
 
 
 
       

 
Kópavogi, 18. ágúst 2017 

 
Ágæti skólastjóri. 

 
Undirbúningur samræmdra könnunarprófa í 4. og 7. bekk stendur nú yfir en prófin 
verða lögð fyrir í september nk. Verður þetta í annað sinn sem samræmd próf eru 
lögð fyrir þessa árganga á rafrænu formi. 
 
Framkvæmd 
Ritun hefur verið tekin út en að öðru leyti verða prófin og framkvæmd þeirra með 
sama sniði og haustið 2016. Sama prófkerfi verður áfram notað og skráning í próf 
fer fram á sama hátt og áður. 
 
Dagsetningar prófa (ath. 7. og 4. bekkir verða prófaðir með viku millibili) 

Vikudagur:  Dagsetning: Bekkur: Fag: Próftími: 
Fimmtudagur 21. september 7. bekkur  íslenska 80 mínútur 
Föstudagur 22. september 7. bekkur  stærðfræði 80 mínútur 
Fimmtudagur 28. september 4. bekkur íslenska  70 mínútur 
Föstudagur  29. september 4. bekkur stærðfræði 70 mínútur 

 
Fjarfundir1  
Menntamálastofnun stendur fyrir fjarfundunum vegna samræmdra könnunarprófa. 
Fyrsti fundurinn var síðastliðinn miðvikudag en þá fór fram almenn kynning á 
rafrænum prófum og stuðningsúrræðum.  
Næsti fundur verður haldinn mánudaginn 21. ágúst, kl. 9.00.  
Dagskrá næstu funda má sjá hér. 
Tilkynning um þátttöku á fjarfundum skal send á netfangið:  
gunnhildur.steinarsdottir@mms.is 
Hægt er að senda inn fyrirspurnir fyrirfram sem verður svarað á fundinum.  
 
Æfing á prófkerfi 
Minnum á að æfingaprófin eru aðgengileg á heimasíðu stofnunarinnar og eru þau 
hugsuð fyrir nemendur, foreldra og kennara til að skoða og æfa sig í prófkerfinu. 
Æfingaprófin eru einungis ætluð til að kynna prófkerfið en ekki til að undirbúa 
nemendur efnislega fyrir prófin.  
 
 
                                                             
1 Á fjarfundum er notast við ákveðið fjarfundaforrit sem sendir tölvupóst til þátttakenda. Í 
honum er tengill sem tengir þátttakendur við fundinn (best að nota Chrome vafrann til 
að taka þátt í fjarfundi). Vinsamlega athugið að þeir sem hafa skráð sig á fundi fá 
fundarboð á alla fundina, óháð því hvort þeir muni taka þátt eða ekki.  
Öllum starfsmönnum skóla er velkomnið að taka þátt í fjarfundunum. 

https://mms.is/sites/mms.is/files/dagskra_fjarfunda_2017.pdf
mailto:gunnhildur.steinarsdottir@mms.is
https://mms.is/aefingaprof-fyrir-nemendur-og-foreldra


Skólagátt 
Skólastjórar skrá nemendur og kennara í bekki í Skólagátt. Einnig þarf að skrá þar 
stuðningsúrræði og undanþágur nemenda (þarf að ljúka því fyrir 7. september). 
Eyðublöð fyrir umsóknir um stuðningsúrræði og undanþágur má finna á 
heimasíðunni. Eyðublöð eru varðveitt í skólum en niðurstöður skráðar í Skólagátt. 
 
Nemenda- og foreldrabréf 
Nemenda- og foreldrabréf eru einnig aðgengileg á heimasíðunni. Skólar eru beðnir 
um að koma þeim til foreldra/forráðamanna barna í 4. og 7. bekk. Á heimasíðunni 
eru ítarlegri upplýsingar um samræmdu könnunarprófin.  
 
Tilkynningar og fyrirspurnir 
Mikilvægar upplýsingar verða settar inn á Facebook-síðuna Innleiðing rafrænna 
prófa og á heimsíðu stofnunarinnar. Skólastjórar og aðrir starfsmenn sem koma að 
framkvæmd samræmdra könnunarprófa eru því hvattir til að fylgjast vel með.  
 
Ef eitthvað er óljóst eða upplýsingar vantar þá má senda fyrirspurnir og ábendingar 
á netfangið irp@mms.is 
 
Með kveðju, 
 
Sverrir Óskarsson, sviðsstjóri matssviðs 
Sigurgrímur Skúlason, próffræðingur  
Gunnhildur Steinarsdóttir, kynningarstjóri  

https://skolagatt.is/skoli/
https://mms.is/studningsurraedi-og-undanthagur
https://www.facebook.com/pg/rafprofmms/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/rafprofmms/videos/?ref=page_internal
mailto:irp@mms.is

