
 

Mynd 1: Árangur Naustaskóla miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla.  

 

Mynd 2: Árangur Naustaskóla miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls þreyttu 947 nemendur 

af 979 prófið og náðu 57% þeirra yfir 60% árangri. Í Naustaskóla tóku 34 af 36 nemendum prófið og 

náðu 76% yfir 60% árangri. 



Mynd 3: Fjöldi stráka sem þreytti prófið í Byrjendalæsisskólum var 475 og náðu 56% þeirra yfir 60% 

árangri. Stelpurnar voru 472 og náðu 57% þeirra sama árangri. 

 

Mynd 4: Fjöldi stráka í Naustaskóla sem þreytti prófið var 18 og fjöldi stelpna 16. 72% stráka náðu yfir 

60% árangri og 81% stelpna náðu þeim árangri. 

  



 

 

Mynd 1: Árangur Naustaskóla miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla.  

 

Mynd 2: Árangur Naustaskóla miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls þreyttu 1006 

nemendur af 1024 prófið og náðu 80% þeirra yfir 60% árangri. Í Naustaskóla tóku allir 35 

nemendurnir prófið og náðu 89% yfir 60% árangri. 



 

Mynd 3: Fjöldi stráka sem þreytti prófið í Byrjendalæsisskólum var 522 og náðu 76% þeirra yfir 60% 

árangri. Stelpurnar voru 484 og náðu 83% þeirra sama árangri. 

 

Mynd 4: Fjöldi stráka í Naustaskóla sem þreytti prófið var 18 og stelpur 17. 78% stráka náðu yfir 60% 

árangri og 100% stelpna náðu þeim árangri. 

 



 

Mynd 1: Árangur  Naustaskóla miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla.  

 

Mynd 2: Árangur Naustaskóla miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls þreyttu 939 nemendur 

af 1001 prófið og náðu 66% þeirra yfir 60% árangri. Í Naustaskóla tóku 31 nemendur af 35  prófið og 

náðu 81% þeirra yfir 60% árangri. 



 

Mynd 3: Fjöldi stráka sem þreytti prófið í Byrjendalæsisskólum var 519 og náðu 59% þeirra yfir 60% 

árangri. Stelpurnar voru 482 og náðu 73% þeirra sama árangri. 

 

Mynd 4: Fjöldi stráka í Naustaskóla er  18 og stelpur 17.    Af þeim sem tóku prófið náðu  67% stráka 

yfir 60% árangri og 94% stelpna náðu þeim árangri. 

 



Mynd 1: Árangur Naustaskóla miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. 

 

 

Mynd 2: Árangur Naustaskóla miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls þreyttu 849 nemendur 

af 889 prófið og náðu 61% þeirra yfir 60% árangri. Í Naustaskóla tóku allir nemendur prófið og náðu 

66% nemenda yfir 60% árangri. 



Mynd 3: Fjöldi stráka sem þreytti prófið í Byrjendalæsisskólum var 440 og náðu 58% þeirra yfir 60% 

árangri. Stelpurnar voru 409 og náðu 64% þeirra þeim árangri. 

 

Mynd 4: Fjöldi stráka í Naustaskóla sem þreytti prófið var 17 og stelpur voru 12.  65% stráka náðu yfir 

60% árangri og 67% stelpna náðu þeim árangri. 



 

Mynd 1:  Árangur Naustaskóla miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla.  

Mynd 2: Árangur Naustaskóla miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls þreyttu 454 nemendur 

af 493 prófið og náðu 64% þeirra yfir 60% árangri. Í Naustaskóla tóku allir 28 nemendur prófið og 

náði 61% þeirra yfir 60% árangri. 



Mynd 3: Fjöldi stráka sem þreytti prófið í Byrjendalæsisskólum var 223 og náði 61% þeirra yfir 60% 

árangri. Stelpurnar voru 231 og náðu 66% þeirra þeim árangri. 

Mynd 4:  Í Naustaskóla þreyttu 16 strákar og 12  stelpur prófið. 56% stráka náðu yfir 60% árangri og  

67 % stelpna náðu þeim árangri. 



 

Mynd 1: Árangur Naustaskóla miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla.  

Mynd 2: Árangur Naustaskóla miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls þreyttu 782 nemendur 

af 865 prófið og náðu 72% þeirra yfir 60% árangri. Í Naustaskóla  tóku 21 af 28 nemendum prófið  og  

náðu 71% þeirra þeim árangri. 



Mynd 3: Fjöldi stráka sem þreytti prófið í Byrjendalæsisskólum var 445 og náðu 66% þeirra yfir 60% 

árangri. Stelpurnar voru 420 og náðu 78% þeirra þeim árangri. 

 

Mynd 4: Fjöldi stráka í 2. bekk í Naustaskóla er 18 og stelpur eru 10. Af þeim sem tóku prófið náðu 

67% stráka yfir 60% árangri og 78% stelpna náði þeim árangri.  

 


