
Verkáætlun vegna skimana í lestri  og samræmdra prófa 2017-2020 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

      

September Foreldrafundir. 
 
Samræmd próf í 4. og 7. bekk.  
Logos í 9. bk 
Raddlestrarpróf í 5.- 10. bekk. 

Foreldrafundir. 
 
Samræmd próf 4. og 7. bk 
Logos 9. bekkur 
Lesfimi (Lesferill) 1.-10. bk 

 
 

Foreldrafundir. 
 
Samræmd próf í 4. og 7. 
bekk. 
 
Lesfimi (Lesferill) 1.-10. 
bekk. Röðun í 
nemendahópa eftir 
niðurstöðum. 
 

 

Foreldrafundir. 
 
Samræmd próf í 4. og 7. 
bekk. 
 
Lesfimi (Lesferill) 1.-10. 
bekk. Röðun í 
nemendahópa eftir 
niðurstöðum. 
 

 

Foreldrafundir. 
 
Samræmd próf í 4. og 7. bekk. 
 
Lesfimi (Lesferill) 1.-10. bekk. 
Röðun í nemendahópa eftir 
niðurstöðum. 
 

 

Október Lesskimun – hópskimun 
1.bekkur. 
Logos skimun -  6. bekkur. 
Foreldrasamráð. 

 

Lesskimun – hópskimun 1.bekkur. 
Logos skimun – 6. bekkur 
Foreldrasamráð. 

Lesskimun – hópskimun -
1.bekkur. 
Framburðarskimun – 1. 
bekkur. 
Bakgrunnsupplýsingar (Leið 
til læsis), 
framburðarskimun, 
hópskimun og Hljóm-2 
skoðað saman og 
nemendum raðað niður í 
hópa eftir færni. 
Umsjónarkennar og 
kennarar í námsverum fara 
yfir stöðuna. Samráð við 
foreldra. 
Logos skimun – 
6. bekkur. Niðurstöður 
skoðaðar og nemendum 
raðað í hópa eftir „Litla 
lestrarlíkaninu“. Þjálfun í 
viðkomandi hópum sett í 
gang (sjá úrræði í öðru 
skjali). Umsjónarkennarar 
og kennarar í námsverum 
fara yfir niðurstöður. 

Lesskimun – hópskimun -
1.bekkur. 
Framburðarskimun – 1. 
bekkur. 
Bakgrunnsupplýsingar (Leið 
til læsis), 
framburðarskimun, 
hópskimun og Hljóm-2 
skoðað saman og 
nemendum raðað niður í 
hópa eftir færni. 
Umsjónarkennar og 
kennarar í námsverum fara 
yfir stöðuna. Samráð við 
foreldra. 
Logos skimun – 
6. bekkur. Niðurstöður 
skoðaðar og nemendum 
raðað í hópa eftir „Litla 
lestrarlíkaninu“. Þjálfun í 
viðkomandi hópum sett í 
gang (sjá úrræði í öðru 
skjali). Umsjónarkennarar 
og kennarar í námsverum 
fara yfir niðurstöður. 

Lesskimun – hópskimun -
1.bekkur. 
Framburðarskimun – 1. 
bekkur. 
Bakgrunnsupplýsingar (Leið 
til læsis), framburðarskimun, 
hópskimun og Hljóm-2 
skoðað saman og nemendum 
raðað niður í hópa eftir færni. 
Umsjónarkennar og kennarar 
í námsverum fara yfir 
stöðuna. Samráð við foreldra. 
Logos skimun – 
6. bekkur. Niðurstöður 
skoðaðar og nemendum 
raðað í hópa eftir „Litla 
lestrarlíkaninu“. Þjálfun í 
viðkomandi hópum sett í 
gang (sjá úrræði í öðru skjali). 
Umsjónarkennarar og 
kennarar í námsverum fara 
yfir niðurstöður. 
Foreldrasamráð. Þeir 
foreldrar sem eru samþykkir 
því að taka þjálfun heima fá 



Foreldrasamráð. Þeir 
foreldrar sem eru 
samþykkir því að taka 
þjálfun heima fá gögn hjá 
skólanum til eftirfylgdar. 

 

Foreldrasamráð. Þeir 
foreldrar sem eru 
samþykkir því að taka 
þjálfun heima fá gögn hjá 
skólanum til eftirfylgdar. 

 

gögn hjá skólanum til 
eftirfylgdar. 

 

Nóvember Unnið úr niðurstöðum 
samræmdra prófa í 4. og  7. 
bekk. 

 

Unnið úr niðurstöðum 
samræmdra prófa í 4. og  7. bekk. 
 

Unnið úr niðurstöðum 
samræmdra prófa í 4. og  7. 
bekk. Efnisþættir prófanna í 
íslensku og stærðfræði er 
raðað upp í hundraðsröð 
samkvæmt raðeinkunn. 
Umsjónarkennarar, 
kennarar í námsverum og 
deildarstjórar fara yfir 
niðurstöður samkvæmt 
áðurnefndri flokkun 
(raðeiknumm – 
hundrarðsröð). Nemendum 
er raðað í námshópa og 
ítarefni í viðkomandi 
námsþáttum notað til 
grundvallar frekari þjálfun. 
Samráð við foreldra. 

 

Unnið úr niðurstöðum 
samræmdra prófa í 4. og  7. 
bekk. Efnisþættir prófanna í 
íslensku og stærðfræði er 
raðað upp í hundraðsröð 
samkvæmt raðeinkunn. 
Umsjónarkennarar, 
kennarar í námsverum og 
deildarstjórar fara yfir 
niðurstöður samkvæmt 
áðurnefndri flokkun 
(raðeiknumm – 
hundrarðsröð). Nemendum 
er raðað í námshópa og 
ítarefni í viðkomandi 
námsþáttum notað til 
grundvallar frekari þjálfun. 
Samráð við foreldra. 

 

Unnið úr niðurstöðum 
samræmdra prófa í 4. og  7. 
bekk. Efnisþættir prófanna í 
íslensku og stærðfræði er 
raðað upp í hundraðsröð 
samkvæmt raðeinkunn. 
Umsjónarkennarar, kennarar 
í námsverum og 
deildarstjórar fara yfir 
niðurstöður samkvæmt 
áðurnefndri flokkun 
(raðeiknumm – 
hundrarðsröð). Nemendum 
er raðað í námshópa og 
ítarefni í viðkomandi 
námsþáttum notað til 
grundvallar frekari þjálfun. 
Samráð við foreldra. 

 

Desember      

Janúar Orðarún 3.- 8. bekkur (próf 1). 
Lesfimi 1. – 10. bekkur. 
Logos skimun 3. bekkur. 
 

 
 

Orðarún 3.- 8. bekkur (próf 1). 
Lesfimi 1. – 10. bekkur. 
Logos skimun 3. bekkur. 
 

 
 
 
 

Orðarún 3.- 8. bekkur (próf 
1). Umsjónarkennarar og 
kennarar í námsverum fara 
yfir stöðuna og skoða 
námsleiðir til að efla 
lesskilning almennt í 
árgangnum. 
Lesfimi 1. – 10. bekkur. 
Endurröðun í 
nemendahópa í samræmi 
við niðurstöður ef þarf. 
Logos skimun 3. bekkur. 
Umsjónarkennarar, 
kennarar í námsverum og 
deildarstjórar fara yfir 

Orðarún 3.- 8. bekkur (próf 
1). Umsjónarkennarar og 
kennarar í námsverum fara 
yfir stöðuna og skoða 
námsleiðir til að efla 
lesskilning almennt í 
árgangnum. 
Lesfimi 1. – 10. bekkur. 
Endurröðun í 
nemendahópa í samræmi 
við niðurstöður ef þarf. 
Logos skimun 3. bekkur. 
Umsjónarkennarar, 
kennarar í námsverum og 
deildarstjórar fara yfir 

Orðarún 3.- 8. bekkur (próf 
1). Umsjónarkennarar og 
kennarar í námsverum fara 
yfir stöðuna og skoða 
námsleiðir til að efla 
lesskilning almennt í 
árgangnum. 
Lesfimi 1. – 10. bekkur. 
Endurröðun í nemendahópa í 
samræmi við niðurstöður ef 
þarf. 
Logos skimun 3. bekkur. 
Umsjónarkennarar, kennarar 
í námsverum og 
deildarstjórar fara yfir 



niðurstöður eftir röðun 
nemenda samkvæmt 
„Einfalda lestrarlíkaninu“. 
Þeir nemendur sem komu 
slakastir út (bæði leshraði 
og lesskilningur) fara í 
viðbótarþjálfun (orðalistar – 
stuðningsfulltrúar láta lesa 
og skrá). Foreldrasamráð. 

 

niðurstöður eftir röðun 
nemenda samkvæmt 
„Einfalda lestrarlíkaninu“. 
Þeir nemendur sem komu 
slakastir út (bæði leshraði 
og lesskilningur) fara í 
viðbótarþjálfun (orðalistar – 
stuðningsfulltrúar láta lesa 
og skrá). Foreldrasamráð. 

 

niðurstöður eftir röðun 
nemenda samkvæmt 
„Einfalda lestrarlíkaninu“. 
Þeir nemendur sem komu 
slakastir út (bæði leshraði og 
lesskilningur) fara í 
viðbótarþjálfun (orðalistar – 
stuðningsfulltrúar láta lesa og 
skrá). Foreldrasamráð. 

 
 
 
 

Febrúar      

Mars  
 

Samræmd próf í 9. og 10. bekk. Samræmd próf 9.bekkur. Samræmd próf 9. bekkur. Samræmd próf 9.bekkur. 

Apríl Mat lagt á sérkennsluþörf og 
stuðning. 

Mat lagt á sérkennsluþörf og 

stuðning. 
Mat lagt á sérkennsluþörf 
og stuðning. 

Mat lagt á sérkennsluþörf 
og stuðning. 

Mat lagt á sérkennsluþörf og 
stuðning. 

Maí  Lesfimi 1. – 10. bekkur. 
Orðarún 3. – 8. bekkur (Próf 2). 
Logos skimun 8. bekkur. 
 

 

Lesfimi 1. – 10. bekkur. 
Orðarún 3. – 8. bekkur (Próf 2). 
Logos skimun 8. bekkur. 

 

Lesfimi 1. – 10. bekkur. 
Orðarún 3. – 8. bekkur (Próf 
2). 
Logos skimun 8. bekkur. 
 

 
 

Lesfimi 1. – 10. bekkur. 
Orðarún 3. – 8. bekkur (Próf 
2). 
Logos skimun 8. bekkur. 

 

Lesfimi 1. – 10. bekkur. 
Orðarún 3. – 8. bekkur (Próf 
2). 
Logos skimun 8. bekkur. 
 

 

Júní Samantekt á námi og kennslu 
skólaársins. 

Samantekt á námi og kennslu 
skólaársins. 

 

Samantekt á námi og 
kennslu skólaársins. 

 

Samantekt á námi og 
kennslu skólaársins. 

Samantekt á námi og kennslu 
skólaársins.  

 


