
Staða læsisverkefnis 

Kynning fyrir stýrihóp læsisverkefnisins 8. september 2016



Dagskrá fundar

• Staðan á læsisverkefninu- megin áherslur 2017

• Skólagátt (15 mín.)

• Lesskilningspróf (13 mín.)

• Ráðgjöf (12 mín.)

• Kynningarmál (10 mín)

• Verkáætlun- fjárhagsáætlun 2017 ( 10 mín.)



Helstu verkefni læsisteymis MMS



Skólagátt 

Gagnagrunnur Menntamálstofnunnar  

• Þjónar þremur hópum

– MMS

– Skólasamfélaginu

– Rannsóknarsamfélaginu

• Úrvinnsla prófa, skimana og aðgangur að námskeiðum:
– Samræmd könnunarpróf – (rafræn próf)

– Lesferill

– Önnur próf sem eru á áætlun

• Vistun gagna. 



Skólagáttin- staðan í dag
• Hversu margir vinna að Skólagáttinni til 1. janúar?

– 3 forritarar vinna að Skólagáttinni til 22. desHvaða verkefni eru 

þeir að vinna?

– Verkefni tölvudeildar er að laga Skólagáttina og gera hana

aðgengilega bæði fyrir forritara og notendur vefsíðunar

– Verið er að laga kóðann og gera hann aðgengilegri fyrir verðandi

forritara stofnunarinnar

– Verið er að laga uppsetningu á vefsíðunni og því verður lokið 21. 

desember 2016



Skólagátt 

• Vafaatriði

– Aðgangsstýringar í skólum

– Það vantar lagalegt skilgreiningaratriði fyrir Skólagátt, hvaða 

gögn mega vera þarna inni og fl. (Valgerður er að kanna það)

– Ráðaneytið þarf að fara yfir þessi mál hjá sér

• Mannauður auk læsisteymis sem þarf til að þetta gangi upp:

– Grafískur hönnuður

– Forritari framenda 

– Kynningarstjóra 

– Yfirlestur 



Skólagáttin

• Varðandi vinnu við fram endann þ.e. notendaviðmótið?

– Það er ekki að forgangslista hjá okkur

– Fyrst þurfum við að fá hönnuð til þess að ákveða hvernig við 

eigum að hafa hlutina

• Er raunhæft að Skólagáttin sé tilbúin í þeirri mynd sem við 

viljum sjá 1. janúar 2017?



Lesskilningspróf- áætlun



Lesskilningprófin 

• 3 (2,4) ráðgjafar sinna þessu verkefni frá janúar til apríl

– Hefur áhrif á ráðgjöf  

Hvað þarft til að þetta verkefni gangi upp 

• Grafískan hönnuð- hönnun- umbrot- myndbandagerð

• Forritari- Skólagátt- setja upp úrvinnslugrunn

• Textahöfunda sem semja prófhluta

• Lögfræðingur MMS- samningar við höfunda



Ráðgjöf 

• Áherslur 2016 

– landsbyggðin

• Áherslur 2017 

– Stór-Reykjavíkursvæðið og nágrenni

• Myndbönd og fræðsluefni á vef

– sú leið gæti dekkað um 50% af ráðgjöf

– þurfum fleiri ráðgjafa



Ráðgjöf- framhald

• Fjarfundabúnað fyrir ráðgjöf og eftirfylgni. 

– Þarf að virka

– Kara.com- trappa.is- skoða þann möguleika?

• Grafískur hönnuður- myndbandagerð 

• Forritari- Skólagátt- þurfum gögnin úr henni 

• Kynningarstjóri- Samstarf við



Kynningarefni 

• Skólagátt- hanna notendavænt viðmót sem kennarar 

skilja

• Verkefnið sem heild- 3x á ári

• Lesferill 

• Kynna það sem gert er fyrir samfélaginu 

• Setja kraft í kynningarmál læsisverkefnisins  

• Myndbönd eru::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



Verk- og fjárhagsáætlun læsisteymis 2017


