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Námsmat 
 
Í Hofsstaðaskóla er lögð áhersla á að veita góða yfirsýn yfir stöðu nemandans í hverri námsgrein. Í skólanum 
er tveggja anna kerfi. Nemendur í 1.- 4. bekk fá námsmat í Námsframvindu í Mentor. Nemendur í 5. – 7. bekk 
fá afhent vitnisburðarblað í desember og júní. Auk þess er mat á frammistöðu nemenda í ýmsum greinum 
birt í Námsframvindu í Mentor. Margar af greinunum eru kenndar í lotum og matið birtist fljótlega eftir að 
lotu lýkur.  
 

Ástundun 
Góð ástundun er mikilvægur þáttur í að nemendum líði vel og þeir nái árangri í námi og taki framförum. Í 
skólanum er haldið skipulega utan um ástundun nemenda í Mentor. Stuðst er við punktakerfi sem fyrst og 
fremst er hugsað sem skráningarkerfi um mætingu, heimanám og fleira. Lögð er áhersla á að nemendur í 
1. – 3. bekk séu ekki gerðir ábyrgir fyrir punktastöðunni. Það er mat skólans að foreldrar/forráðamenn beri 
ábyrgð á ástundun ungra nemenda. 
Ástundunarflokkar eru tengdir stigum og lækkar ástundunareinkunnin samhliða auknum stigafjölda. Við 5 
stig lækkar einkunnin í 9,5 og við 10 stig í 9,0 o.s.frv. Punktakerfið er fyrst og fremst hugsað til skráningar og 
til að vekja athygli á því þegar misbrestur verður á ástundun nemenda.  
Foreldrar/forráðamenn eru hvattir til að fylgjast reglulega með ástundun barna sinna á Fjölskylduvef Mentor. 
Í byrjun mánaðar sendir skólaritari ástundum í tölvupósti til allra foreldra. 
 
Punktakerfið er þannig uppbyggt :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Vitnisburðarblað 

Nemendur í 1. - 4. bekk fá ekki vitnisburðarblöð heldur er allt námsmat í Námsframvindu. Nemendur í  
5. – 7. bekk er gefin einkunn í heilum og hálfum tölum.  
 
Frávik 
Námsmat er ekki endilega eins hjá öllum námshópum og einstaklingum. Í umsagnarreit á vitnisburðarblaði 
kemur fram ef um frávik er að ræða.  
 
Nemandi sem er veikur eða í leyfi þegar próf fer fram 
Ef foreldrar biðja um leyfi fyrir nemanda þegar próf fer fram tekur nemandinn prófið áður en hann fer í leyfi 
ef mögulegt er (próf er tilbúið). Annars tekur nemandi próf eftir að leyfi/veikindum lýkur ef ekki er búið að 
ganga frá vitnisburði. Þetta á við ef nemandi getur tekið próf án teljandi aðstoðar. Ef t.d. um munnleg 
fyrirmæli er að ræða s.s. í stafsetningu eða framsögn þá er ekki mögulegt að leggja próf fyrir tiltekinn 
nemanda. Taki nemandi ekki próf kemur fram á vitnisburðarblaði að hann hafi ekki tekið próf vegna 
leyfis/veikinda. 

Fjarvist (óútskýrð) 2 

Leyfi 0 

Seint 1 

Veikindi  0 

Er ekki með nesti 0 

Las ekki heima* 0 

Horfði á íþróttir/sund 0 

Skilar ekki heimanámi* 1 

Vann ekki í kennslustund 1 

Vantar gögn (áhöld og bækur)* 1 

Vantar íþróttaföt * 1 

Vantar sundföt* 1 

Truflar kennslu 0 

*Í fyrsta sinn sem skráð er í flokkinn lækkar 
einkunnin ekki þ.e. allir fá eitt tækifæri. Fyrst um 
sinn verða ekki sett ákveðin viðmið um viðbrögð 
þegar einkunn lækkar.  
Á vitnisburðarblaði hjá 5. – 7. bekk birtist ástundun í 
flokkunum fjarvist, leyfi, veikindi, seint.  
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Námsframvinda 

Mat á frammistöðu nemenda í ýmsum greinum er birt í Námsframvindu í Mentor. Margar af greinunum 
eru kenndar í lotum og á mat að birtast fljótlega eftir að lotu lýkur. Nemendur og foreldrar/forráðamenn 
hvattir til að skoða mat kennarans á frammistöðu nemanda þegar lotu lýkur. 
Í Námsframvindu er notaður eftirfarandi kvarði við mat:  
 

 
 
 

Námsgreinar sem birtast á vitnisburðarblaði og í Námsframvindu í Mentor 
Í eftirfarandi töflu má sjá hvar, hvernig og hvenær námsmat er birt í tilteknum greinum. Kennarar birta einnig 
mat á verkefnum í verkefnabókum í Mentor þegar við á. 
 

1. bekkur 
Námsmat birt í Námsframvindu 

Haustönn (desember) 
Námsmat birt í Námsframvindu  

Vorönn (júní) 

Námsmat birt í 
Námsframvindu. Mat birt við 

lok hverrar lotu. 

Allt mat í 
námsframvindu 
er birt á þrepi 2 

Íslenska 
Íþróttir 
Skólafærni 
Stærðfræði 
Tónmennt 
 

Íslenska 
Íþróttir 
Samfélags- og náttúrugreinar 
Skólafærni 
Skrift 
Stærðfræði 
Tónmennt 
Tölvur 
 
 

Eðlisvísindi 
Enska 
Heimilisfræði 
Leikur að læra 
Myndmennt 
Smíði 
Stærðfræðiþrautir 
Sund 
Textílmennt 
Tölvufærni 

2. bekkur 
Námsmat birt í Námsframvindu 

Haustönn (desember) 
Námsmat birt í Námsframvindu 

Vorönn (júní) 

Námsmat birt í 
Námsframvindu. Mat birt við 
lok hverrar lotu. 

Allt mat í 
námsframvindu er 

birt á þrepi 4 

Enska 
Íslenska 
Íþróttir 
Samfélags- og náttúrugreinar 
Skólafærni 
Skrift 
Stærðfræði 
Tónmennt 
Tölvur 

Enska 
Íslenska 
Íþróttir 
Samfélags- og náttúrugreinar 
Skólafærni 
Skrift 
Stærðfræði 
Tónmennt 
Tölvur 

Eðlisvísindi 
Heimilisfræði 
Hugarfrelsi 
Leiðtogafærni 
Leikur að læra 
Myndmennt 
Smíði 
Sund 
Textílmennt 
Tölvufærni 

3. bekkur 
Námsmat birt í Námsframvindu 

Haustönn (desember) 
Námsmat birt í Námsframvindu 

Vorönn (júní) 

Námsmat birt í 
Námsframvindu. Mat birt við 
lok hverrar lotu. 

Allt mat í 
Námsframvindu er 

birt á þrepi 6 

Enska 
Íslenska 
Íþróttir 
Samfélags- og náttúrugreinar 
Skólafærni 
Skrift 
Stærðfræði 
Tónmennt 
Tölvur  

Enska 
Íslenska 
Íþróttir 
Samfélags- og náttúrugreinar 
Skólafærni 
Skrift 
Stærðfræði 
Tónmennt 
Tölvur  

Eðlisvísindi 
Heimilisfræði 
Hugarfrelsi 
Leiðtogafærni 
Myndmennt 
Smíði 
Sund 
Textílmennt 
Tölvufærni 
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4. bekkur 
Námsmat birt í Námsframvindu 

Haustönn (desember) 
Námsmat birt í Námsframvindu 

Vorönn (júní) 

Námsmatat birt í 
Námsframvindu.  
Mat birt við lok hverrar lotu. 

Allt mat í 
Námsframvindu er 

birt á þrepi 8 

Enska 
Íslenska 
Íþróttir 
Samfélags- og náttúrugreinar 
Skólafærni 
Skrift 
Stærðfræði 
Tónmennt 
Tölvur  
 

Enska 
Íslenska 
Íþróttir 
Samfélags- og náttúrugreinar 
Skólafærni 
Skrift 
Stærðfræði 
Tónmennt 
Tölvur  
 

Enska 
Eðlisvísindi 
Heimilisfræði 
Heilsuefling 
Hugarfrelsi 
Leiðtogafærni 
Myndmennt 
Smíði 
Stærðfræðiþrautir 
Sund 
Sögur og fréttir 
Textílmennt 
Tölvufærni 
Ull verður gull 

5. bekkur 
Vitnisburðarblað 

Haustönn (desember) 
Vitnisburðarblað 

Vorönn (júní) 

Mat birt í Námsframvindu. 
Greinar kenndar í lotum eru 
mektar með * og mat birt við 
lok lotu. 

Allt mat í 
Námsframvindu er 

birt á þrepi 10 

Lesskilningur 
Málrækt 
Ljóð og bókmenntir 
Stafsetning 
Stærðfræði 
Enska 
Samfélagsgreinar 
Náttúrugreinar 
 

Raddlestur 
Lesskilningur 
Málrækt 
Ljóð og bókmenntir 
Stafsetning 
Stærðfræði 
Enska 
Samfélagsgreinar saga 
Samfélagsgreinar landafræði 
 

Eðlisvísindi* 
Forritun* 
Framsögn 
Heimilisfræði* 
Heimspeki* 
Hugarrækt* 
Íþróttir 
Listasmiðja 
Myndmennt* 
Ritun 
Skólafærni 
Skrift 
Smíði* 
Sund* 
Textílmennt* 
Tónmennt 
Tölvufærni* 
Tölvur 
Vélritun 

6. bekkur 
Vitnisburðarblað 

Haustönn (desember) 
Vitnisburðarblað 

Vorönn (júní) 

Mat birt í Námsframvindu. 
Greinar kenndar í lotum eru 
mektar með * og mat birt við 
lok lotu. 

Allt mat í 
Námsframvindu er 

birt á þrepi 12 

Lesskilningur 
Málrækt 
Ljóð og bókmenntir 
Stafsetning 
Stærðfræði 
Enska 
Samfélagsgreinar 
Náttúrugreinar 
 

Raddlestur 
Lesskilningur 
Málrækt 
Ljóð og bókmenntir 
Stafsetning 
Stærðfræði 
Enska 
Samfélagsgreinar 
Náttúrugreinar 
 

Bókasafn* 
Forritun* 
Framsögn 
Heimilisfræði* 
Íþróttir 
Myndmennt* 
Ritun 
Skólafærni 
Skrift  
Smíði* 
Sund* 
Textílmennt* 
Tónmennt  
Tölvufærni* 
Tölvur 
Vélritun 
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7. bekkur 
Vitnisburðarblað 

Haustönn (desember) 
Vitnisburðarblað 

Vorönn (júní) 

Mat birt í Námsframvindu. 
Greinar kenndar í lotum eru 
mektar með * og mat birt við 
lok lotu. 

Allt mat í 
Námsframvindu 

er birt á 
þrepi 14 

Lesskilningur 
Málrækt 
Ljóð og bókmenntir 
Stafsetning 
Stærðfræði 
Enska 
Danska 
Samfélagsgreinar 
Náttúrugreinar 
 

Raddlestur 
Lesskilningur 
Málrækt 
Ljóð og bókmenntir 
Stafsetning 
Stærðfræði 
Enska 
Danska 
Samfélagsgreinar 
Náttúrugreinar 
 

Forritun 
Framsögn 
Heimilisfræði* 
Íþróttir 
Leiðtogafærni 
Myndmennt* 
Ritun 
Sjálfsrækt 
Skólafærni 
Skrift 
Smíði* 
Sund* 
Textílmennt* 
Tónmennt* 
Tölvufærni* 
Tölvur 
Vélritun 

 


