
 
 
 
Selfossi, 18. september 2013  
 
Ágætu nemendur, foreldrar/forráðamenn! 
 

Samræmd könnunarpróf haustið 2013 
 
Samræmd könnunarpróf í stærðfræði, íslensku og ensku verða lögð fyrir nemendur 10. bekkjar 23.-25. 
september næstkomandi. Prófin eru lögð fyrir á sama tíma um land allt og þau hefjast kl. 9:00 og lýkur kl. 
12.00. Nemendur mega ekki yfirgefa prófstað fyrr en í fyrsta lagi kl. 10.00. 
 
Íslenska - 10. bekkur, mánudaginn 23. september kl. 9.00 - 12.00. 
Enska - 10. bekkur, þriðjudaginn 24. september kl. 9.00 - 12.00. 
Stærðfræði - 10. bekkur, miðvikudaginn 25. september kl. 9.00 - 12.00. 
 
Próftakan fer fram í stofum 24, 25 og 26 (Austurrýminu á Sólvöllum). 10. RS verður í stofu 24, 10. SHJ í 
stofu 25 og 10. SAG í stofu 26. Einnig verða tvær aðrar stofur notaðar fyrir minni hópa.   
 
Nemendur eiga að vera mættir ekki seinna en kl. 8:45 í Austurrýminu (það þarf að lesa upp, dreifa prófum 
o.s.frv). Mikilvægt er að nemendur mæti stundvíslega í prófin annars er hætta á að þeir missi af hluta 
prófanna. Einnig valda þeir nemendur sem seinir eru mikilli truflun. 
 
Öll önnur kennsla fellur niður hjá 10. bekk þessa prófdaga.   
 
Námsgögn: Nemendur eiga að nota penna með svörtu eða bláu bleki þegar þeir færa svör sín inn á 
svarblöðin. Í stærðfræði má nota dökkan blýant við útreikninga, einnig í ritun í íslensku og ensku en gæta 
þarf þess að svara fjölvalsspurningum á svarblaði með penna. Munið eftir reiknivélum, gráðuboga, hringfara 
og reglustiku í stærðfræðiprófinu. Einnig er gott að hafa leiðréttingarvökva (tippex) í farteskinu. 
 
Nemendur mega hafa meðferðis smá nesti (þá í íláti sem ekki skrjáfar í) og drykk (ekki sykraðan gosdrykk) 
sem þeir geta haft á borðinu. Það skal vera slökkt á farsímum og tónhlöðum! Þessi tæki skal geyma á 
öruggum stað. 
 
Að prófi loknu fá nemendur að fara heim en þeir sem eru í mat í mötuneytinu fá að borða þar. Skólastjóri 
hefur heimild til að lengja próftíma nemenda um 15 mínútur ef þurfa þykir. 
 
Það er mikilvægt fyrir nemendur að fá góða næringu og góða hvíld fyrir prófin. Við hvetjum foreldra því til 
að stuðla að því að nemendur fari snemma að sofa og fái sér staðgóðan (eftirlætis)morgunverð áður en lagt 
er af stað í próf. 
 
Ef eitthvað er óljóst er ykkur velkomið að hafa samband við okkur í síma 480-5800. Sjá einnig á 
www.vallaskoli.is eða www.namsmat.is . 
 
 
Með kveðju, 
Skólastjóri. 


