta nýtt sér það til 
undirbúnings fyrir foreldra- og nemendasamtal þriðjudaginn 18. október n.k.  

Gangi ykkur vel 

http://www.mentor.is/
https://www.youtube.com/watch?v=pNPVvqeV-uY

