Birtingarmyndir í Skólagátt
Þessar leiðbeiningar eru byggðar á sýndargögnum frá sýndarskólanum MMS.
Notendur Skólagáttar geta séð niðurstöður lesfimi settar fram á margvíslegan hátt undir
hnappnum Mælaborð.
Niðurstöður landsins:

Með því að velja LESFIMI – LANDIÐ fást niðurstöður landsins eftir fyrirlagnartímabilum.
Nýjasta tímabilið kemur efst. Þar má sjá hlutföll nemenda allra árganga eftir frammistöðu
samkvæmt viðmiðum, meðaltal lesinna orða eftir árgöngum, skráningarhlutfall og
skráningar eftir dögum.

Athugið að allar myndir eru gagnvirkar (með því að fara með bendil yfir verða tölur
sýnilegar) og stækkanlegar (með því að ýta á stækkunargler).

Gagnatöflur birtast fyrir neðan myndir og hægt er að flytja þær út í Excel með því að ýta á
þennan hnapp.
Niðurstöður skólans:

Skólastjórnendur sjá:
Með því að velja LESFIMI – MMS fást niðurstöður MMS skólans eftir fyrirlagnartímabilum.
Nýjasta tímabilið kemur efst. Þar má sjá hlutföll nemenda allra árganga eftir frammistöðu
samkvæmt viðmiðum, meðaltal lesinna orða eftir árgöngum, skráningarhlutfall og
skráningar eftir dögum.
Kennarar skólans sjá eftirfarandi birtingarmyndir:
Árgangar:

Með því að velja árgang hér birtast niðurstöður árganga skólans (heildarniðurstöður án
nafna nemenda). Kennari sem skráður er á bekk/bekki sér niðurstöður viðkomandi
nemenda.
Bekkir og nemendur:

Ef ýtt er á nafn nemandans hér birtast allar niðurstöður úr Lesferli.

Einnig er möguleiki að fá prentvænt einkunnarblað nemanda með því að ýta á þennan
hnapp og þá birtist þetta einkunnarblað:
Framhlið:

Bakhlið:

Listi yfir birtingarform:
Mælaborð → Lesfimi landið
•
•
•
•

Meðaltal lesinna orða allra árganga í landinu.
Hlutföll nemenda eftir frammistöðu samkvæmt viðmiðum.
Skráning niðurstaðna eftir dögum í fyrirlagnarmánuði.
Skráningarhlutfall allra árganga á landsvísu.

Mælaborð → Lesfimi (eigin) skóli
•
•
•
•
•

Meðaltal lesinna orða allra árganga í skólanum.
Hlutföll nemenda skólans eftir frammistöðu samkvæmt viðmiðum.
Skráning niðurstaðna eftir dögum í skólanum í fyrirlagnarmánuði.
Skráningarhlutfall allra árganga skólans.
Nánari greining á bekk/hóp:
o Lesin orð allra nemenda á mínútu
o Framfarir nemenda.
o Prentvænt einkunnarblað fyrir hvern og einn nemanda.

