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2018 – október, Mat á skólastarfi – Bára Birgisdóttir 

Gagnagrunnur Menntamálastofnunnar, Skólagáttin gefur okkur mynd af stöðu Seljaskóla (bláa línan) miðað við viðmið Menntamálastofnunnar (gráu brota 

línurnar) og landsmeðaltal (rauða lína) en lesfimi var mæld núna í september.  Í Seljaskóla er verið að innleiða læsisáætlun Breiðholts. Þar er lesfimi einn 

þáttur sem fylgst er með í lestranámi nemenda okkar. Við mat á lesfimi notum við mælitæki og viðmið Menntamálastofnunar, Lesferil. Minni myndin sýnir 

stöðuna við lok síðasta skólaárs.   

https://mms.is/lesferill-2
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Viðmið Menntamálastofnunnar  
Við lok skólaárs 

90 % 
viðmið 

50 % 
viðmið 

25 % 
viðmið 

1. bekkur – rétt lesin orð á mínútu 20 55 75 

2. bekkur – rétt lesin orð á mínútu  40 85 100 

Seljaskóli notast við viðmið Menntamálastofnunar sem gefin eru í 

þremur þrepum.  

Lágmarksviðmið sem 90% árgangarins á að ná, meðalviðmið sem 

50% árgangs á að ná og metnaðarfyllstu viðmiðin þar sem 25% 

árgangs á að ná. Viðmiðin eru við lok skólaárs þannig að í september 

erum við að leggja af stað.  

Í 2. bekk í Seljaskóla tóku 100% nemenda þátt í lesfimi. 

Rauður eru þeir sem enn eru undir lágmarksviðmiðum. 

Blár eru þeir sem búnir eru nú þegar að ná metnaðarfyllstu 

viðmiðunum en það eru tveir nemendur í Seljaskóla.  
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Ný viðmið Menntamálastofnunnar  
Við lok skólaárs 

90 % 
viðmið 

50 % 
viðmið 

25 % 
viðmið 

2. bekkur – rétt lesin orð á mínútu 40 85 100 

3. bekkur – rétt lesin orð á mínútu 55 100 120 

Seljaskóli notast við viðmið Menntamálastofnunar sem gefin eru í 

þremur þrepum.  

Lágmarksviðmið sem 90% árgangarins á að ná, meðalviðmið sem 

50% árgangs á að ná og metnaðarfyllstu viðmiðin þar sem 25% 

árgangs á að ná. Viðmiðin eru við lok skólaárs þannig að í september 

erum við að leggja af stað.  

Í 3. bekk í Seljaskóla tóku 100% nemenda þátt í lesfimi. 

Rauður eru þeir sem enn eru undir lágmarksviðmiðum. 

Blár eru þeir sem búnir eru nú þegar að ná metnaðarfyllstu 

viðmiðunum en það eru sjö nemendur í Seljaskóla.  

 

 



Lesfimi í Seljaskóla í september 2018         
 

2018 – október, Mat á skólastarfi – Bára Birgisdóttir 

  

  Ný viðmið Menntamálastofnunnar  
Við lok skólaárs 

90 % 
viðmið 

50 % 
viðmið 

25 % 
viðmið 

3. bekkur – rétt lesin orð á mínútu 55 100 120 

4. bekkur – rétt lesin orð á mínútu 80 120 145 

Seljaskóli notast við viðmið Menntamálastofnunar sem gefin eru í 

þremur þrepum.  

Lágmarksviðmið sem 90% árgangarins á að ná, meðalviðmið sem 

50% árgangs á að ná og metnaðarfyllstu viðmiðin þar sem 25% 

árgangs á að ná. Viðmiðin eru við lok skólaárs þannig að í september 

erum við að leggja af stað.  

Í 4. bekk í Seljaskóla tóku 100% nemenda þátt í lesfimi. 

Rauður eru þeir sem enn eru undir lágmarksviðmiðum. 

Blár eru þeir sem búnir eru nú þegar að ná metnaðarfyllstu 

viðmiðunum en það eru sjö nemendur í Seljaskóla.  
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Ný viðmið Menntamálastofnunnar  
Við lok skólaárs 

90 % 
viðmið 

50 % 
viðmið 

25 % 
viðmið 

4. bekkur – rétt lesin orð á mínútu 80 120 145 

5. bekkur – rétt lesin orð á mínútu 90 140 160 
Seljaskóli notast við viðmið Menntamálastofnunar sem gefin eru í 

þremur þrepum.  

Lágmarksviðmið sem 90% árgangarins á að ná, meðalviðmið sem 

50% árgangs á að ná og metnaðarfyllstu viðmiðin þar sem 25% 

árgangs á að ná. Viðmiðin eru við lok skólaárs þannig að í september 

erum við að leggja af stað.  

Í 5. bekk í Seljaskóla tóku 100% nemenda þátt í lesfimi. 

Rauður eru þeir sem enn eru undir lágmarksviðmiðum. 

Blár eru þeir sem búnir eru nú þegar að ná metnaðarfyllstu 

viðmiðunum en það eru sjö nemendur í Seljaskóla.  
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Ný viðmið Menntamálastofnunnar  
Við lok skólaárs 

90 % 
viðmið 

50 % 
viðmið 

25 % 
viðmið 

5. bekkur – rétt lesin orð á mínútu 90 140 160 

6. bekkur – rétt lesin orð á mínútu 105 155 175 

Seljaskóli notast við viðmið Menntamálastofnunar sem gefin eru í 

þremur þrepum.  

Lágmarksviðmið sem 90% árgangarins á að ná, meðalviðmið sem 

50% árgangs á að ná og metnaðarfyllstu viðmiðin þar sem 25% 

árgangs á að ná. Viðmiðin eru við lok skólaárs þannig að í september 

erum við að leggja af stað.  

Í 6. bekk í Seljaskóla tóku 100 % nemenda þátt í lesfimi. 

Rauður eru þeir sem enn eru undir lágmarksviðmiðum. 

Blár eru þeir sem búnir eru nú þegar að ná metnaðarfyllstu 

viðmiðunum en það eru sjö nemendur í Seljaskóla.  
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Ný viðmið Menntamálastofnunnar  
Við lok skólaárs 

90 % 
viðmið 

50 % 
viðmið 

25 % 
viðmið 

6. bekkur – rétt lesin orð á mínútu 105 155 175 

7. bekkur – rétt lesin orð á mínútu 120 165 190 

Seljaskóli notast við viðmið Menntamálastofnunar sem gefin eru í 

þremur þrepum.  

Lágmarksviðmið sem 90% árgangarins á að ná, meðalviðmið sem 

50% árgangs á að ná og metnaðarfyllstu viðmiðin þar sem 25% 

árgangs á að ná. Viðmiðin eru við lok skólaárs þannig að í september 

erum við að leggja af stað.  

Í 7. bekk í Seljaskóla tóku 99 % nemenda þátt í lesfimi. 

Rauður eru þeir sem enn eru undir lágmarksviðmiðum. 

Blár eru þeir sem búnir eru nú þegar að ná metnaðarfyllstu 

viðmiðunum en það eru einn nemandi í Seljaskóla.  
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Ný viðmið Menntamálastofnunnar  
Við lok skólaárs 

90 % 
viðmið 

50 % 
viðmið 

25 % 
viðmið 

7. bekkur – rétt lesin orð á mínútu 120 165 190 

8. bekkur – rétt lesin orð á mínútu 130 180 210 

Seljaskóli notast við viðmið Menntamálastofnunar sem gefin eru í 

þremur þrepum.  

Lágmarksviðmið sem 90% árgangarins á að ná, meðalviðmið sem 

50% árgangs á að ná og metnaðarfyllstu viðmiðin þar sem 25% 

árgangs á að ná. Viðmiðin eru við lok skólaárs þannig að í september 

erum við að leggja af stað.  

Í 8. bekk í Seljaskóla tóku 100 % nemenda þátt í lesfimi. 

Rauður eru þeir sem enn eru undir lágmarksviðmiðum. 

Blár eru þeir sem búnir eru nú þegar að ná metnaðarfyllstu 

viðmiðunum en það eru þrír nemendur í Seljaskóla.  
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Ný viðmið Menntamálastofnunnar  
Við lok skólaárs 

90 % 
viðmið 

50 % 
viðmið 

25 % 
viðmið 

8. bekkur – rétt lesin orð á mínútu 130 180 210 

9. bekkur – rétt lesin orð á mínútu 140 180 210 

Seljaskóli notast við viðmið Menntamálastofnunar sem gefin eru í 

þremur þrepum.  

Lágmarksviðmið sem 90% árgangarins á að ná, meðalviðmið sem 

50% árgangs á að ná og metnaðarfyllstu viðmiðin þar sem 25% 

árgangs á að ná. Viðmiðin eru við lok skólaárs þannig að í september 

erum við að leggja af stað.  

Í 9. bekk í Seljaskóla tóku 97 % nemenda þátt í lesfimi. 

Rauður eru þeir sem enn eru undir lágmarksviðmiðum. 

Blár eru þeir sem búnir eru nú þegar að ná metnaðarfyllstu 

viðmiðunum en það eru fjórir nemendur í Seljaskóla.  
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Ný viðmið Menntamálastofnunnar  
Við lok skólaárs 

90 % 
viðmið 

50 % 
viðmið 

25 % 
viðmið 

9. bekkur – rétt lesin orð á mínútu 140 180 210 

10. bekkur – rétt lesin orð á mínútu 145 180 210 

Seljaskóli notast við viðmið Menntamálastofnunar sem gefin eru í 

þremur þrepum.  

Lágmarksviðmið sem 90% árgangarins á að ná, meðalviðmið sem 

50% árgangs á að ná og metnaðarfyllstu viðmiðin þar sem 25% 

árgangs á að ná. Viðmiðin eru við lok skólaárs þannig að í september 

erum við að leggja af stað.  

Í 10. bekk í Seljaskóla tóku 98 % nemenda þátt í lesfimi. 

Rauður eru þeir sem enn eru undir lágmarksviðmiðum. 

Blár eru þeir sem búnir eru nú þegar að ná metnaðarfyllstu 

viðmiðunum en það eru þrír nemendur í Seljaskóla.  

 

 


