
Jafningjamat byggt á 
vettvangsheimsóknum 

Fundur með fjarkennurum VÍ 

3. mars 2008 



Fjarnámið þroskast! 



Markmið 

• Að uppfylla ákvæði laga um framhaldsskóla 
þar sem skólum er gert að meta starf sitt 
– Jafningjamat á vorönn 2008 

– Nemendakönnun á haustönn 2008 

• Að tryggja gæði fjarnámsáfanga til jafns á við 
áfanga dagskólans 
– Gesturinn getur lært af því sem hann sér 

– Ábendingar gestsins geta nýst gestgjafanum til að 
betrumbæta sinn áfanga 

 

 



Framkvæmd 

• Kennarar fá aðgang að áföngum annarra 
kennara 26. mars til 11. apríl 

• Kennarar fá matsblöð sem þeir fylla út þegar 
þeir skoða áfangana 

• Matið á að byggja á faglegri þekkingu kennara 
á kennslu 

• Mikilvægt er að kennari sem sér um mat á 
áfanga sýni kennara sem kennir áfangann 
fullan trúnað 

jafningjamat.docx


Laun 

• 139 áfangar í boði núna, þar af 12 
huldufjarnámsáfangar sem ekki verða skoðaðir 

• 127 áfangar verða skoðaðir 

• Hver kennari skoðar 2-3 áfanga 

• 1 klst greidd fyrir hvern áfanga (3405 kr/klst) 

• Verkið kostar skólann 500 000 krónur (laun og 
launatengd gjöld) 

• Kennarar sem ekki vilja skoða áfanga, láti vita 



Áfangar skoðaðir 

• Áföngum og kennurum skipt í 4 flokka:   

– Gulur (stæ-, tölvu-, náttúrufr) 

– Rauður (fél, sag, sál) 

– Grænn (erlend tungumál og móðurmál) 

– Blár (viðskiptagreinar) 

• Kennarar skoða ekki áfanga í eigin lit! 

– Gulur kennari skoðar rauða, græna og bláa áfanga 

– Og svo framvegis 



Undirbúningur 

• Kennarar hafa tíma til að “taka til” í áföngum 
áður en gesti ber að garði 

• Fjarnámsstjóri sendir kennurum gátlista sem 
þeir geta notað til að taka til í áföngum sínum 
og lagfæra þá áður en matsvinnan fer í gang 

• Hjálp við lagfæringar:  

– Hjá fjarnámsstjóra 

– Vinnustofur? 



Framkvæmd 

• Matsblaði skilað til fjarnámsstjóra 14. apríl 

• Fjarnámsstjóri ljósritar matsblöð og lætur í 
hólf kennara 

• Fjarnámsstjóri tekur saman almennar 
niðurstöður og kynnir fyrir fjarkennurum og 
stjórnendum skólans 

• Stjórnendur skólans geta fengið að sjá 
matsblöð, óski þeir eftir því 

 

 



Vinnutilhögun 

• 3. mars:  Fundur með fjarkennurum 

• 4. mars:  Gátlisti og matsblöð send í tölvupósti 

• 3.-14. mars:  Fjarkennarar taka til í áföngum 
sínum 

• 26. mars – 11. apríl:  Jafningjamat 

• 14. apríl:  Matsblaði skilað til fjarnámsstjóra 

• 14. apríl:  Matsblöð sett í hólf kennara 

• 21. apríl:  Fjarnámsstjóri skilar skýrslu 

 


