
Skólasókn í Garðaskóla
Viðvera, raunmæting, fjarvistir, leyfi og einkunn



Grunnurinn

• Á Íslandi er skólaskylda skv. 15. gr. laga um grunnskóla. 

• Markmiðið með viðveruskráningu er að veita sem bestar upplýsingar 
um það hvernig nemendum gengur að sinna þessari skyldu: 
• Kennarar skrá viðveru nemenda í kennslustundum.

• Foreldrar skrá veikindi daglega (Inna, tölvupóstur eða símtal á skrifstofu).

• Foreldrar sækja um leyfi til skólans sem skráir leyfisveitingar inn í Innu.

• Hvern föstudag sendir skrifstofan foreldrum viðveruyfirlit. 

• Foreldrar þurfa að gera athugasemdir við rangar skráningar innan 8 
daga. 



Helstu hugtök

• Raumæting: Hlutfall þeirra kennslustunda sem barnið hefur verið 
mætt, ótengt því hvort það hafi verið skráð í leyfi eða veikt.
• 85% raummæting segir okkur nemandi hafi misst af 15% kennslustunda.

• Viðvera: Hlutfall þeirra kennslustunda sem barnið hefur verið mætt, 
eða fjarverand með leyfi eða skráð veikindi. Seinkomur draga úr 
viðveru.
• 100% viðvera en 85% raunmæting segir okkur að nemandi hafi haft skýringar 

á allri fjarveru. 

• Fjarvistarstig: Ef barn er fjarverandi án leyfis, kemur of seint eða er 
ekki með íþróttaföt fær það fjarvistarstig. 



Fjarvera er alltaf skráð – stundum útskýrð og 
stundum ekki
• Það sem hefur helst valdið misskilningi og vandræðum í kerfinu er að 

nemendur sem eru ekki í kennslustund eru alltaf skráðir fjarverandi.
• Nemandi sem er í leyfi er skráður fjarverandi (F) með skýringuna Leyfi. 

• Nemandi sem er veikur er skráður fjarverandi (F) með skýringuna Veikindi

• Nemandi sem er að skrópa er skráður fjarverandi (F) með engri skýringu og 
fær 1 fjarvistarstig. 

• Nemandi sem kemur of seint í kennslustund fær 0,3 fjarvistarstig

• Nemandi sem kemur án íþróttafatnaðar í íþróttatíma fær 0,3 fjarvistarstig

• Með þessu móti náum við að halda utan um viðveru nemenda og 
raunmætingu. 



Námið –> Viðvera



Að fylgjast með viðveru



Námið  Kladdi

• Hentar vel til að fylgjast með vikulega



Kladdinn

• Hér sjást óútskýrðar
fjarvistir mjög vel

• Seinkomur

• Gott að fletta til 
baka og sjá hvort 
eitthvað sé 
misskráð.

• Mikilvægt að gera 
athugasemdir strax 
og eitthvað óeðlilegt 
sést í þessari mynd. 



Einkunn

• Á grundvelli viðveru og fjarvistarstiga er skólasóknareinkunn reiknuð.

• Mikilvægt fyrir foreldra og nemendur að fylgjast vel með skólasókn  

Fjarvistarstig Einkunn

0-2 A

2,3-10 B

10.3-14 C

14+ (undir 99%) D


