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Aðgangur foreldra/aðstandenda að Mentor

Til að skrá sig inn á Mentor er 
kennitala viðkomandi 

aðstandanda slegin inn og 
lykilorðið sem hann hefur fengið 

frá skólanum



Aðgangur foreldra/aðstandenda að Mentor

Ef þig vantar lykilorð getur þú 
smellt á ,,Gleymt lykilorð” en þá 

færðu nýtt lykilorð sent í 
tölvupósti. Athugaðu að rétt 

netfang þarf að vera skráð hjá 
skólanum.



Hér er aðstandandi kominn inn 
í Mentor. Ef hann á fleiri en eitt 

barn í grunn- og leikskóla 
koma upplýsingar um þau 

yngri  fyrir neðan.



Hér má fylgjast með ástundun 
en hún er sýnileg foreldrum um 

leið og kennarar hafa skráð 
hana inn.

Hér geta forráðamenn 
skráð veikindaforföll barna 
sinna – ath. þetta er bara 
fyrir veikindaforföll, ekki 

leyfisbeiðnir



Kennarar skrifa oft gagnlegar 
og skemmtilegar færslur í 

dagbók nemanda sem foreldar 
hafa aðgang að. Til að lesa 

færlsuna í heild sinni þarf að 
smella á stækkunarglerið.

Kennarar skrá oft dagbókarfærslur á 
bekkinn í heild eða á einstaka 

nemendur. Þetta geta verið gagnlegar 
og jákvæðar upplýsingar fyrir foreldra. 

Til að lesa færsluna þarf að smella á 
stækkunarglerið.



Dagbókarfærsla í heild 
sinni.



Aðstandendur geta uppfært 
upplýsingar um sjálfan sig eins 
og heimilisfang, gsm, síma eða 

netfang.



Upplýsingar um nemandann 
má skoða á fremsta flipanum 

og þar er einnig lykilorðið hans 
undir myndinni þannig að 

foreldar geta gefið börnum 
sínum sinn eigin aðgang.
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Starfsmenn skólans

Allir starfsmenn með upplýsingum 
um viðtalstíma. Hægt er að smella 

á umslagið til að senda þeim 
tölvupóst.



BekkjarlistinnBekkjarlistinn

Hér eru nöfn allra nemenda 
í bekknum og hægt að 
senda foreldrum þeirra 

tölvupóst á einfaldan hátt.



Námsmarkmið

• Skólinn hefur hafið vinnu við að nýta 
svokallaða "námsframvindueiningu" í mentor 
en þar er um að ræða að metin er staða 
nemenda miðað við sett námsmarkmið og það 
mat er aðgengilegt fyrir foreldra. Síðastliðinn mat er aðgengilegt fyrir foreldra. Síðastliðinn 
vetur voru listuð upp markmið fyrir íslensku og 
stærðfræði en hugmyndin er að í vetur verði 
unnin sambærileg skrá fyrir markmið í 
samfélagsfræðum og náttúrufræðum..



Til að fá nánari upplýsingar um 
stöðu barnsins í náminu má 

opna Námsframvindu. Þar má 
t.d. skoða námsmarkmið 

skólans í hverri námsgrein.



Hægt er að velja hvaða 
námsgrein við viljum skoða og 

fletta á milli þrepa. Áætluð eru tvö 
þrep á hverju skólaári.

Í byrjun eru aðeins 
markmiðin sýnileg en svo 
má sjá námsmatið þegar 
kennari hefur skráð það. 

Metið er með þriggja stiga 
kvarða, “hefur ekki náð 

settu markmiði” 
(þríhyrningurinn), “hefur 
ekki náð fullum tökum á 

markmiði” (hringurinn) og 
“hefur náð settu markmiði”. 



Margir kennarar nota verkefnabækur og 
skrá þá inn einkunn og umsögn. Hér eru t.d. 

tvær bækur, önnur í stærðfræði og hin í 
íslensku. Smella þarf á plúsinn (+) til að 

opna bókina sem getur innihaldið 
upplýsingar um mismunandi verkefni í 

tiltekinni námsgrein.

Ef þetta tákn er fyrir aftan heiti 
verkefnis, má finna nánari 

upplýsingar um verkefnið með 
því að smella á táknið



Í lok skólaársins fara fram formleg skil á námsmati og er þá nýtt 
svokallað "leiðsagnarmat" í mentorkerfinu, forráðamenn geta alltaf 
nálgast þessar upplýsingar inni í kerfinu. Smella þarf á stækkunarglerið 
til að opna hvert skjal


