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Kennarar árgangsins 

Umsjónarkennarar bera meginábyrgð á námi og líðan nemenda í skólanum og því eru 

foreldrar ávallt beðnir um að hafa fyrst samband við þá ef áhyggjur vakna.  

Nafn Staða/ kennslugrein 

Auður Skúladóttir Umsjónarkennari 

Bryndís Rut Stefánsdóttir Umsjónarkennari 

Erla Björg Káradóttir Umsjónarkennari 

María Hrönn Valberg Umsjónarkennari 

Hannes Geirsson Íþróttakennari og sund 

Jón Bjarni Pétursson Íþróttakennari og sund 

Atli Jóhannesson Íþróttakennari og sund 

Linda Þorvaldsdóttir Myndmennt 

Margrét Indiana Guðmundsdóttir Textíl 

Rut Ingólfsdóttir Blurton Smíði 

Jóhanna G Ólafsson Heimilisfræði 

Hildur Jakobína Tryggvadóttir Sviðslistir 

Petra Björg Kjartansdóttir Þroskaþjálfi 

Helga María Guðmundsdóttir Sérkennari 

Katrín Anna Eyvindardóttir Námsráðgjafi 

 

Sýn kennsluteymis á starfið í árganginum 

Námsmenningin sem við ætlum að skapa 

Við leggjum kapp á að nemendur verði meðvitaðir um gildi og tilgang menntunar og að 

upplýsa þá um þau markmið sem stefnt er að fyrir lok 7. bekkjar. Til að stuðla að sjálfsábyrgð 

nemenda og áhrif á eigið nám viljum við hafa markmið námsins sýnileg í stofum, beita 

leiðbeinandi kennslu og hvatningu, kynna fyrir þeim mismunandi námstækni og gefa þeim 

kost á auknu vali á leiðum og jafnvel námsefni. Áhersla verður lögð á styrkleika nemenda og 

að þeir fái verkefni við hæfi, með fjölbreyttum kennsluaðferðum og áhugasviðsverkefnum.  

Svona  birtast einkunnarorð skólans í starfinu 

Forsenda árangurs og menntunar er ánægja og vellíðan nemenda. Markmið okkar er að efla 

þá félagslega og auka samskiptahæfni þeirra með margvíslegum leiðum. Gildin sem við 

ætlum að hafa að leiðarljósi eru sjálfstæði, þrautseigja, sjálfsábyrgð, frumkvæði, samkennd 

og þakklæti. Við munum vinna með þessi gildi og leyfa nemendum að koma með hugmyndir 

um hvernig þau geti endurspeglast í skólastarfinu.  
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Samskipti kennara við foreldra 

Nám og velferð nemenda í skólanum er sameiginleg ábyrgð foreldra og kennara. Mikilvægt 

er að það sé skýrt hvað er á ábyrgð skólans og hvað er á ábyrgð heimilis.  

Samskiptaleiðin er í gegnum tölvupóst og þá er samtalstími ákveðinn og kennari hringir til 

foreldra. Upplýsingar berast til foreldra um nám og líðan nemenda tvisvar á ári í 

nemendaviðtali og ef þörf krefur hefur kennari samband við foreldra símleiðis. Einnig fá 

foreldrar vikupósta vikulega sem eru skýrir og faglegir, sem tryggja að foreldrar séu vel 

upplýstir um þau verkefni sem hafa verið unnin og framundan eru.  

 

Lýsing á starfinu í árganginum  

 

Fjöldi nemenda og hópaskiptingar 

Í árganginum eru 86 nemendur. Nemendum er skipt upp í 4 námshópa. Hópaskiptingar eru 

tvisvar á önn eða eftir þörfum. Einnig er skipt upp í ensku-, dönsku- og stærðfræðihópa. 

Hringekju- og þemahópar eftir verkefnum. Öllum árganginum er skipt upp í 4 smiðjuhópa 

sem starfa allan veturinn.  

 

Kennslustundir og námsgreinar 

Íslenska: lestur, lesskilningur, ritun, bókmenntir, ljóð, framsögn, Læsisfimman, 

upplestrarkeppni 

Stærðfræði: þemaverkefni og hringekjur, einstaklings- og hópastarf. Jafnframt skipt í 

einstaklingsmiðaða hópa 

Lífsleikni: sjálfsmynd, sjálfsefling, félagsfærni, tilfinningagreind. Stofufundir, leikir, verkefni, 

félagsvist 

Enska: lestur, lesskilningur, talað mál og hlustun 

Danska: lestur, lesskilningur, talað mál og hlustun 

Náttúrufræði: Vífilsstaðavatnsþema, jarðfræði, líffræði, stjörnufræði, umhverfismennt 

Samfélagsfræði: Evrópa, trúarbragðafræði, grenndarverkefni, málstofur, réttindafræðsla, 

félagsfræðsla 

Upplýsinga- og tæknimennt: G-Suite, samþætting við flest fög 

Aðrar námsgreinar: Textílmennt, myndmennt, heimilisfræði, smíði, sviðslistir, íþróttir og 

sund. 

 

Helstu viðfangsefni nemenda 

Þemaverkefni vetrarins eru áhugasviðsverkefni, þemavinna í stærðfræði, samfélagsfræði, 

náttúrufræði, íslensku og trúarbragðafræði. Einnig fer árgangurinn í skólabúðir að Reykjum í 

Hrútafirði og verður ferðin nýtt sem kveikja að íslenskuverkefni þar sem reynir á lesskilning, 

ritun og skapandi skrif.   
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Fyrirkomulag stofufunda verða þannig að hver hópur verður með stofufundi í stofunum. 

Einnig verða stofufundir kynjaskiptir endrum og eins. Stofufundir verða einu sinni til tvisvar í 

viku.  

 

Stundaskrá 
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Heimanám 

Heimanámið í 7. bekk er lestur og tilfallandi verkefni.  

Náms og skemmtiferðir 

Fyrirhugaðar ferðir eru að eldgosinu í Geldingadölum, Skólabúðir að Reykjum í lok nóvember 

í 4 nætur, skíðaferð, rannsóknarferðir að Vífilsstaðavatni, Víðistaðatún, ferð á bókasafnið, 

ferð á Hönnunarsafnið, borgarferð og útivist í nánasta umhverfi.  
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Vinabekkir 

Vinabekkur 7. bekkjar er leikskóladeildin.   

 

Skólasókn og viðbrögð 

 

 

 

Fleiri upplýsingar á heimasíðu 

Upplýsingar sem eiga við um alla árganga skólans er að finna á heimasíðu skólans og í 

starfsáætlun skólaársins, sjá flataskoli.is Hér fyrir neðan eru slóðir á nokkur atriði. 
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Starfsáætlun Flataskóla 

Skóladagatal 

Tilkynningar um forföll nemenda 

Upplýsingar um skráningu í hádegismat 

Viðmið Flataskóla um samskipti heimila og skóla 

Tilkynningar vegna gruns um samskiptavanda/einelti 

Þarna undir er einnig að finna fleiri eyðublöð svo sem umsóknir um leyfi nemenda.  

 

Námsáætlun skólaársins 

 

Hæfnimiðað nám 

Í hæfnimiðuðu námi er unnið að því að nemendur tileinki sér þá hæfni sem stefnt er að. Til 

að svo megi verða þurfa þau viðfangsefni sem nemendur fást við að stuðla að því. Með því 

að skoða hæfniviðmið aðalnámskrár gaumgæfilega má sjá hvaða viðfangsefni nemendur 

þurfa að fást við til að öðlast þá hæfni sem hæfniviðmiðið lýsir. Hæfnimiðmið eru sett fram í 

aðalnámskrá grunnskóla og unnið er með sömu hæfniviðmið í 3-4 ár. 

Þegar kennsla er skipulögð er mikilvægt að hún sé tengd hæfniviðmiðum, námsmarkmið séu 

skýr og viðmið um árangur einnig. Nemendur þurfa að fá endurgjöf á vinnu sína sem hjálpar 

þeim að ná því sem vantar upp á svo þeir nái þeirri hæfni sem að er stefnt.  

Það fyrsta sem ákveðið er hvaða hæfniviðmiðum nemendur eiga að stefna að á tilteknu 

tímabili og síðan er skoðað hvaða viðfangsefni nemendur þurfa að fást við, hver 

námsmarkmiðin með vinnunni eru og síðan hugað að þeim leiðum sem farnar verða og hvar 

og hvernig er metið hvort nemendur hafa náð hæfninni sem stefnt var að. Námsmarkmið og 

það hvar og hvernig verkefni eru metin birtist í verkefnum nemenda sem verða sýnileg inni í 

Mentor. Áætlunin sem hér birtist á við um allt skólaárið en henni verður síðan dreift á 

tímabil inni í Mentor. 

Þegar nemendur stefna að tiltekinni hæfni þurfa þeir að fá tækifæri til að sýna fram á hæfni 

sína á fjölbreyttan hátt. Nemendur geta tekið þátt í því að ákveða hvernig þeir vilja sýna 

fram á hæfni sína og haft þannig enn virkari áhrif á eigið nám.  

Námsmat 

Haustið 2021 verður öll birting og utanumhald námsmats færð inn í Mentor sem er kerfi sem 

gerir skólum kleift að halda utan um nám og kennslu og birta foreldrum. Þar geta foreldrar 

fylgst með námsframvindu barna sinn á svokölluðum hæfnikortum og fengið upplýsingar í 

gegnum vef eða smáforrit í síma um leið og nýtt námsmat hefur verið skráð.  

Kennarar gera námsáætlanir þar sem hæfniviðmið aðalnámskrá koma skýrt fram ásamt því 

hvernig gera á nemendum kleift að ná þeirri hæfni og hvar og hvernig það verður metið.   

http://flataskoli.is/skolinn/starfsaaetlun-flataskola/
http://flataskoli.is/skolinn/skoladagatal/
http://flataskoli.is/foreldrar/forfoll-nemenda/
http://flataskoli.is/foreldrar/skolamatur/
http://flataskoli.is/foreldrar/samskipti-heimila-og-skola/
http://flataskoli.is/hagnytt/eydublod/
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Kennarar búa til “námslotur” í Mentor sem ná yfir 6 - 10 vikna tímabil. Við hverja námslotu 

tengja þeir þau hæfniviðmið sem unnið verður með og metin eru í lok lotunnar. Námslotur 

tengjast þeim námssviðum eða viðfangsefnum sem unnið er með hverju sinni. 

Nemendum verður aðeins gefið lokamat við lok 4. og 7. bekkjar.  

Leiðsagnarmati verðu beitt markvisst í  námsferlinu. Sjá nánar í námsmatskafla 

starfsáætlunar. 

Skipulag kennslunnar 

Umsjónarkennarar sjá um kennslu í blönduðum hópum. Ýmis þemaverkefni verða unnin í 

vetur þvert á námsgreinar, t.d. Vífilsstaðavatn – náttúrufræði, trúarbragðafræði. Smiðjur 

eru: heimilisfræði, textílmennt, myndmennt og smíði. 

Námsáætlanir 

 

Íslenska 

Hæfniviðið Viðfangsefni Leiðir 

Tjáð sig skýrt og áheyrilega og 

gert sér grein fyrir gildi góðrar 

framsagnar. 

 

Tjáð eigin skoðanir og 

tilfinningar og haldið athygli 

áheyrenda 

 

Átt góð samskipti, hlustað, 

gætt tungu sinnar og sýnt 

viðeigandi kurteisi.  

 

Lesið texta við hæfi með 

góðum hraða og af skilningi, 

lagt mat á hann og túlkað. 

 

Notað þekkingu og reynslu 

ásamt ríkulegum orðaforða við 

lestur og skilning á texta. 

 

Aflað upplýsinga úr bókum og 

fjölbreyttu rafrænu efni, unnið 

úr þeim og nýtt við lausn 

verkefna, lagt nokkurt mat á 

 

 

 

Tjáning og framsögn 

 

 

 

 

Umræður 

 

 

 

Lestur og lesskilningur 

 

 

 

Lesskilningur 

 

 

 

Upplýsingaöflun 

Nemendur koma fram fyrir 

framan samnemendur og æfa 

upplestur, ýmsar 

framsagnaræfingar  

 

 

 

Nemendur tjá sig, taka þátt í 

umræðum og mynda sér skoðanir 

t.d. á stofufundum  

 

 

Heimalestur, yndislestur, 

Læsisfimman, PALS, samlestur 

 

 

Lesskilningsverkefni úr texta, eins 

og t.d. að svara spurningum, gera 

úrdrátt o.s.frv. 

 

Heimildaleit á bókasafni og 

netinu. 
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gildi og trúverðugleika 

upplýsinga. 

 

Lesið gamlar og nýjar 

bókmenntir, þar á meðal 

þjóðsögur, ljóð, og bókmenntir 

ætlaðar börnum og unglingum. 

 

Beitt nokkrum hugtökum til að 

fjalla um form og innihald ljóða, 

svo sem rím, ljóðstafi, 

hrynjandi, líkingar og boðskap. 

 

Valið sér fjölbreytt lesefni við 

hæfi til gagns og ánægju. 

 

Skrifað læsilega og af öryggi 

með persónulegri rithönd, beitt 

algengum aðgerðum í 

ritvinnslu, gengið frá texta og 

notað orðabækur. 

 

Samið texta þar sem beitt er 

eigin sköpun, notið þess að tjá 

hugmyndir sínar og reynslu og 

veitt öðrum hlutdeild með því 

að kynna ritunina eða leyfa 

öðrum að lesa. 

 

Beitt helstu atriðum 

stafsetningar og 

greinamerkjasetningar og hefur 

náð valdi á þeim. 

 

Skrifað texta á tölvu og beitt 

nokkrum aðgerðum í ritvinnslu, 

vísað til heimilda skrifað texta 

með ákveðinn lesanda í huga, á 

blað eða tölvu. 

 

 

 

 

Bókmenntir 

 

 

 

 

Ljóð og ljóðagerð 

 

 

Val á lesefni 

 

 

Skrift og ritvinnsla 

 

 

 

 

Skapandi skrif 

 

 

 

 

 

Stafsetning 

 

 

 

Ritvinnsla 

 

 

 

 

 

Ein bók tekin fyrir með öllum 

árganginum, unnið með fjölbreytt 

frásagnarform og 

bókmenntahugtök 

 

 

Unnið með form og innihald ljóða, 

ljóðagerð sem tjáning 

 

Nemendur nýta sér bókasafn og 

heimili til að velja sér fjölbreytt 

lesefni sem vekur áhuga og 

ánægju 

 

Skriftarþjálfun 

Nemendur notast við 

ritvinnsluforrit í tölvum til að rita 

og vinna með texta. 

 

 

Nemendur skrifa sögur, frásagnir 

og tjá hugmyndir sínar 

Lesa upp verk sín og deila með 

öðrum 

 

 

Ýmis konar stafsetningaræfingar 

og skrifað texta upp eftir 

upplestri, læra helstu reglur og 

hvernig á að beita þeim í ritun 

 

 

Mismunandi gerðir texta með 

tilliti til lesenda, s.s. tölvupóstur til 

læknis eða vinar 
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Gert sér nokkra grein fyrir eigin 

máli og hefur skilning á gildi 

þess að bæta það. 

 

Notað allríkulegan orðaforða í 

ræðu og riti, gert sér grein fyrir 

margræðni orða og nýtt sér 

málfræðikunnáttu sína við 

orðmyndun, tal og ritun. 

 

Nýtt sér kunnáttu og færni til 

að fletta upp orðum í 

orðabókum og öðrum 

gagnabrunnum um mál. 

 

Beitt þekkingu sinni á málfræði 

við að búa til setningar, 

málsgreinar og efnisgreinar og 

gert sér grein fyrir 

fjölbreytileika málsins. 

 

Notað orðtök og málshætti í 

töluðu máli og rituðu og greint 

notagildi þeirra i texta. 

Málskilningur og 

málvitund 

 

 

 

Orðaforði og orðmyndun 

 

 

 

 

Upplýsingaöflun 

 

 

 

 

Setningagerð 

 

 

 

Orðtök og málshættir  

Hin ýmsu málfræðiverkefni sem 

efla málskilning og málvitund 

 

 

Lestur texta og unnið úr honum, 

rýnt í textann.  

 

 

 

Nýta ýmis verkfæri eins og 

orðabók af bókasafni eða á netinu 

til þess að afla sér upplýsinga 

 

 

 

Nemendur skoði setningar og átti 

sig á því hvernig þær eru 

uppbyggðar 

 

 

Spil og leikir  

 

 

Stærðfræði 

Hæfniviðmið Viðfangsefni Leiðir 

Spurt, tjáð sig munnlega og 

skriflega um spurningar og 

svör sem eru einkennandi 

fyrir stærðfræði og hefur 

innsýn í hvers konar svara 

má vænta. 

Leyst stærðfræðiþrautir um 

viðfangsefni sem gefa 

tækifæri til að beita innsæi, 

eigin túlkun og 

framsetningu, byggða á fyrri 

reynslu og þekkingu. 

 

Tjáning 

Gagnrýnin hugsun 

Rökhugsun 

Talnaskilningur 

Lesskilningur 

 

 

 

 

 

Vinna verkefni og kynna 

Ræða í hópum ólík verkefni 

 

 

Lestur út úr ýmsum myndritum í 

daglegu lífi sem og útbúa sín 

eigin. 
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Sett fram, meðhöndlað, 

túlkað og greint einföld 

reiknilíkön, teikningar og 

myndrit sem tengjast 

umhverfi hans og daglegu 

lífi. 

Túlkað og notað einföld 

stærðfræðitákn, þar með 

talið breytur og einfaldar 

formúlur, túlkað milli 

táknmáls og daglegs máls. 

Sett sig inn í og tjáð sig, 

bæði munnlega og skriflega, 

um ólíkar leiðir við lausnir 

stærðfræðiverkefna. 

Valið og notað hentug 

verkfæri, þar með talin 

hlutbundin gögn, reiknirit, 

talnalínu, vasareikna og 

tölvur, til rannsókna á 

stærðfræðilegum 

viðfangsefnum. 

Rannsakað, sett fram á 

skipulegan hátt og rökrætt 

stærðfræðilega, með því 

m.a. að nota hlutbundin 

gögn, skráningu og 

upplýsingatækni. 

Undirbúið og flutt kynningar 

á eigin vinnu með 

stærðfræði. 

Unnið í samvinnu við aðra 

að lausnum 

stærðfræðiverkefna, þar 

sem byggt er á ólíkum 

forsendum og hugmyndum 

nemenda. 

Þekki helstu hugtök um 

fjármál og geti tekist á við 

verkefni úr umhverfinu eða 

samfélaginu, þar sem þarf 

 

 

 

Rökhugsun 

Túlkun 

 

 

Tjáning 

 

 

 

 

 

Innsæi 

 

 

 

 

 

Rannsókn 

Skráning 

 

 

Tjáning 

 

 

Samvinna 

 

 

 

 

Fjármálalæsi 

Upplýsingaöflun 

 

 

 

Ýmis þrautir og verkefni 

 

 

 

-kynna sem einstaklingur eða 

hluti af hópi verkefni og 

niðurstöður þess 

 

-hafa fjölbreytt gögn aðgengileg 

-ræða mikilvægi þess að nýta sér 

hjálpargögn 

 

 

 

 

 

 

Rannsóknarvinna í nærumhverfi 

skólans 

 

 

 

-kynna sem einstaklingur eða 

hluti af hópi verkefni og 

niðurstöður þess 

 

-mismunandi samvinnuhópar 

-breytilegur fjöldi í hópi 

-mismunandi hópasamsetningar 

 

Verkefni tengd daglegu lífi 
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að afla upplýsinga, vinna úr 

þeim og finna lausn. 

Notað ræðar tölur, raðað 

þeim og borið saman. 

Notað tugakerfisrithátt og 

sýnt að hann skilur 

sætiskerfi. 

Skráð hlutföll og brot á ólíka 

vegu og sýnt fram á að hann 

skilur sambandið milli 

almennra brota, tugabrota 

og prósenta. 

Leyst viðfangsefni sem 

sprottin eru úr daglegu lífi 

og umhverfi, með hugar-

reikningi, vasareikni, 

tölvuforritum og skriflegum 

útreikningum. 

Notað almenn brot, 

tugabrot og prósentur við 

útreikninga á daglegum 

viðfangsefnum. 

Nýtt sér samhengi og tengsl 

reikniaðgerðanna og notað 

algengar reiknireglur, s.s. 

víxlreglu, tengireglu og 

dreifireglu. 

Rannsakað og sett fram 

talnamynstur á skipulegan 

hátt og unnið með 

regluleika í rúmfræði, lýst 

mynstrum og venslum með 

tölum, myndum, orðum og 

á táknmáli algebrunnar. 

Notað bókstafi fyrir 

óþekktar stærðir í 

einföldum stæðum og 

jöfnum. 

Fundið lausnir á jöfnum og 

ójöfnum með óformlegum 

aðferðum, þ.e. Notað 

 

 

Talnaskilningur 

 

Tuga og sætiskerfi 

 

 

 

Hlutföll og brot 

 

 

 

Rökhugsun 

Skipulag 

 

 

 

 

Hlutföll og brot 

 

 

 

Reikniaðgerðir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algebra 

 

 

 

 

 

 

Ýmis stærðfræðidæmi 

 

 

 

 

 

Ýmis verkefni úr daglegu lífi 

 

 

 

 

 

Verkefni daglegs lífs 

 

 

 

 

Talnavinna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ýmis stærðfræðidæmi og þrautir 
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víxlreglu, tengireglu og 

dreifireglu við reikning, 

bæði í huga og á blaði. 

Notað hugtök og aðferðir 

rúmfræðinnar til að útskýra 

hversdagsleg og fræðileg 

fyrirbrigði. 

Rannsakað og greint tvívíð 

og þrívið form, teiknað 

einfaldar flatar- og 

þrívíddarmyndir, speglað, 

snúið og hliðrað 

flatarmyndum við 

rannsóknir á mynstrum sem 

þekja flötinn. 

Notað mælikvarða og 

einslögun í tengslum við 

teikningar, áætlað ummál, 

flatarmál og rúmmál í 

raunverulegum aðstæðum, 

rannsakað aðferðir til að 

reikna það. 

Áætlað og mælt horn, 

þyngd, tíma og hitastig með 

viðeigandi mælikvarða og 

dregið ályktanir af 

mælingunum. 

Safnað og unnið úr gögnum, 

miðlað upplýsingum um 

þau, m.a. með töflum og 

myndritum. 

Gert einfaldar 

tölfræðirannsóknir og 

dregið einfaldar ályktanir af 

þeim. 

Dregið ályktanir um líkur út 

frá eigin tilraunum og borið 

saman við fræðilegar líkur. 

Reiknað út líkur í einföldum 

tilvikum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugtakaskilningur 

Rúmfræði 

 

 

 

 

 

Rúmfræði 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mælingar 

 

 

 

 

 

Upplýsingaöflun 

Upplýsingamiðlun 

 

 

 

 

 

Líkindareikningur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unnið með form í verkefnavinnu 

og nærumhverfi  

 

 

 

 

 

Verkleg vinna 

 

 

 

Mælingar í nærumhverfi 

unnið með mismunandi 

mælingar 

-unnið með mælingar á 

hlutbundinn og óhlutbundinn 

hátt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rannsóknir og gagnavinna 
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Enska 

Hæfniviðmið Viðfangsefni Leiðir 

Skilið í meginatriðum samtöl og 

viðtöl um efni tengt daglegu lífi og 

efni sem tengist viðfangsefnum 

námsins og nýtt sér í ræðu og riti 

 

Fundið lykilupplýsingar í texta í 

þeim tilgangi að nýta í 

verkefnavinnu 

 

Lesið sér til gagns og gamans og 

upplýsingar sem snertir daglegt líf 

Tekið þátt í óformlegu spjalli um 

áhugamál sín og daglegt líf 

 

Notað málið sem samskiptamiðil í 

kennslustundum og undirbúið, 

tekið og veitt viðtal 

Flutt einfalda, undirbúna 

kynningu á efni sem tengist 

náminu og flutt tilbúið eða 

frumsamið efni, t.d. stutt atriði 

eða sögu, einn eða í félagi við 

aðra 

Skrifað texta af mismunandi 

gerðum, með stuðningi, t.d. 

gátlista og fyrirmynda og hagað 

máli sínu í samræmi við inntak og 

viðtakanda 

 

Samið texta þar sem 

ímyndunaraflið fær að njóta sín 

Sýnt fram á að hann áttar sig á 

skyldleika erlenda málsins við 

íslensku, eigið móðurmál eða 

önnur tungumál sem hann er að 

lestur 

 

hlustun 

 

lesskilningur 

 

þýðingar, umorðun 

 

tjáning 

 

samtöl 

 

framsögn 

 

upplestur 

 

tjáning 

 

vangaveltur, túlkun 

 

orðskilningur 

 

ritun 

 

 

 

skapandi skrif 

 

 

 

 

 

 

Hlusta á upplestur texta 

og lesa með í hljóði 

 

Rýna í lesefni og leita eftir 

svörum og lausnum 

verkefna 

 

Samtöl og umræður á 

ensku: spyrja og svara 

spurningum hvors annars 

Samtalsleikir og spil 

 

Semja og skrifa 

hugrenningar sínar og 

lesa upp eða greina 

öðrum frá 

 

Semja stuttan leikþátt og 

leika fyrir bekkinn – á 

ensku 

 

Skrifa orð, málsgreinar og 

lengri texta 

Leysa þrautir skriflega og 

munnlega 

Bera saman íslensk og 

ensk orð og finna 

merkingu þeirra 

(orðabækur/snara.is) 

 

Skoða nýyrði í íslensku 

Umorða texta frá ensku 

yfir á íslensku og öfugt 
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læra 

Tekið þátt í samvinnu um ýmiss 

konar viðfangsefni og sýnt öðrum 

tillitssemi 

 

Nýtt sér algengustu hjálpartæki, 

s.s. uppflettirit orðabækur, 

veforðasöfn, leiðréttingarforrit og 

leitarvélar 

 

samvinna 

 

 

 

upplýsingaöflun 

tileinka sér ólíkar 

námsleiðir 

 

Spil, krossgátur og þrautir 

 

Afla sér upplýsinga í 

bókum,  á vefnum og 

öðrum miðlum sem í boði 

eru 

 

 

Danska 

Hæfniviðmið Viðfangsefni Leiðir 

Skilið það mál sem notað 

er í kennslustofunni og 

brugðist við með orðum 

eða athöfnum 

Fylgt meginþræði í 

einföldum frásögnum um 

kunnuglegt efni með 

stuðningi, t.d. af myndum, 

hlutum eða líkamsmáli og 

notað sér upplýsingarnar í 

eigin verkefni 

Fylgst með einföldu efni í 

myndmiðlum og úr heimi 

dægurmenningar sem er 

kunnuglegt úr heimi barna 

og unglinga og greint frá 

því helsta. 

Skilið megininntak í 

stuttum einföldum 

frásögnum dagblaða, 

tímarita og netmiðla með 

stuðningi, t.d. af myndum. 

fundið afmarkaðar 

upplýsingar í einföldum 

texta og nýtt sér í 

verkefnavinnu 

Lesið sér til gagns og 

gamans stuttar, einfaldar 

Málsskilningur 

 

Hlustun 

 

 

 

Málskilningur 

 

Menning 

 

 

 

 

Les – og málskilningur 

 

 

Upplýsingaleit 

 

 

Les – og málskilningur 

Samræða 

 

Hlustun og tal 

 

Hlustunaræfingar og vinna 

verkefni með þeim 

 

 

 

Áhorf á danska þætti 

 

 

 

 

Textavinna og lesskilningur 

 

 

 

Leikir og spil 

 

 

Lestur 
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bækur og fræðsluefni fyrir 

börn og unglinga og rætt 

efni þeirra með stuðningi 

kennara eða 

skólasystkina. 

Spurt og svarað á 

einfaldan hátt um það 

sem stendur honum næst. 

Skipst á upplýsingum og 

skoðunum við 

skólasystkini og kennara 

um efni tengt náminu  

Tekið þátt í 

samskiptaleikjum og 

unnið samtalsæfingar  

Sagt frá eða lýst sjálfum 

sér, vinum, fjölskylda, 

áhugamálum og nánasta 

umhverfi á einfaldan hátt 

Endursagt og lýst 

atburðum eða reynslu á 

einfaldan hátt með 

stuðningi hluta, mynda, 

tónlistar o.s.frv. 

Flutt atriði, sagt stutta 

sögu eða lesið upp eiginn 

texta sem hann hefur haft 

tækifæri til að æfa. 

Skrifað texta með 

orðaforða úr efnisflokkum 

sem fengist er við með 

stuðningi frá mynd, hlut 

eða gátlista 

Lýst í einföldu máli því 

sem næst honum er, 

fjölskyldu, áhugamálum, 

vinum og umhverfi. 

Skrifað einföld skilaboð, 

smáskilaboð og tölvupóst. 

Samið stuttan texta frá 

eigin brjósti með 

stuðningi mynda, hluta, 

tónlista o.s.frv. 

 

Málskilningur 

 

 

 

 

 

Samræða 

Talað mál 

 

 

 

 

Talað mál 

 

 

 

 

 

 

 

Ritun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samræða 

 

 

 

 

 

Framsögn 

Samtalsæfingar 

 

 

 

 

 

Framsögn 

 

 

 

 

 

 

Ritunarverkefni er tengjast efni 

hverrar lotu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortalestur 

Google Maps 
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Sýnt fram á að hann 

þekkir nokkuð til ytri 

umgjarðar 

menningarsvæðisins, s.s. 

landfræðilegrar legu, 

staðhátta og þekktra 

staða. 

Sýnt fram á að hann 

þekkir til þátta sem 

einkenna barna- og 

unglingamenningu 

viðkomandi málsvæðis, 

s.s. söguhetja barnabóka, 

leikja, söngva og ævintýra 

Sýnt fram á að hann áttar 

síg á að mörg algeng orð í 

erlenda tungumálinu eru 

lík og skyld öðru sem hann 

þekkir 

Beitt einföldum 

námsaðferðum til að 

auðvelda námið, t.d. nýtt 

sér titil á texta eða myndir 

sem fylgja til að auðvelda 

skilning á inntaki. 

Beitt sjálfsmati sem 

tengist viðfangsefnum 

námsins með stuðningi 

kennara eftir því sem þörf 

krefur. 

Tengt ný viðfangsefni 

eigin reynslu og þekkingu. 

Tekið þátt í hópvinnu, 

hlustað á og tekið tillit til 

þess sem aðrir hafa að 

segja 

Nýtt sér hjálpartæki, s.s. 

einfaldar orðabækur, 

veforðasöfn, 

leiðréttingarforrit og 

leitarvélar 

 

Menning  

 

 

 

 

 

 

 

Málskilningur 

 

 

Les- og málskilningur 

 

 

 

 

Námsframvinda 

 

 

 

Samvinna 

 

 

Upplýsingaröflun 

 

 

 

 

Áhorf á danska þætti og 

hlustun á danska tónlist. 

Kynning á dönskum skáldum 

 

 

Samanburður einfaldra orða í 

dönsku og í íslensku og sjá 

líkindin 

 

Læsi 

 

 

 

Sjálfsmat 

 

 

Ýmis verkefni 

 

Samvinna að afmörkuðum 

verkefnum 

 

Nýta sér ýmis verkfæri eins og 

orðabók af bókasafni eða á 

Netinu til þess að afla sér 

upplýsinga 
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Náttúrufræði 

Hæfniviðmið Viðfangsefni Leiðir 

Tekið afstöðu til málefna 

sem varða heimabyggð með 

því að vega og meta ólíka 

kosti 

 

Unnið undir leiðsögn í hópi 

eftir verkskiptri tímaáætlun 

við að hanna umhverfi, hlut 

eða kerfi 

 

Gert sér grein fyrir mikilvægi 

gagna og líkana við að 

útskýra hluti og fyrirbæri 

 

Lesið og skrifað um hugtök í 

náttúruvísindum 

 

Framkvæmt og útskýrt 

einfaldar athuganir úti og 

inni 

 

Útskýrt texta um 

náttúruvísindi sér til gagns 

og farið eftir einföldum, 

munnlegum og skriflegum 

leiðbeiningum 

 

Aflað sér upplýsinga um 

náttúruvísindi úr efni á öðru 

tungumáli en íslensku 

 

Beitt vísindalegum 

vinnubrögðum við öflun 

einfaldra upplýsinga innan 

náttúruvísinda og útskýrt 

ferlið 

 

Kannað áreiðanleika 

heimilda með því að nota 

Grenndarkennsla 

 

 

Nýsköpun 

 

 

 

Lestur gagna 

 

 

Hugtakalestur 

 

Vettvangsrannsóknir 

 

 

Les – og málskilningur  

 

 

Lestur og áhorf 

 

 

Rannsóknaraðferð í skrefum 

 

 

 

Upplýsingaöflun 

 

 

 

Úrvinnsla 

 

 

Umræður og málfundur 

 

 

Hanna nýtt skipulag ákveðins 

svæðis  

 

 

 

Skoða mismunandi kort, 

loftmyndir og líkön  

 

Hugtakavinna og skýrslugerð 

 

Tekin sýni í náttúrunni og skoðuð 

 

 

Undirbúningur fyrir 

vettvangsrannsóknir og fara eftir 

fyrirmælum 

 

Áhorf á heimildarmyndir á ensku 

og gagnaleit 

 

Skýrslugerð 

 

 

 

 

Nýta ýmis verkfæri eins og 

orðabók af bókasafni eða á 

Netinu til þess að afla sér 

upplýsinga 

 

Skýrslugerð og kynning  
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bækur, Netið og aðrar 

upplýsingaveitur 

 

Sett fram og rætt 

niðurstöður athugana á 

skýran og skipulegan hátt 

 

Hlustað á, metið og rætt 

hugmyndir annarra 

 

Tekið eftir og rætt atriði í 

umhverfinu sínu, gert grein 

fyrir áhrifum þeirra á 

lífsgæði íbúa 

 

Lýst dæmum af áhrifum af 

gjörðum mannsins á náttúru 

og manngert umhverfi í 

heimabyggð og á Íslandi, 

sagt frá hugsanlegri þróun í 

framtíðinni 

Tekið þátt í og sýnt hæfni í 

samvinnu er lýtur að 

umbótum í heimabyggð 

 

Útskýrt hvernig Ísland 

byggist upp, hvernig 

landslag þess og jarðvegur 

breytist 

 

Rætt um hvernig ræktanlegt 

land er notað og ýmsar 

hliðar landnotkunar og 

verndunar gróðurs 

 

Lýst veðri í heimabyggð og 

loftslagi á Íslandi 

 

Útskýrt innbyrðis afstöðu 

sólar og jarðar og hvernig 

hreyfing þeirra tengist 

Umræður 

 

 

 

 

Umræður 

 

 

 

 

 

 

Umræður 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samvinna 

 

 

 

 

Landmótun 

 

 

 

 

 

Friðland 

 

 

 

 

 

Veðurathuganir 

 

 

 

 

 

 

 

Kynning á verkefnum rædd á 

gagnrýninn hátt – jafningjamat 

 

 

Málstofufundir – rökræður 

 

 

 

 

 

 

 

Málstofufundir – rökræður 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paravinna / hópvinna 

 

 

 

 

Vettvangsferð að eldgosi og 

hellaferð 

 

 

 

 

 

Þekkja friðland í heimabyggð og 

skógrækt 

 

 

 

 

Daglegar veðurathuganir og 

skráningar í afmarkaðan tíma 
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árstíða- og dægraskiptum og 

því að tíminn líður 

 

Notað gervihnatta- og 

loftmyndir af yfirborði 

jarðar, til að lýsa 

heimabyggð, landinu í heild 

og völdum svæðum 

heimsins 

 

Gert grein fyrir muni á 

hreinu vatni og menguðu, 

hvað megi gera til að draga 

úr vatnsmengun 

 

Lýst reynslu sinni, athugun 

og upplifun af lífverum í 

náttúrulegu umhverfi 

Lýst einkennum plantna og 

dýra, stöðu þeirra í 

náttúrunni, tengsl þeirra 

innbyrðis og við umhverfi 

sitt 

 

Lýst ólíkum vistkerfum á 

heimaslóð eða við Ísland.  

Útskýrt hvernig aðlögun 

lífvera að umhverfinu gerir 

þær hæfari til að lifa af og 

fjölga sér 

Stjörnufræði og himingeimur 

 

 

 

 

 

 

 

Upplýsingaöflun 

 

 

 

 

 

 

 

Umhverfisvitund 

 

 

 

 

Rannsóknarvinna 

 

 

Rannsóknarvinna 

 

 

 

 

 

Úrvinnsla 

 

 

 

Rannsóknarvinna og heimsókn 

sérfræðings 

 

 

 

 

 

 

Skoðun gervihnatta- og 

loftmyndir á netinu  

 

 

 

 

 

 

Rannsókn á vatnssýnum og 

umræður 

 

 

 

 

Skoðun á lífverum við 

Vífilsstaðavatn 

 

 

Skoðun við Vífilsstaðavatn 

Skýrsla 
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Samfélagsfræði 

Hæfniviðmið Viðfangsefni Leiðir 

Sýnt fram á skilning á 

mikilvægum gildum, svo sem 

kærleika, mannhelgi, 

félagslegu réttlæti. 

Umhyggju fyrir öðrum 

mönnum og öllu lífi. 

Greint samhengi 

heimabyggðar við umhverfi, 

sögu, menningu og 

félagsstarf.  

Notað mikilvæg hugtök til að 

fjalla um menningar- og 

samfélagsmálefni.  

Áttað sig á hvernig loftslag 

og gróðurfar hafa áhrif á 

búsetu og lífsskilyrði. 

Gert sér grein fyrir nýtingu 

og vernd auðlinda og 

umhverfis, hvernig hver 

einstaklingur getur lagt sitt 

af mörkum til verndar.  

Notað kort og gröf til að afla 

sér upplýsinga. 

Dregið upp mynd af 

afmörkuðum efnisþáttum 

stórrar og smárrar sögu, 

nálægrar eða fjarlægrar. 

Lýst margbreytileika helstu 

trúarbragða og lífsviðhorfa 

og áhrifum þeirra á líf fólks. 

Rætt viðfangsefni sem 

snerta trú, lífsviðhorf og 

siðferði og sett í samhengi 

við atburði daglegs lífs.  

Gert grein fyrir völdum 

frásögnum, hefðum, 

hátíðum, siðum og táknum í 

Lífsleikni 

 

Grenndargreining 

 

Hugtakaskilningur 

 

Lesskilningur 

 

Umhverfisvernd - Friðland 

 

Kortalæsi 

 

Mannkynssaga 

 

 

 

Trúarbrögð 

Lífsleikni 

Siðfræði 

 

 

Lýðræði 

 

 

Fjármálalæsi, verðmætaskyn 

Upplýsingaöflun 

 

 

 

 

Umræður og fræðsla 

 

Grenndarverkefni 

 

Umræður 

 

Fræðsla  

 

Skoða mismunandi kort, 

loftmyndir og líkön  

 

 

 

 

Hugtakavinna 

Lestur - umræður - 

samanburður  

upplýsingaöflun 

 

 

 

Heimsókn á Alþingi 

Fræðsla 

 

Stærðfræðiverkefni 

 

 

 

 

Umræður 

Fræðsla 
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kristni og nokkrum helstu 

trúarbrögðum heims. 

Borið saman valin trúar- og 

lífsviðhorf. 

Nefnt dæmi um áhrif 

helgirita helstu trúarbragða 

á menningu og samfélög. 

Lýst nokkrum einkennum 

lýðræðislegra 

samfélagshátta  

Gert grein fyrir hlutverki 

nokkurra helstu stofnana 

samfélagsins. 

Sýnt fram á skilning á 

kostnaði eigin neyslu og sé 

læs á þau áhrif sem ýmis 

tilboð og auglýsingar hafa 

eigin neyslu og á samfélagið.  

 

Borið kennsl á ólíkan 

bakgrunn fólks og virt frelsi 

þess til mismunandi trúar, 

lífsgilda, skoðana og 

lífshátta.  

Metið og brugðist við ólíkum 

skoðunum og upplýsingum á 

fordómalausan hátt. 

Rökrætt um ólík málefni af 

samfélaglegum og 

siðferðislegum toga.  

Tekið þátt í samræðu um 

stöðu sína sem þátttakandi í 

samfélaginu, réttindi og 

skyldur, sýnt ábyrgð í 

samskiptum og átti sig á 

réttindum sínum samkvæmt 

alþjóðasáttmálum. 

Tjáð þekkingu sína og 

viðhorf með fjölbreyttum 

 

Lífsleikni 

 

 

Lífsleikni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnasáttmáli SÞ - 

stofusáttmáli 

 

Stofufundir 

 

 

 

 

 

 

Málstofufundir – rökræður 

Framsögn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paravinna / hópvinna 
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hætti, einn sér og í samstarfi 

við aðra.  

Sýnt sanngirni, sjálfstraust 

og virðingu í samskiptum og 

samvinnu við aðra.  

Rætt um eigin athafnir og 

afleiðingar þeirra. 

Rætt reglur í samskiptum 

fólks og tekið þátt í að setja 

sameiginlegar leikreglur með 

öðrum. 

Sýnt samferðafólki sínu 

tillitssemi og umhyggju. 

 

 

Smíði 

Hæfniviðmið Viðfangsefni Leiðir 

Valið og notað á réttan hátt 

helstu verkfæri og 

mælitæki. 

Útskýrt hugmyndir sínar 

með því að rissa upp 

málsetta vinnuteikningu. 

Lesið einfalda teikningu, 

smíðað eftir henni og unnið 

eftir hönnunarferli frá 

hugmynd að lokaafurð. 

Valið samsetningar og 

yfirborðsmeðferð sem hæfa 

verkefnum. 

Útskýrt réttar 

vinnustellingar og valið 

viðeigandi hlífðarbúnað. 

Lagt mat á eigin verk og sýnt 

skilning á vönduðum 

vinnubrögðum. 

 

Val og notkun verkefna 

Skissa og vinnuteikning  

Hönnunarferli 

Endurnýting  

Hlífðarbúnaður 

Vönduð vinnubrögð 

 

 

Nemendur fá tækifæri til að 

 velja og nýta rétt verkfæri eins 

og sagir (tif- og handsagir) og 

sandpappír til að gera 

fuglahúsparta tilbúna til 

samsetningar. Einnig læra 

nemendur að nota skrúfur og 

skrúfbita, þegar þeir setja saman 

sitt fuglahús. 

Nemendur læra um 

hönnunarferli með því að fara 

með kennara í gegnum einfalt 

hönnunarferli: hugmyndavinna 

(spjall í hóp og við kennara, 

hugmyndir settar í hefti) – skissa 

(nemandi skissar helstu 

hugmyndir í sitt hefti) – 

vinnuteikning (vinnuteikning 

gerð eftir lokaskissu og sett í 

plastvasa til að nota í næsta 

skrefi) – framkvæmd (húsið 

smíðað með hjálp 

vinnuteikningar) -  lokaafurð 
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(gripurinn fullunninn, myndaður 

ásamt vinnuteikningu og  sett í 

vinnuhefti nemanda). 

Nemendur læra um 

endurnýtingu með því að þurfa 

að leita sér að efniviði í 

afgangskössum í smíðastofunni. 

Einnig læra þeir um 

endurnýtingu þegar kennari 

bendir þeim á að henda ekki 

eigin afgöngum heldur deila með 

öðrum. 

Nemandi lærir að meta góð 

vinnubrögð með því að meta 

eigið verk í samræmi við eigin 

getu og að skila ekki verkefni 

eingöngu til að klára. Betra er 

óklárað vandað verkefni en 

klárað flýtiverkefni 

Fuglahúsið 

 

 

Skólaíþróttir og sund 

Hæfniviðmið Viðfangsefni Leiðir 

Gert æfingar sem reyna á 

loftháðþol. 

 

 

 

 

Gert æfingar sem reyna á 

styrk og stöðugleika útlima 

og bols. 

 

 

 

Sýnt leikni í nokkrum 

mismunandi íþróttagreinum. 

 

Þolæfingar 

 

 

 

 

 

Líkamsstyrkur 

 

 

 

 

Leikni og færni 

 

 

Þjálfa upp þol með 

hlaupæfingum, 

hlaupaleikjum og þolsundi. 

Ræða við  nemendur og fá 

þá til að tileinka sér 

þrautseigu þegar kemur að 

því að reyna líkamlega og 

andlega á sig. 

 

 

Kennsla í stöðvaþjálfun og 

þrautabrautum. Sýnikennsla 

hjá kennara. Ýmsar 

styrktaræfingar, nemendur 

spreyta sig í armbeygjum, 

hnébeygjum, kviðæfingum 

og bakæfingum.   
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Synt viðstöðulaust baksund, 

skriðsund og kafsund 8 m 

auk þess að stinga sér af 

bakka. 

 

 

Tekið þátt í stöðluðum 

prófum til að meta þrek og 

hreysti, lipurð og 

samhæfingu. 

 

 

 

Gert sér grein fyrir gildi 

heilbrigðs lífernis fyrir 

starfsemi líkamans og 

mikilvægi hreinlætis í 

tengslum við íþróttir og 

sundiðkun. 

 

 

Sýnt virðingu og góða 

framkomu hvort sem leikur 

vinnst eða tapast. Jafnframt 

viðhaft jákvæð og 

árangursrík samskipti til að 

efla liðsanda. 

 

Gert sér grein fyrir mikilvægi 

öryggis- og umgengnisregla 

og tekið ákvarðanir á þeim 

grunni. Beitt helstu atriðum 

skyndihjálpar, endurlífgun og 

bjargað jafningja á sundi 

stutta sundleið. 

 

 

 

Baksund, skriðsund, kafsund, 

stunga 

 

 

 

Stöðluð próf 

 

 

 

 

 

Hreinlæti 

 

 

 

 

 

 

Íþróttamannsleg framkoma  

 

 

 

 

 

Umgengnis- og 

skipulagsreglur 

 

 

Kennsla og hæfni í hinum 

ýmsu íþróttum. Færni kennd 

og æfð m.a. í boltaæfingum; 

kast, grip og knattrak. 

Badminton og blak 

sýnikennsla og færni lærð í 

gegnum leik.  

 

Kennsla í sundi, fótatakið, 

armtakið, öndun, taktur og 

rennsli æft. Sundaðferðir 

brotnar upp og einnig æft í 

heild sinni.  

 

 

6 mín hlaupapróf og 

tímataka í 20m spretthlaupi. 

300m bringusund undir 

10mín. 

 

 

 

 

Rætt við nemendur ítrekað 

um mikilvægi almenns 

hreinlætis. Nemendur eiga 

að mæta með íþrótta og 

sundfatnað í kennslustundir. 

Fyrir og eftir sundkennslu 

eiga nemendur að fara í 

sturtu.  

 

 

Umræða fyrir og eftir leik. 

Inngrip í miðjum leik ef þörf 

þykir. Tekin sýnidæmi um 

rétt og röng viðbrögð. Rætt 

um hvað einkennir  
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íþróttamannslega hegðun.  

 

 

 

Rætt reglulega við 

nemendur um 

umgengnisreglur í 

íþróttahúsi. Ákveðin áhöld í 

fimleikasal, virðingu við 

starfsfólk íþróttamiðstöðvar 

og mikilvægi hljóðvist í 

búningarklefa,  

sem og framkomu við 

samnemendur. 

Sýnikennsla/myndband í 

björgunarsundi og 

skyndihjálp. 

 

 

 

 

Sjónlistir 

Hæfniviðmið Viðfangsefni Leiðir 

 

Notað mismunandi efni, 

verkfæri og miðla á 

skipulagðan hátt í eigin 

sköpun. 

Nýtt sér grunnþætti 

myndlistar í eigin sköpun. 

Beitt hugtökum og heitum 

sem tengjast aðferðum 

verkefna hverju sinni. 

 

Notkun á verkfærum og 

miðlum 

 

Grunnþættir myndlistar 

 

Hugtök  

 

Kynnumst ólíkum blýöntum 

og aðferðum við portrait 

teiknun og nýta sér þekkingu 

sem þau hafa öðlast síðustu 

ár. 

Æfum okkur i hugtakanotkun 

fagsins þegar á við. 
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Heimilisfræði 

Hæfniviðmið Viðfangsefni Leiðir 

unnið sjálfstætt eftir 

uppskriftum og notað til 

þess algengustu mæli- og 

eldhúsáhöld. 

 

matreitt einfaldar og hollar 

máltíðir og nýtt hráefnið 

sem best 

 

 

tjáð sig um helstu aðalatriði 

næringarfræðinnar 

vinnur eftir einfaldri uppskrift. 

notar mæliskeiðar og dl mál 

notar rafmagnsþeytara 

 

fylgir einfaldri uppskrift  

notar viðeigandi áhöld s.s. 

bretti, hnífa og pönnur/potta. 

nýtir hráefnið vel 

 

skilningur á  næringarfræði  

Nemandi bakar köku þar sem 

hann vinnur eftir einfaldri 

uppskrift, nota mæliskeiðar, dl 

mál og rafmagnsþeytara. 

 

Nemandi matreiðir holla máltíð 

með því að fylgja einfaldri 

uppskrift, notar viðeigandi áhöld 

og nýtur hráefnið vel. 

 

Nemandi sýnir skilning á 

næringarfræði með áherslu á 

orkuefnin  með því að vinna 

verkefni rafrænt og kynna.  

 

 

Textílmennt 

Hæfniviðmið Viðfangsefni Leiðir 

 

Beitt grunnaðferðum og 

áhöldum greinarinnar. 

 

Unnið með einföld snið og 

uppskriftir. 

 

Gert grein fyrir helstu 

eiginleikum náttúruefna og 

gerviefna. 

Notkun á grunnaðferðum og 

áhöldum greinarinnar. 

 

Sníðagerð 

 

Þekking á eiginleikum 

náttúruefna og gerviefna. 

Nemendur sauma sér 

náttbuxur og beita öllum 

þeim aðferðum og áhöldum 

sem við á. 

 

Nemendur þjálfast í 

sníðagerð, meðferð á efnum 

og vélsaumi. 

 


