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Í lok hvers prófatímabils (desember og maí) gefst nemendum færi á að skoða 
úrlausnir prófa. Þetta er gert á sýnidegi prófa sem er að jafnaði daginn eftir síðari 
dag sjúkraprófa (sjá skóladagatal). Þá koma faggreinakennarar saman ákveðnum 
kennslustofum (listi birtur að morgni sýnidags) og nemendur hafa þar opinn 
aðgang að bæði prófúrlausnum sínum og kennara í tvær klukkustundur, að jafnaði 
frá kl. 10 til 12.

Úr skólanámskrá

Réttur nemenda til að skoða prófúrlausnir.
Eftir að einkunnir hafa verið birtar nemendum er þeim gefinn kostur á að yfirfara 
úrlausnir sínar á svonefndum sýnidegi prófa. Ef skekkja kemur fram í mati eða  
einkunnagjöf skal slíkt leiðrétt. Ef nemandi telur einkunnagjöf kennara ósanngjarna á  
hann rétt á að vísa málinu til skólameistara. Skólameistari sér þá um að hlutlaus  
prófdómari meti úrlausn nemandans og skal úrskurður hans gilda.

Úr Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011)
11.2 Prófúrlausnir og símatsgögn sem eru liður í lokaeinkunn
Skóla er skylt að varðveita allar prófúrlausnir lokaprófa í eitt ár hvort sem þær eru  
skriflegar eða rafrænar í samræmi við ákvæði laga um Þjóðskjalasafn. Innan þess tíma á  
próftaki rétt á að fá að sjá úrlausn og fá af henni afrit. Að þeim tíma liðnum ber  
skólameistari ábyrgð á að eyða öllum prófúrlausnum.
Símatsgögn falla undir þetta ákvæði eins og kostur er og framkvæmanlegt getur talist. Allar  
umsagnir kennara og einkunnir sem gefnar eru fyrir einstök verkefni, smærri próf,  
heimapróf, ritgerðir og skýrslur þarf að geyma í ár. Smíðisgripi og teikningar sem talist geta  
til lokaverkefna ber ekki að geyma en miða við að nemendur fari ekki með gripina úr  
skólanum fyrr en að lokinni prófsýningu sem jafngildi því að þeir geri ekki athugasemd við  
fyrirliggjandi einkunn.
Samkvæmt upplýsingalögum geta þeir sem þess óska fengið afhent eintök af  
lokaprófsverkefnum skóla eftir að próf í viðkomandi greinum hefur verið þreytt.
[...]
11.4 Ágreiningur um námsmat
Nemandi á rétt til að fá útskýringar á mati sem liggur að baki lokaeinkunn í námsáfanga  
innan fimm virkra daga frá birtingu einkunnar. Vilji nemandi, sem ekki hefur náð  
lágmarkseinkunn, þá eigi una mati kennarans getur hann snúið sér til skólameistara og  
óskað eftir mati sérstaks prófdómara. Þá skal kveða til óvilhallan prófdómara sem metur  
prófúrlausnir. Úrskurður hans er endanlegur og verður ekki skotið til æðra stjórnvalds.
Fjallað er um meðferð ágreiningsmála vegna árangurs í sveinsprófum í gildandi reglugerð  
þar um.

http://vma.is/forsida/page/skolinn_skoladagatal

