
   

Skýrsla prófstjóra – 2015 haust og 2016 vor 

 

2015 haust 

Próftafla var samin af Þórarni Ingólfssyni, aðstoðarskólameistara.  Prófatíminn var frá 7. 

desember til 15. desember.  Undirbúningur fyrir prófin hófst í byrjun nóvember.  Gögn fóru í 

stofurnar 6. desember.  Lögð voru 1163 próf fyrir nemendur fyrir utan sjúkrapróf, en í þeirri 

tölu eru þó líka þeir nemendur sem tóku próf utan próftöflu vegna ófærðar á prófatímanum. 

Þetta var um það bil helmingi færri en á haustönn 2014, en þess ber þó að geta að prófstjóri 

taldi ekki með þá nemendur sem höfðu lokið áföngum fyrr og þurftu ekki að taka lokapróf. 

Þetta var talsverður fjöldi, sérstaklega í stærðfræði. Þetta er mikil aukavinna fyrir prófstjóra, 

en á móti sparast bæði yfirseta og pappír. Fjöldi nemenda í prófum í einstökum greinum var 

mestur í stærðfræði, 258 nemendur í þremur stokkum.  Önnur fjölmennasta greinin var enska 

með 217 nemendur og svo spænska með 140 nemendur.  

11 próf voru lesin inn fyrir 7 nemendur.  Hljóðskrárnar voru settar í tölvur, sem voru 

staðsettar í stofu 208. Tveir nemendur tóku próf á tölvu (eitt próf hvor) og annar þeirra var 

einnig með hljóðskrá. Að venju hafði Helgi Hermannsson yfirumsjón með þessum málum og 

var aðstoð hans ómetanleg.  33 nemendur tóku próf í fámenni (57 próf).  Einn nemandi fór 

fram á stækkað letur (þrjú próf) og einn lituð blöð.  Fjöldi óska um fámenni var heldur færri 

en á haustönn 2014.  Bæði stofur 208 og 207 voru notaðar fyrir séraðstæður, en bæta þurfti 

við einni stofu (212) í enskuprófinu og stærðfræðiprófinu.  Mest var um séraðstæður í 

stærðfræði (19 nemendur) og  ensku (14 nemendur). Fjórir nemendur fóru fram á að taka 

prófin (í fimm áföngum) í heimabyggð. 

Magn yfirsetu hjá kennurum var reiknað út frá kennslumagni á önninni.  Samkvæmt B hluta 

kjarasamnings kennara eru 10 klukkustundir á önn ætlaðar í yfirsetu í prófum annara. Flestir 

kennarar hefðu því átt að sitja yfir 4-5 sinnum.  Ekki reyndist þörf á svo mörgum yfirsetum og 

flestir sluppu með mun færri yfirsetur.  

Sjúkraprófin gengu almennt vel fyrir sig – ekki var dagur á milli síðasta prófs og sjúkraprófa, 

sem setti aukinn þrýsting á skipulagið.  Kennarar áttu að skila prófum í skjalaskápinn á 

skrifstofunni fyrir kl. 13:00, mánudaginn 14. des., daginn fyrir sjúkraprófsdag.  Flest prófanna 

voru komin þangað á réttum tíma.  Þann 15. des. kl. 8:30 hófust sjúkraprófin.  48 nemendur 

tóku sjúkrapróf (55 próf).  Flestir tóku eitt próf, þrír nemendur tóku tvö og tveir nemendur 

þrjú próf. 11 nemendur fengu að fara í sjúkrapróf vegna prófklemmu.  

Kennarar dreifðu sjúkraprófunum í stofurnar að morgni sjúkraprófsdags eftir skipulagi 

prófstjóra. Stofumiðar voru líka settir í stofurnar daginn fyrir sjúkrapróf. 



   

Próf var sent í einn grunnskóla á Suðurlandi vegna grunnskólanemanda sem stundaði nám í 

ÞÝSK1AA05 , en aðrir grunnskólanemendur sem stunduðu nám við skólann sátu 

símatsáfanga.   

2016 vor 

Eins og áður var próftaflan samin af Þórarni Ingólfssyni, aðstoðarskólameistara.  Prófatíminn 

var frá 12. til 23. maí.  Undirbúningur fyrir prófin hófst í byrjun apríl.  Gögnin fóru í stofurnar 

miðvikudaginn 11. maí og prófin hófust kl. 8:30 fimmtudaginn 12. maí.  Lögð voru 906 próf 

fyrir nemendur, sem eru rúmlega helmingi færri próf en á vorönn 2015.  Að vanda var fjöldi 

nemenda í prófum mestur í stærðfræði (178 nemendur í tveimur stokkum), ensku (148 

nemendur í einum stokki) og í spænsku (148 nemendur í einum stokk).  Fæstir voru nemendur 

í RATM2RC03 (6 nem.), STÆR2VF05 (6 nem.), STÆR3HD05 (2 nem.), STÆR3TD05 (4 

nem.),  TÖLV1FA05 (6 nem.), TÖLV2FB05 (1 nem.) og TÖLV2FC05 (1 nem.).  

16 próf voru lesin inn fyrir 11 nemendur.  Að vanda voru hljóðskrárnar settar í tölvur sem 

staðsettar voru í stofu 208.  Þrír nemendur tóku alls fjögur próf á tölvu og tveir af þeim voru 

líka með hljóðskrá.  Aftur er Helga Hermannssyni þakkað fyrir ómetanlega aðstoð.  Elínu 

Kristbjörgu Guðbrandsdóttur, forstöðumanni bókasafnsins er einnig sérstaklega þakkað fyrir 

ómetanlega aðstoð við að sjá til þess að kennarar lesi prófin inn á réttum tíma.  52 nemendur 

tóku prófin í fámenni.  Tveir nemendur óskuðu eftir einmenni. Stofur 208 og 207 voru 

notaðar fyrir séraðstæður. 

Einn nemandi tók próf með stækkuðu letri og einn með lituðum blöðum.  Mest var um 

séraðstæður í ensku (15 nemendur), stærðfræði (12 nemendur) og í spænsku (10 nemendur). 

Enginn tók próf í heimabyggð að þessu sinni. 

Sami máti var hafður á að ákvarða fjölda yfirseta hjá kennurum og áður.  Samkvæmt því 

hefðu flestir kennarar átt að sitja yfir 4-5 sinnum.  Ekki reyndist þörf á svo mörgum yfirsetum 

og flestir sluppu með 1-2 yfirsetur. 

Sjúkraprófin gengu vel.  Rétt eintök prófa áttu að vera komin í skjalaskápinn á skrifstofunni 

fyrir kl. 15:00, föstudaginn 20. maí.  Prófin voru öll komin í réttar stofur á réttum tíma.  52 

nemendur tóku sjúkrapróf, flestir tóku eitt próf, en sex nemendur tóku tvö.  Nauðsynlegt 

reyndist að hafa sjúkrapróf í stofu 208 (séraðstæður – fámenni/tölva).  19 nemendur fengu að 

fara í sjúkrapróf vegna prófklemmu – er það töluverð fjölgun frá því á vorönn 2015 og skýrist 

það eflaust að einhverju leyti af færri prófadögum.  Nemendur, sem áttu að vera í tveimur 

prófum á sama tíma, tóku þau hvort á eftir öðru.  Tveir nemendur fóru í endurtektarpróf á 

sjúkraprófsdag og einn þriðjudaginn 24. maí. 



   

Eitt próf (ÞÝSK1BB05) var sent í grunnskóla, en aðrir grunnskólanemendur sem stunduðu 

nám við skólann sátu símatsáfanga.   

 

 Selfossi, 31. maí 2016 

 Sigursveinn Már Sigurðsson 


