
 

*Foreldrar bera ábyrgð á því að börn þeirra sinni því heimanámi sem skólinn og foreldrar hvers einstaks barns hafa orðið ásátt um (Aðalnámskrá grunnskóla bls. 72). 
**Mennta- og menningarmálaráðuneytið og Heimili og skóli – landssamtök foreldra innsigluðu með samningi í janúar sl. samkomulag um læsissáttmála fyrir foreldra. 

Heimalestur í 5. – 7.  bekk - verkferill  

 Miðað er við að nemendur lesi heima a.m.k. 5 x í viku.  

 Sá sem fylgir því eftir á heimilinu kvittar á skráningarblaðið.  

 Umsjónarkennari í 5. og 6. bekk fylgist með heimalestri hjá öllum nemendum einu sinni í viku og skráir í Mentor ef nemandi les sjaldnar 

en 5 x í viku. Skrá þarf fyrir hvert skipti sem ekki er lesið heima.  

 Umsjónarkennarar í 7. bekk fylgjast með heimalestri hjá öllum nemendum en fylgja eftir vikulega hjá þeim sem lesa undir 200 atkv. á 

mínútu og skrá í Mentor fyrir hvert skipti sem ekki er lesið heima. 

 Ef lestri er ábótavant til lengri tíma fer ákveðinn verkferill í gang (sjá hér fyrir neðan). 

 Umsjónarkennarar hvetja foreldra til að hlusta á barn sitt lesa upphátt 5 sinnum í viku (lestrarstefna HS). Þetta á sérstaklega við um 

nemendur í : 

o 5. b. sem lesa undir 160 atk. á mín. 

o 6. b. sem lesa undir 170 atkv. á mín. 

o 7. b. sem lesa undir 180 atkv. á mín. 

Viðbrögð ef aðeins er lesið heima 3x í viku eða sjaldnar 

Fyrstu viðbrögð 
Eftir 3 vikur 

 Eftir 3 vikur sem lestur fellur niður af og til sendir umsjónarkennari póst til foreldra og óskar eftir að gerð verði 

bragarbót á heimalestri.  

o Getur verið vegna tilfallandi vanda s.s. veikinda og hægt að komast að niðurstöðu um að tekið verði öðruvísi á 

heimalestri í vissan tíma en reiknað er með að lesturinn fari í réttan farveg að honum loknum. 

Ef ekki er bætt úr 
3 vikur frá fyrstu 

viðbrögðum 

 Eftir u.þ.b. 3 vikur frá fyrstu viðbrögðum, ef ekki hafa orðið breytingar, hringir umsjónarkennari heim og kannar málið. 
o Ef foreldrar finna ekki lausn á vandanum er komist að samkomulagi um fjölda skipta sem heimilið ræður við að 

láta lesa. 

Ef enn hefur ekki orðið 
nein breyting (2-3 vikur) 

til batnaðar eða 
umsjónarkennari þarf 

aðstoð við málið. 

 Foreldrar boðaðir á fund með umsjónarkennara og stjórnanda. 

 


