
 

Námsviðtöl – miðlun upplýsinga í byrjun skólaárs og við lok anna 

 

Skólaárinu er skipt í tvær annir. Fyrri önnin er frá skólabyrjun og fram í janúar. Seinni önn er frá janúar 

og til skólaloka í júní. Námsviðtöl eru tvisvar á hverju skólaári. Fyrra námsviðtal er í október. Seinna 

viðtalið og lokamat haustannar fer fram í janúar og nemendur fá í hendur skriflegan vitnisburð. Lögð er 

áhersla á munnlegan vitnisburð auk skriflegs og er foreldrum gerð grein fyrir framförum og 

námsframvindu nemenda í námsviðtölum við umsjónarkennara. Lokamat að vori er síðan afhent við 

skólaslit. Enn fremur eru foreldrar og nemendur í 1. bekk boðaðir til viðtals við kennara sinn fyrsta eða 

annan skóladag ársins. Um leið og kennari skráir tíma á nemanda er hann beðinn um að athuga hvort 

viðkomandi á systkini í öðrum bekk og skrá systkinið á tíma, undan eða eftir ef mögulegt er. Foreldrar 

fá senda umræðupunkta með fundarboðinu til að geta undirbúið námsviðtölin heima með börnum 

sínum. Foreldrar eru hvattir til að hafa sem oftast samband við skólann með heimsókn, símleiðis eða 

með tölvupósti um hvaðeina sem þeir telja að skipt geti máli um líðan og námsgengi barnsins. Í lok 

námsáfanga á skráning annarra kennara en umsjónarkennara að vera lokið 4 dögum fyrir námsviðtöl. 

Vitnisburði er skilað til nemenda og forráðamanna þeirra tveim dögum fyrir námsviðtöl. 

 

 Í október fá nemendur og foreldrar upplýsingar um stöðu nemandans, heimanám, líðan og 

ástundun. Farið er yfir þau markmið sem nemandi hefur sett sér og áætlun hans.  

 

 Í janúar eru námsviðtöl þar sem nemandi, foreldrar og kennari fara yfir matsniðurstöður 

annarinnar. Vitnisburðurinn á að vera leiðbeinandi fyrir áframhaldandi vinnu nemandans í 

skólanum. Farið er yfir hvernig honum hefur tekist að ná þeim markmiðum sem hann sjálfur 

setti sér að hausti og þeim markmiðum sem skólinn setur. Matið er haft að leiðarljósi við 

frekari skipulagningu námsins. Í þessu viðtali er rætt um líðan og þarfir nemandans, hver 

staða hans er í námi og hvaða markmið hann vill setja sér á vorönn.  

 

 Í júní eru foreldrar ekki boðaðir í viðtal eftir að vitnisburður er afhentur í júní. Kennarar eru hins 

vegar til viðtals fyrsta starfsdag eftir skólaslit og geta foreldrar og nemendur þá komið og rætt 

við kennarana um stöðu nemandans og námsframvindu.  

 

 


