Upp við vatn og vænan hól
og víðan lund við eigum gott skjól.
Af virðingu og gleði vinnum öll saman

VITNISBURÐUR
1. bekkur
Febrúar 2009

og virkilega finnst okkur gaman
í Sæmundarskóla og Seli.

Nafn
Kt.

Hefur náð

Framvinda góð

Er að vinna með

Lestur
Markmið á miðönn:

Skólasókn
Seint
Veikindi

Þekkir þá stafi sem kenndir hafa verið.

Leyfi

Les upphátt heima 5 sinnum í viku

Fjarvist

Les

atkvæði á mínútu

Skrift
Markmið á miðönn:
Dregur rétt til stafs
Stafir sitja á línum
Notar tengikróka
Stærð stafa rétt

Febrúar 2009

Gott bil á milli orða
Vandvirkni

_______________________________
Umsjónarkennari

_______________________________
Umsjónarkennari

Framkoma

Mæting

Vetrareink
unn

Mjög virkur
og
duglegur

Mjög
jákvæður og
áhugasamur

Kemur mjög
vel fram

Mjög góð
mæting

Ágætt

Virkur og
duglegur

Jákvæður og
áhugasamur

Kemur vel
fram

Góð
mæting

Mjög gott

Nokkuð
virkur og
duglegur

Nokkuð
jákvæður og
áhugasamur

Kemur nokkuð
vel fram

Nokkuð
góð
mæting

Gott

Mætti vera
virkari

Mætti vera
jákvæðari og
áhugasamari

Framkomu
ábótavant

Mætingu
ábótavant

Nokkuð gott

Stærðfræði
Markmið á miðönn:
Þekkir talnagildi frá 1 til 10
Skrifar tölustafina á réttan hátt
Getur lagt saman tvær tölur
Þekkir grunnformin
Þekkir hugtökin meira en, minna en og jafnt og

Eining 1

Eining 1
Lokapróf atriði rétt af

Hefur náð

Viðhorf

Framvinda góð

Virkni

Er að vinna með

Íþróttir

Listgreinar
Hefur náð

Framvinda góð

Samfélagsfræði, náttúrufræði, kristinfræði og lífsleikni

Er að vinna með

Þemavinna

Eftirfarandi atriði eru höfð að leiðarljósi við frammistöðumat nemenda:
Vinnusemi og
frumkvæði

Vandvirkni

Verkfærni

Umgengni og
framkoma

1

Vinnur mjög vel og
sýnir frumkvæði

Sýnir mjög vönduð Sýnir mjög góða
vinnubrögð
verkfærni

Umgengni mjög góð
og framkoma til
fyrirmyndar

Markmið á miðönn:
Vinátta:

2

Vinnur vel og sýnir
oftast frumkvæði

Sýnir oftast
Sýnir oftast góða
vönduð vinnubrögð verkfærni

Umgengni og
framkoma góð

Vandar frágang og vinnubrögð

3

Vinnur nokkuð vel
og getur sýnt
frumkvæði

Er nokkuð
vandvirkur

Sýnir nokkuð góða
verkfærni

Umgengni og
framkoma nokkuð
góð

4

Vinnur hægt og
skortir frumkvæði

Mætti vera
vandvirkari

Verkfærni er
ábótavant

Umgengni og
framkomu
ábótavant

Sýnir frumkvæði og sjálfstæði
Kemur sér að verki, er vinnusamur/söm
Heldur vel utan um verkefnin sín

Í 1. - 3. bekk eru aðallega skoðaðir og metnir eftirfarandi þættir: Vinnusemi,
vandvirkni, frumkvæði, framkoma og umgengni.

Markmið á miðönn:
Líkaminn:
Vandar frágang og vinnubrögð
Sýnir frumkvæði og sjálfstæði
Kemur sér að verki, er vinnusamur/söm
Heldur vel utan um verkefnin sín

Umsögn:

