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Inngangur 

Skólanámskrá er starfsáætlun Flataskóla og er nánari útfærsla á aðalnámskrá grunnskóla þar 

sem dregin er fram sérstaða skólans og staðbundnar aðstæður. Henni er ætlað að lýsa 

meginmarkmiðum og fyrirkomulagi skólastarfs í skólanum og vera upplýsandi fyrir alla þá er 

að starfinu koma eða tengjast því á einhvern hátt. Skólanámskráin byggir auk þess á 

skólastefnu Garðabæjar, starfsmanna, fjölskyldu og umhverfisstefnu bæjarins ásamt 

jafnréttisáætlun fyrir Garðabæ.  Skólanámskrá er vistuð á heimasíðu skólans.  
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Námsmat 

Mat á hæfni og framförum nemenda er reglubundinn þáttur í skólastarfi Flataskóla. 

Megintilgangur námsmatsins er að leiðbeina nemendum um námið og hvernig þeir geti náð 

markmiðum þess. Markmið skólastarfsins er margvíslegt og matsaðferðirnar í Flataskóla 

endurspegla áherslur í kennslu og taka mið af nemendahópnum. Flataskóli er með 

leiðsagnamat í hverri námsgrein sem gengur út á að nemendum er með endurgjöf stöðugt 

leiðbeint áfram með nám sitt. Hverjum nemanda fylgir svokölluð námsmatsmappa þar sem öllu 

námsmati er komið fyrir jafnóðum og það verður til. Tvisvar sinnum yfir árið fara fram nemenda- 

og foreldrasamtöl, annað í október og hitt í febrúar og fara nemendur heim með 

námsmatsmöppurnar fyrir samtölin til að sýna foreldrum.  Í bæði skiptin er farið yfir það 

námsmat sem liggur fyrir með viðeigandi lausnum til framfara.  

Markmið eru almennt metin á 5 stiga kvarða eftir því hvernig nemanda hefur tekist að ná 

settum markmiðum árgangsins í hverri grein fyrir sig (sjá mynd hér að neðan).  

 

 

 

 

 

 

 

  

Frammistaða/kvarði Umsögn 

 

Framúrskarandi árangur (A) Framúrskarandi hæfni og frammistaða í 

greininni með hliðsjón af markmiðum 

námsgreinar. 

 

Mjög góður árangur (B+) Mjög góð hæfni og frammistaða í greininni með 

hliðsjón af markmiðum námsgreinar. 

 

Góður árangur (B) Góð hæfni og frammistaða í greininni með 

hliðsjón af markmiðum námsgreinar. 

 

Nokkuð góður árangur (C) Nokkuð góð hæfni og frammistaða í greininni 

með hliðsjón af markmiðum námsgreinar. 

 

Markmiðum ekki náð (D) Hæfni og frammistöðu í greininni ábótavant 

með hliðsjón af markmiðum námsgreinar. 
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Íslenska 

 

Lestur og bókmenntir 

Markmið 

Að nemendur: 

 iðki alhliða lestur til að auka lestrarfærni og lesskilning 

 auki færni sína í lesfimi 

 auki lestrarnákvæmni  

 nái 140 orðum á mínútu í hraðlestrarprófum 

 geti lesið sér til yndis og gagns 

 kynnist mismunandi ljóðagerð 

 læri að lesa og semja ljóð 

 kynnist höfundum ljóða 

 geti valið sér bækur eftir áhugasviði og lesið sögur og ljóð sér til ánægju. 

 kynnist fjölbreyttum textum fornum og nýjum 

 þekki nokkur hugtök í bragfræði s.s. kvæði, þula, vísa, ljóðlína atkvæði, ljóðstafir og 

fleira. 

 kunni að afla sér upplýsinga af bókum og af neti, túlkað þær og nýtt. 

 þekki hugtökin söguþráður, sögupersónur og boðskapur. 

 

Leiðir að markmiðum  

 Yndislestur a.m.k. 4 * í viku.  

 Heimalestur 5* í viku.  

 Lestrarátak/lestrarsprettur í samvinnu við bókasafnskennara t.d. PALS 

 Nemendur vinna með fjölbreyttar gerðir af texta. Þeir hlusta m.a.  á sögur, ljóð og 

leikrit. Unnið er með innihald í umræðum, ritun og í gegnum sköpun og verkefnavinnu.  

Námsefni 

Grimmi tannlæknirinn, Öðruvísi fjölskylda, frjálslestrarbækur sem nemendur taka á bókasafni. 

Orðspor 1, Smellur 1, Málrækt 2,  Flökkuskinna. Ýmsar bækur og efni af Skólavefnum, 

skolavefurinn.is.  

Námsmat 

Lestrarpróf er í september, janúar og í maí. Niðurstöður eru færðar inn í lesferil í Skólagátt.  

Orðarún, staðlað lesskilningspróf frá Menntamálastofnun er lagt fyrir í október og í apríl. 

Námsmat í bókmenntum og ljóðum byggir á vinnubókum og könnunum.  
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Talað mál og hlustun 

Markmið 

Að nemendur: 

 þjálfist í að tjá sig frammi fyrir bekkjarfélögum sínum og stærri hópum 

 þjálfist í að lesa upphátt sögur og ljóð með réttum áherslum og  

hrynjandi 

 tileinki sér þær reglur sem gilda þegar margir þurfa að tjá sig í einu og     

fari eftir þeim 

 geti talað skýrt og áheyrilega við ýmis tækifæri 

 hlusta á aðra segja frá 

 

Leiðir að markmiðum 

 Nemendur lesa verk sín og annarra upphátt, jafn og þétt allan veturinn 

 Nemendur koma fram á hátíðarsal skólans a.m.k. tvisvar sinnum yfir veturinn 

 Nemendur segja skoðanir sínar á ýmsum málum upphátt, úr sæti eða pontu 

 

Námsefni 

Námsefni í íslensku, lífsleikni og samfélagsfræði notað í upplestur, hlustun og tjáningu. 

Námsmat 

Leiðsagnamat 

 

Málfræði og stafsetning 

Markmið 

Að nemendur: 

 kunni stafrófið 

 þekki heiti fallanna fjögurra (nf., þf., þgf. og ef.) 

 viti hvenær eigi að skrifa -nn og –n og geti í því samhengi noti hjálparorðin minn og 

mín  

 þekki nafnorð, sagnorð og lýsingarorð 

 læri að fara eftir reglum um stóran og lítinn staf, ng- og nk, -n og -nn, þekki -sk regluna 

og regluna um einfaldan eða tvöfaldan samhljóða 

 geta fundið kyn, tölu og fall nafnorða og lýsingarorðum  

 kunni að stigbreyta lýsingarorð 

 geri sér grein fyrir muninum á nútíð og og þátíð 

 þekki hugtökin samheiti og andheiti, og muninn á samnöfnum og sérnöfnum 
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 kynnist og leiki sér með orðtök og málshætti  

 geti búið til setningar, málsgreinar og efnisgreinar í rituðum texta. 

 geti nýtt sér orðaforða sinn og lært ný hugtök og orð og nýtt sér þau við gerð texta. 

 geti stuðst við málfræði og stafsetningu í töluðu máli og ritun. 

 

Leiðir að markmiðum 

Notuð verður bein kennsla ásamt samræðuaðferðum. Yndislestur a.m.k. 4* í viku. Heimalestur 

5* í viku. Lestrarátak/lestrarsprettur í samvinnu við bókasafnsfræðing. Nemendur vinna í 

námsbókum, bæði einstaklingslega og í hópavinnu. Notast verður við leiki og spil ásamt 

gagnvirkum æfingum í tölvu og/eða spjaldtölvu. 

 

Námsefni 

Málrækt 1 og 2 

Orðspor 1,  lesbók og vinnubók 

Smellur 1 

Skinna 2 

ítarefni: ljósrit af skólavef og 123skoli.is,  

 

Námsmat 

 Leiðsagnamat 

 Málfræðikannanir í lok hverrar annar (haust og vor) 

 Stafsetningapróf í lok hverrar annar (haust og vor) 

Ritun 

Að nemendur: 

 dragi rétt til stafs 

 skrifi læsilega 

 þjálfist í sögugerð með upphafi, miðju og enda 

 þjálfist í fallegri og snyrtilegri uppsetningu 

 

Námsefni  

Málrækt 1 og 2 

Orðspor 1 lesbók og vinnubók 

Smellur 1 
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Ljósrit af skólavefnum og 123skoli.is 

 

Leiðir að markmiðum  

Lesið og hlustað á sögur, ljóð og leikrit og unnið með innihaldið í umræðum, ritun og í gegnum 

sköpun. Nemendur skrifa texta í fjölbreyttri vinnu sem tengist öðrum greinum eins og 

samfélagsfræði. Þeir æfa sig einnig í að skrifa sögur og frásagnir eftir hefðbundnu ritunarferli 

þ.e. með upphafi, meginmáli og enda. 

Námsmat  

Leiðsagnamat kennara.  
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Stærðfræði 

 

Markmið 

Tölur og reikningur 

Nemendur eiga að: 

 læra að setja upp dæmi á skipulegan hátt 

 kunna að taka til láns í frádrætti 

 geta geymt í samlagningardæmum  

 þekkja negatívar tölur og viti hvenær þær eru notaðar í daglegu lífi  

 kynnast þrautalausnum  

 

Tölfræði og líkindi 

Nemendur eiga að geta:  

 staðsett punkta í hnitakerfi 

 lesið hnit punkta í hnitakerfi   

 lesið úr töflum og súluritum  

 geta búið til töflur og súlurit 

 

Tugabrot 

Nemendur eiga að: 

 þekkja sætisgildiskerfið 

 geta reiknað tugabrotsdæmi með því að setja það upp 

 geta staðsett tugabrot á talnalínu 

 skilji tíundu hluta og hundraðshluta 

 

Rúmfræði 

Nemendur eiga að:  

 geta speglað, snúið og hliðrað myndum 

 þekkja rétt, hvasst og gleitt horn 

 þjálfast í notkun gráðuboga 

 vita hver hornasumma þríhyrnings er 

 þekki mismunandi heiti á formum þríhyrnings annars vegar og ferhyrnings hins vegar 
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Mælingar 

Nemendur eiga að:  

 þekkja helstu mælieiningar  

 eflast í notkun á metrakerfinu 

 geta mælt flatarmál og ummál 

 geta breytt á milli mælieininga (m í cm/cm í mm)  

 

Almenn brot 

Nemendur eiga að:  

 þekki nefnara, teljara og brotastrik 

 læri að skrifa almenn brot  

 sjái tengsl almenns brots og tugabrots 

 geta lesið út frá mynd hve stór hluti er litaður 

 geti skráð almennt brot sem tugabrot 

 geta klárað að teikna mynd út frá almennu broti 

 geta lagt saman og dregið frá í almennum brotum 

 viti að 1 af 100 er 1%, 50 af 100 er 50% … 

 

Margföldun og Deiling 

Nemendur eiga að:  

 geta nýtt sér margföldun við úrlausn dæma 

 læra margföldunartöflurnar utanbókar, 0 - 10 sinnum töflurnar  

 þjálfast í að margfalda með tugatölum (töfranúllið) 

 skilji tengsl á milli margföldunar og deilingar 

 

Nemendur eiga að þjálfast í að tengja saman stærðfræði og daglegt líf. 

Læra að leysa verkefni þar sem þarf að leggja saman, draga frá, margfalda eða 

deila til að finna lausnir ásamt því að læra að nota vasareikni og efla færni sína  

á klukku 

 

Námsefni  

Stika 1a, nemendabók og æfingahefti fyrir áramót 

Stika 1b, nemendabók og æfingahefti eftir áramót 

iPad og stærðfræðiþjálfunarsnjallforrit s.s. Multiply Wiz 

Margföldunartöflurnar gefnar öllum nemendum til þjálfunar heima fyrir 

Ljósritað ítarefni eftir þörfum 
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Leiðir að markmiðum  

Kennslustundir eru byggðar á einstaklingsmiðuðu námsefni þar sem áhersla er lögð á ákveðin 

markmið í hverri viku sem tengjast kaflanum sem unnið er með hverju sinni. Hver og einn 

vinnur á sínum hraða og eftir sinni getu. Í stærðfræði verður bein kennsla en einnig 

hlutbundin vinna, umræður og leikir. Margföldunartöflur verða lærðar með 

utanbókarlærdómi og hvatningarkerfi. Nemendum verður kennt skipulag við uppsetningu 

dæma og unnið með ákveðin markmið hverju sinni.  

 

Námsmat  

Fyrir áramót: 

Lagðar verða fyrir fjórar kannanir úr Stiku 1a að loknum hverjum kafla. Teknar eru 

stöðukannanir í margföldun sem og í samlagningu og í frádrætti. Í lok annar verður tekið 

lokapróf. 

 

Eftir áramót: 

Lagðar verða fyrir fjórar kannanir úr Stiku 1b að loknum hverjum kafla. Teknar eru 

stöðukannanir í margföldun sem og í samlagningu og í frádrætti. Í lok annar verður tekið 

lokapróf þar sem efni úr Stiku 1a og Stiku 1b kemur fyrir. 
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Náttúrugreinar 

 

Undir náttúrugreinar heyra m.a. náttúrufræði, eðlisvísindi, jarðvísindi, lífvísindi og 

umhverfismennt. Í náttúrugreinum eru tveir flokkar hæfniviðmiða sem tengjast, fléttast 

saman og mynda samstæða heild. Annars vegar eru hæfniviðmið um verklag og hins vegar 

hæfniviðmið tengd völdum viðfangsefnum (sjá Aðalnámskrá grunnskóla – Greinasvið 2013 – 

Náttúrugreinar bls. 167-180). http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-

efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola/ 

Áhersluþættir í Flataskóla: 

Viðfangsefnin eru valin með það að leiðarljósi að nemendur öðlist þekkingu á ákveðnum 

sviðum náttúrufræðinnar með margvíslegri upplýsingaöflun s.s. vettvangsferðum, lestri og 

nýtingu miðla og markvissum umræðum þar sem hugtök eru notuð á réttan hátt. Einnig skulu 

nemendur öðlast leikni í að beita fjölbreyttum vinnubrögðum s.s. verklegum æfingum, ritun 

og ýmis konar miðlun og rökræðum þannig að þeir hafi við lok 7. bekkjar öðlast þá hæfni sem 

aðalnámskrá kveður á um. Nemendur fá að meðaltali þrjár kennslustundir á viku í 

náttúrugreinum. Á yngra stigi eru samfélagsgreinar og læsi samþætt 

viðfangsefnum náttúrugreina. Í hverjum árgangi á yngra stigi er fjallað sérstaklega um 

ákveðnar lífverur; fugla, plöntur og villt spendýr. 

Viðfangsefni og vinnubrögð byggja á grunnþáttum menntunar; læsi, sköpun, sjálfbærni, 

jafnrétti, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi (sjá Aðalnámskrá grunnskóla – 

Almennur hluti bls. 16 – 24) http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-

efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola/ og lykilhæfni sem stuðlar að alhliða þroska nemenda; 

tjáning og miðlun, skapandi og gagnrýnin hugsun, sjálfstæði og samvinna, nýting miðla og 

upplýsinga og ábyrgð og mat á eigin námi (sjá Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti bls. 

86 – 90). http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-

grunnskola/ 

Fjölbreytt verkefni og mismunandi vinnubrögð stuðla að því að námið höfði til áhuga 

nemandans og að hver og einn fái tækifæri til að nýta styrkleika sína en fái 

einnig leiðsögn og aðstoð við hæfi. Í mörgum viðfangsefnum reynir á að nemendur geti fylgt 

leiðbeiningum og unnið saman en áhersla er einnig lögð á frumkvæði og sjálfstæði hvers og 

eins. 

Eðlisvísindi 

Markmið:  

Að nemendur: 

 læri um krafta og eðli þeirra 

 kynnist hinum ýmsu orkugjöfum 

http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola/
http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola/
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 læri um ljós, spegla og linsur 

 læri um flotkraft 

 kynnist einföldum vélum 

 eflist í margvíslegum mælingum 

 læri um hljóðið 

 taki þátt í verklegum æfingum og æfist í skýrslugerð 

 

Námsefni:  

Auðvitað 1 - Á ferð á flugi. Kennslumyndbönd. 

Verklegar æfingar í náttúrufræði fyrir 5.-7.bekk. 

Sjónvarpsþættirnir: Hvað höfum við gert. 

Leiðir að markmiðum:  

Nemendur vinna bæði einstaklingslega og í hópa-/samvinnu. Samvinnuverkefni eiga stærri 

sess en einstaklingsvinnan. Nemendur vinna bæði verkefni úr námsbókinni en vinna einnig að 

tilraunum og skrifa skýrslur um þær. Nemendur horfa á kennslumyndbönd sem tengjast 

efninu. 

Námsmat  

Nemendur taka próf úr efni bókarinnar og einnig eru samvinnuverkefni metin ásamt virkni og 

vinnusemi í kennslustundum. 

 

Náttúrufræði 

Markmið:  

Að nemendur 

 kynnist aðalatriðum í náttúru Íslands 

 læri að lesa úr kortum 

 læri um myndun og mótun Íslands 

 læri um hafið umhverfis landið 

 læri um helstu náttúruauðlindir landsins 

 læri um landshlutana og sérkenni þeirra 

 geti útskýrt hvernig ísland byggist upp, hvernig landslag þess og jarðvegur breytist 

 kynnist málefnum um verndun umhverfisins og hvernig þeir geta haft áhrif á 

umhverfið með flokkun sorps. 
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Námsefni:  

Ísland hér búum við.  

Efni á netinu, myndbönd og fræðsluskýringar. Sjónvarpsþættir, t.d. hvað höfum við gert? 

Leiðir að markmiðum:  

Nemendur vinna glósur og hugarkort úr aðalatriðum efnisins og svarar spurningum úr bókinni. 

Nemendur vinna gagnvirk verkefni  og verkefni með kortabók og horfa á kennslumyndbönd 

sem tengjast efninu. (ath. þemaverkefni, hópverkefni o.s.frv.) Nemendur taka þátt í daglegri 

flokkun úrgangs og umræðum því tengdu.  
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Samfélagsfræði 

Markmið 

Ísland, hér búum við 

Að nemendur : 

 efli skilning á sambúð lands og þjóðar, landnýtingu og landvernd 

 öðlist þekkingu á Íslandi, heimabyggð sinni, atvinnuvegum landsmanna, lífi og starfi 

fólks til sjávar og sveita 

 efli kunnáttu og skilning á landfræðilegum hugtökum 

 viti hverjar höfuðáttirnar eru 

 þekki skjaldarmerki Íslands og fræðist um landvættina 

 þjálfist í upplýsingaleit 

 þjálfist í samvinnu og hópastarfi 

 

Landnám Íslands 

Að nemendur: 

 efli skilning og þekkingu á sögu og menningu þjóðarinnar á landnámsöld 

 kynnist hvernig landnámsmenn þurftu að laga sig að aðstæðum í nýju landi 

 skilji hvaða áhrif búseta manna hafði á landið 

 kynnist daglegu lífi og búskaparháttum landnámsmanna 

 kynnist trúarbrögðum landnámsmanna 

 eflist í góðum vinnubrögðum og frágangi 

 þjálfist í upplýsingaleit 

 þjálfist í samvinnu og hópastarfi 

 

Námsefni 

Ísland, hér búum við, lesbók og vinnubók.                                                              

Á víkingaöld.                                                                                                                                

Ítarefni í bókum og á neti 

 

Leiðir að markmiðum 

Nemendum er skipt í smærri hópa þvert á árganginn þar sem  hver vinnur að mismunandi 

verkefnum innan námsefnis. Hver og einn nemandi býr til vinnubók sem inniheldur öll 

námsatriðin. Farið er í vettvangsferð til Reykjavíkur þar sem merkar byggingar og mannvirki 

eru skoðuð og einnig er farið í Hallgrímskirkjuturn og höfuðborgin skoðuð þaðan frá öllum 

áttum. Nemendur vinna saman bæði í hópum og einstaklingslega.  
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Í landnámsverkefninu vinnur hver nemandi eigin vinnubók (skjaldarbók) þar sem 

sköpunargáfa nemenda fær að njóta sín við öflun upplýsinga um efnið. Við lestur bókarinnar Á 

Víkingaöld er aðferðinni Lesið, spurt og spjallað beitt. Farið er í heimsókn á Þjóðminjasafnið og 

fengin er leiðsögn um landnámssýninguna 871+-2.  

 

Námsmat 

Í hvoru verkefni fyrir sig útbúa nemendur vinnubók sem liggur til grundvallar á námsmatinu.  Í 

verkefnaferlinu sjálfu fer fram leiðsagnamat sem felur í sér ábendingar um hvað megi betur 

fara og hvernig þeir geti bætt sig og skilað betur unnu verkefni af sér.  
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Lífsleikni - Réttindasmiðja 

 

Réttindasmiðjan bíður upp á kjörnar aðstæður til að takast á við verkefni sem snúast með 

beinum hætti um grunnþættina sex: lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, sjálfbærni, læsi, 

heilbrigði og velferð og sköpun.  

Áhersla er lögð á jafnrétti, við erum öll jafn mikilvæg sem á þessari plánetu búum. Í því 

samhengi veltum við því líka fyrir okkur að við erum allskonar og jafn mismunandi og við erum 

mörg.  Farið verður yfir öll helstu réttindi barna samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna og réttindi sett í samhengi við skyldur og ábyrgð. Mörg þessara réttinda tengjast 

heilbrigði og velferð með beinum hætti. Þá förum við yfir það hvernig mörg réttindi okkar 

takmarkast við réttindi annarra og að taka þurfi tillit til náungans. Þannig bætum við læsi á 

samskipti manna og samfélagið í heild.  

Einnig er lögð áhersla á að börn hafa rétt á því að láta í ljós skoðanir sínar í öllum málum er 

varða þau og að tekið sé tillit til skoðana þeirra í samræmi við aldur þeirra og þroska. Þannig 

hafi þau mátt til að hafa áhrif. Við setjum þetta m.a. í samhengi við lýðræði og hvernig við 

getum með smáum aðgerðum haft áhrif. Ábyrgð foreldra og umönnunaraðila er skýrð og sett í 

samhengi við hvers vegna börn þurfa að hlusta á þau og hlýða þar sem þessir aðilar eiga ávallt 

að hugsa um hvað sé barninu fyrir bestu og vita það oft betur en barnið.  

Varðandi sjálfbærni þá eru mannréttindi ein af grunnstoðum sjálfbærni – en þá fara saman, 

mannréttindi, umhverfi, samfélag og efnahagslíf. Hvernig allt þetta þarf að rúmast saman á 

einni plánetu því við höfum bara eina. Við veltum því fyrir okkur hvort að það ættu að vera til 

´réttindi jarðarinnar´ og hvernig við tökum tillit til hvors annars og allra í heiminum með því að 

fara vel með plánetuna okkar. 

Í smiðjunni er lögð áhersla á að allir fái tækifæri til að tjá sig og að skoðanir annarra séu virtar. 

Hvatt er til gagnrýninnar og skapandi hugsunar. Lögð er áhersla á að allar hugmyndir og 

vangaveltur eigi rétt á sér, bæði í umræðum og verkefnum.  

 

Markmið 

Að nemandi  

 geri sér grein fyrir því að við erum öll jafn mikilvæg þó við séum ólík og átti sig á gildi 

jafnréttis í daglegum samskiptum.  

 geti nefnt dæmi um gildi jafnréttis og mannréttinda í samfélaginu og geti rætt áhrif 

staðalímynda. 

 geti sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn. Að nemandi geti borið kennsl á ólíkan 

bakgrunn fólks og virt frelsi þess til mismunandi trúar, lífsgilda, skoðana og lífshátta. 

 sýni sanngirni, sjálfstraust og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra.  

 geti tjáð þekkingu sína og viðhorf með fjölbreyttum hætti, einn sér og í samstarfi við 

aðra. 
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 geti rætt um eigin athafnir og afleiðingar þeirra. Að nemandi geri sér grein fyrir því að 

orð og gjörðir hafa afleiðingar. 

 geti rökrætt um ólík málefni af samfélagslegum og siðferðilegum toga og geti metið og 

brugðist við ólíkum skoðunum og upplýsingum á fordómalausan hátt. 

 geri sér grein fyrir margbreytileika fjölskyldna og margvíslegum hlutverkum innan 

þeirra. 

 geri sér grein fyrir getu sinni til aðgerða og geti tekið þátt í samfélagsmálum á ábyrgan 

hátt. 

 sýni samferðafólki sínu tillitssemi og umhyggju í öllum samskiptum. 

 skilji mikilvægi heilbrigðra og hollra lífshátta (hvíld, næring, hreyfing og hreinlæti). Sett 

í samhengi við réttindi barna. 

 skilji mikilvægi menntunar. 

 sýni fram á skilning á mikilvægum gildum, svo sem kærleika, mannhelgi, félagslegu 

réttlæti, umhyggju fyrir öðrum mönnum og öllu lífi. 

 átti sig á því fyrir hvað sjálfbær þróun stendur og hvers vegna það er mikilvægt að 

ganga vel um náttúru og umhverfi. Að nemandi átti sig á mætti sínum til að hafa áhrif í 

þessu sambandi. 

 átti sig á réttindum sínum samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og þeim 

skyldum og ábyrgð sem þeim fylgja. Að nemandi skilji muninn á grundvallar 

mannréttindum og forréttindum.  

 

Markmið í lífsleikni:  

Að nemendur: 

 efli og styrki sjálfsmynd sína 

 geti unnið með öðrum og komist að málamiðlunum í leik og starfi þar sem tekið er tillit 

til þarfa allra í hópnum 

 þjálfist í að læra að þekkja sín eigin tilfinningamörk 

 þjálfist í að virða mörk sín og annarra 

 verði hæfari til að taka ábyrgð á eigin gjörðum og orðum 

 átti sig á gildi hirðusemi um líkama sinn, umhverfi, eigur sínar og annarra 

 þekki vel reglur og áherslur síns skóla 

 æfist í að ræða um þarfir sínar og tilfinningar  

 þjálfist í að leysa ágreining sjálfstætt á jákvæðan hátt 

 læri mikilvægi þess að þjálfa sjálfstjórn og sjálfsaga 

 þjálfist 

 kynnist ábyrgði og jákvæðri notkun netsins og annarra nýmiðla notuð er SAFT fræðsla  

 fræðist um hamingju, samskipti, hollustu og hreyfingu (hjúkrunarfræðingur). 
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Námsefni 

Réttindasmiðja: Litli-Kompás, handbók um mannréttindamenntun fyrir börn, ýmislegt efni 

frá UNICEF, Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, ,,Ég er Malala‘‘, myndbönd, vinnumappa, 

verkefnablöð, vinnu- og teikniblöð, blýantar og litir. Einnig er litið í valdar barnabækur með 

boðskap í tengslum við markmiðin. 

Lífsleikni hjá umsjónarkennara: Ég er bara ég, Tökumst á við neteinelti sjá saft.is, Ábyrgð á 

netinu – ábyrgðarhringir á saft.is, Máttur orða: sjá www.saft.is 

Mappa um bekkjarfundi, námefni frá KVAN. 

 

Leiðir að markmiðum 

Lífsleikni er annars vegar kennd í réttindasmiðju hjá sérhæfðum kennara og hins vegar hjá 

umsjónarkennara. Hjúkrunarfræðingur tekur einnig fámenna hópa til sín í örfá skipti til að 

fjalla um hamingju, hollustu, samskipti og hreyfingu.  Í réttindasmiðju eru leiðir að 

markmiðum eftirfarandi: Útlistunarkennsla; kennari leggur inn efni og útskýrir, fræðir og vekur 

til umhugsunar. 

Umræðu- og spurnaraðferðir; notaðar verða hópumræður, umræður í pörum og minni 

hópum. Með þessu þjálfast nemendur í að tjá sig, rökræða og taka tillit til annarra. 

Skrifleg og myndræn tjáning, börn tjá hugmyndir sínar skoðanir og vangaveltur, með 

teikningum og ritun. Hvatt er til skapandi hugsunar og tjáningar. 

Hópvinnubrögð; nemendur vinna hópverkefni með það að markmiði að ráða ráðum sínum og 

komast að sameiginlegri niðurstöðu. 

Hjá umsjónarkennara eru haldnir vikulegir bekkjarfundir þar sem ýmis málefni eru rædd á 

skipulegan hátt. Þess er gætt að allir tjái sig á bekkjarfundum og fái tækifæri til að segja sína 

skoðun. 

Fylgst með hópnum og þeim félagslegu viðfangsefnum sem hann er að takast á við á hverjum 

tíma. Þau viðfangsefni eru tekin sérstaklega fyrir þegar þeirra er þörf. Hópleikir og umræður 

verða notaðar til að styrkja og efla hópinn. Þeir sem hafa lokið námskeiði hjá KVAN nýta það til 

að efla bekkjaranda og styrkja jákvæða leiðtoga innan hópsins. 5. bekkur fær auk þess 

utanaðkomandi fræðslufyrirlestur frá SAFT um ábyrga netnotkun. 

 

Námsmat  

Í réttindasmiðju fer fram leiðsagnamat. Í lok smiðjunnar tekur kennari örviðtal við hvern 

nemanda fyrir sig þar sem frammistaða er rædd. Einnig fer fram mat á vinnumöppu nemenda. 

Í lífsleikni hjá umsjónarkennara fer ekkert námsmat fram. 
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Enska 

 

Markmið 

Að nemendur: 

 geti notað ensku til samskipta innan og utan kennslustofu 

 geti skilið leiðbeiningar og fyrirmæli 

 geti hlustað og skilið frásagnir og sögur 

 auki við orðaforða sinn 

 

Lestur 

Að nemendur: 

 geti lesið til að skilja ákveðin smáatriði 

 geti leitað að tilteknum upplýsingum í texta 

 geti unnið með orðaforða í texta  

 geti lesið einfaldar sögur 

 

Talað mál 

 

Að nemendur: 

 geti talað skýrt með góðum framburði  

 geti tekið þátt í samskiptum, þ.e. kynnt sig, heilsað, kvatt, þakkað fyrir sig, beðist 

afsökunar, beðið um leyfi, beðið viðmælanda um að endurtaka og beitt umorðun 

 geti sagt frá viðfangsefnum í námi, t.d. frásögnum, eigin endursögnum og samtölum 

 

Ritun 

 

Að nemendur: 

 geti skrifað skipulega og skiljanlega samfelldan texta, s.s. frásagnir, fréttir,texta við 

myndir, bréf, skilaboð 

 geti stafsett rétt algeng orð sem unnið hefur verið með 

 

Námsefni  

 þemaverkefni Halloween, jól, sjóræningjar 
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 Build up 1 vinnubók (valin verkefni og hlustun) 

 Dickory vinnubækur 

 málfræðiæfingar – ljósrit 

 ýmsar talæfingar og gagnvirk verkefni 

 

Leiðir að markmiðum  

Unnið er á fjölbreyttan hátt með ensku í gegnum leik og aðra vinnu. Nemendur vinna á sínum 

hraða í einstaklings vinnubókum en fylgjast að í málfræði-  og hlustunaræfingum. 

 

Námsmat 

Lagðar eru fyrir bæði málfærðikannanir sem og hlustunarkönnun. Einnig er tekið tillit til 

ástundunar og stöðu nemenda sem fæst með símati.  
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Heimilisfræði 

 

Markmið 

Að nemandi: 

 tileinki sér hreinlæti við heimilisstörf  

 fái þjálfun í að nota rafmagnstæki sem notuð eru við eldhússtörf, svo sem ofn og 

helluborð, rafmagnsþeytara, vöfflujárn, pott og pönnu  

 kunni skil á mæliskeiðunum og öðrum áhöldum 

 þjálfist í að vinna eftir einföldum uppskriftum 

 þjálfist í að vinna með mismunandi hráefni  

 læri að ganga frá eftir sig, vaska upp og þurrka áhöld  

 læri að ganga frá áhöldum á sinn stað 

 læri að ganga frá vinnusvæði, þurrka borð og þvo vask  

 geti unnið með hverjum sem er í sátt og samlyndi 

 

Námsefni 

Gott og gagnlegt 1, lesbók og vinnubók, auk uppskrifta frá kennara.  

 

Leiðir að markmiðum 

Kennari leiðbeinir nemendum með innlögnum, sýnikennslu og fræðslu og aðstoðar síðan við 

verkefnin eftir þörfum. Nemendur vinna tveir og þrír saman og þjálfast þannig í samvinnu, 

verkaskiptingu og samábyrgð.  

 

Námsmat 

Í lok hverrar kennslulotu metur kennari frammistöðu hvers nemanda, á þar til gert 

námsmatsblað. Gengið er út frá markmiðum námsgreinarinnar, auk þess sem virkni, 

framkoma og hegðun í kennslustundum er metin. 
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Smíði og hönnun 

Markmið 

Að nemendur: 

 sýni ábyrga umgengni og fari eftir reglum og öryggisatriðum smíðastofunnar 

 þjálfi með sér sjálfstæð vinnubrögð 

 þroski með sér þolinmæði til vandaðrar vinnu 

 geti hannað, teiknað, útbúið snið og smíðað verkefni í raunstærð 

 þjálfist í notkun tifsagar 

 þekki og noti helstu verkfæri og mælitæki sem smíðastofan hefur upp á að bjóða 

á réttan hátt 

 geti valið og notað yfirborðsefni við hæfi verkefna sinna 

 kynnist mismunandi efnistegundum við hönnun og smíði, geti gert grein fyrir því 

efni sem þeir fá í hendur og nýtt það vel 

 þjálfist í samvinnu og mikilvægi góðrar umgengni og frágangi um vinnuaðstöðu, 

verkfæri, áhöld, verkefni sín og annara 

 efli frumkvæði og skapandi vinnu 

 

Námsefni 

Verkefnin eru fjölbreytt og mismunandi eftir áhugasviði og útfærð eftir hugmyndum 

smíðakennara og nemanda í sambland. Skoðuð eru myndir og myndbönd í leit að bestu 

útfærslunni.  

Leiðir að markmiðum 

Reynt er að hafa verkefnin fjölbreytt og þannig úr garði gerð að þau bjóði upp á 

fjölbreyttar útfærslur. Verkefnunum er ætlað að mæta hverjum nemanda þar sem hann 

er staddur og styðja hann í að auka færni sína í greininni. 

Verkefnin eru gjarnan kynnt nemendum með myndum, tilbúnum hlutum og spjalli, þá er 

stutt sýnikennsla og loks gengur kennari á milli og aðstoðar nemendur. Nemendur eru 

einnig hvattir til að hjálpa hvorum öðrum. 

Rík áhersla er lögð á að nemendur fái jákvæða upplifun af greininni, þroski og efli 

sköpunargleði sína og verði jafnvel forvitnari um heiminn í kringum sig. 
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Námsmat. 

Námsmat byggist á leiðsagnamati, sjálfsmati og lokamati. 

Textílmennt 

 

Markmið 

Markmiðin í textíl taka viðmið af þekkingu, leikni og hæfni sem eru lykilhugtök aðalnámskrár 

grunnskóla 

 

Þekking 

Að nemandi:  

 Þekki þau efni og áhöld sem að þarf að nota við útsauminn 

 þekki krosssaum og fræðist um undirstöðuatriði varðandi saumsporið og efni 

 Fræðist um dúskagerð 

 Fræðist um það hvernig saumavélin er þrædd 

 

Leikni 

Að nemandi  

 geti saumað krosssaumsspor 

 geti þrætt nál 

 geti byrjað og gengið frá endum 

 geti hannað og búið til hlut úr krosssaumnum 

 geti beitt þeim aðferðum sem lagðar voru fyrir við gerð dúskafígúru 

 geti skreytt dúskafígúruna 

 

Hæfni 

Að nemandi:  

 beri ábyrgð á sínu námi og sé virkur í kennslustund  

 upplifi sköpunargleði og virkji hugmyndaflugið 

 sýni sjálfstæði í vinnubrögðum og geti unnið eftir fyrirmælum kennara  

 geti metið eigin verk og og rökstutt matið  

 beri ábyrgð á að ganga vel um vinnurými  

Verkefni  

 Dúskadýr 

 Opin krosssaumssmiðja 

 Auka verkefni 
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Námsefni 

 nota internetið  

 hafa aðgang að ýmsum tímaritum og bókum tengdum textíl, hönnun, myndlist og 

handverki  

 nýta sér vinnulýsingar og uppskriftir frá kennara  

 fá aðgang að völdum efnum, áhöldum og verkfærum textílstofunnar 

 

Leiðir að markmiðum 

Í textíl vinna nemendur fjölbreytt verkefni sem eiga að miðast við getu hvers og eins. 

Kennari velur verkefni og sýnir þeim aðferðir og rétt vinnubrögð. 

Nemendur geta útfært verkefni eftir sínu hugmyndaflugi og smekk og gefur þá kennari 

ráðleggingar. 

Ef tími gefst þá fá nemendur að vinna eitthvað frjálst í lokinn á lotunni eða að allur hópurinn 

ákveður að vinna verkefni sem að tekur þá stuttan tíma. 

Áhugasamir nemendur geta alltaf leitað til kennara ef þeir vilja aukaverkefni. 

 

 

Kennsluaðferðir:  

 Sköpun 

 sýnikennsla 

 Verklegar æfingar 

 Útlistunarkennsla 

 Jafningjakennsla 

 Leikir 

 Umræðu og spurnaraðferðir 

 

Lögð verður áhersla á fjölbreytta kennsluhætti 

Kennari leggur mikla áherslu á að laða fram sköpunarkraftinn í nemendum með það að 

markmiði að þeir efli sína sjálfsmynd og öðlist aukna trú á eigin getu.  

 

Svo að nám fari vel fram verður okkur að líða vel og mun kennari því leitast við að skapa 

hlýlegt og vingjarnlegt umhverfi sem veitir nemendum öryggi og innblástur. 

 

Námsmat 

Námsmat byggist á leiðsagnamati, lykilhæfnimati, sjálfsmati og lokamati sjá viðhengi. 

Námsmatið er ætlað að vera leiðbeinandi og hvetjandi fyrir nemendur og til upplýsingar fyrir 

foreldra og forráðamenn. 
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Myndmennt 

Markmið:  

Að nemandi: 

 útfæri mynstur og fléttur í tvívíðri vinnu, geti myndað samfellt mynstur (tessilation) 

 læri að gera 3D stafir 

 reikni og teikni fjarvídd punkta 

 nýti sér í eigin sköpun aðferðir sem fela í sér að kanna form og liti fyrirmynda með 

áherslu á litatóna. 

 læri að vinna með hugmynd frá teikningu til framkvæmdar, hönnun/nýsköpun 

 

Námsefni 

Veraldarvefurinn 

Efni: pappír, blýantur, trélitir, svart rafmagnslímband, þekjulitir, skjávarpi. 

 

Leiðir að markmiðum 

Nemendur nota fjölbreytileg efni, verkfæri og aðferðir við eigin myndsköpun. 

Sýnikennsla er mest notuð við kennslu á aðferðum og verkfærum. 

Nemendur vinna m.a. að teiknun fyrirmynda, stækkun, málun. Þeir kynnast hugtökum úr 

listasögunni.  

Verkefni: 

Mappa: nemendur æfa sig í að teikna nafnið sitt í þrívídd. 

tessilation: nemendur æfa sig í að gera og búa til samfellt mynstur. 

Áströlsk frumbyggjalist: nemendur kynnast frumbyggjalist ástrala og gera mynd í þeim anda. 

 

Námsmat 

Munnlegt leiðsagnamat, sjálfsmat, lykilhæfnismat og lokamat. 
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Tölvur og upplýsingamennt 

Markmið 

Að nemandi: 

 sitji rétt við vinnu á lyklaborð og beitir sér rétt 

 noti rétta fingrasetningu 

 noti skiptihnappinn (shift) til að gera stóra stafi  

 kunni að gera kommu yfir stafi (broddstafi) 

 geti skráð sig inn í tölvukerfi skólans án aðstoðar 

 þekki alla heimalyklana (a,s,d,f,j,k,l,æ) 

 geti vistað skjöl inn á sitt heimasvæði 

 geti notað forritið Word til að skrifa einfaldan texta og læri á skipunarhnappana s.s. 

skipt um leturgerðir, stærðir, feitletrun, skáletrun o.s.frv.  

 geti notað ýmis námsforrit í íslensku og stærðfræði 

 geri sér grein fyrir hvernig upplýsingastreymi í þjóðfélaginu er háttað og þekki helstu 

leiðir og búnað sem til þarf  

 fræðist um örugga netnotkun 

 

Námsefni 

G-suite 

forrit sem þjálfa fingrasetningu og fingrafimi  

Power Point 

Word  

ýmsir námsvefir t.d. í gegnum krækjur á Flataskólasíðu 

Osmo 

Sphero 

 

Leiðir að markmiðum  

Notast er við sýnikennslu þar sem nemendum er kennt á forritin og í framhaldi er þeim gefinn 

tími til að æfa sig á þau í ýmsum verkefnum. Rætt er við nemendur um örugga netnotkun og 

þeim kynntar góðar netvenjur t.d. í gegnum saft.is. Einnig er rætt við nemendur um 

líkamsbeitingu við tölvunotkun.  
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Námsmat 

Námsmat er ekki með formlegum hætti þ.e. ekki metinn til einkunna, einungis er fylgst með 

hvort nemendur nái tökum á þeim þáttum sem eru í markmiðum áætluninnar. Leiðsagnarmat.   
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Íþróttir 

Markmið 

Að nemandi: 

 mæti með íþróttaföt og mikilvægt að gæta hreinlætis í tengslum við íþróttir og 

sundiðkun. 

 fari eftir umgengisreglum sundstaða og íþróttahúsa og bera virðingu fyrir 

starfsmönnum íþróttahússins. 

 fari eftir fyrirmælum kennara. 

 framfylgi reglum í helstu leikjum.  

 vinni áfram með þær tilfinningar sem fylgja því að vinna og tapa í leikjum. 

 sýni áhuga og taka virkan þátt í kennslustund. 

 sýni kurteisi og vinni vel með samnemendum sínum. 

 meðhöndli áhöld á réttan hátt og gangi frá þeim á öruggan hátt. 

 ráði við einfaldar æfingar sem reyna á þol og styrk. 

 ráði við einfaldar mælingar og talningu í leikjum. 

 sýni einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og samhæfingu. 

 taki þátt í útivist og búi sig sjálfur til útiveru með tilliti til veðurs.  

 sýni þrautseigju og gera sitt besta í kennslustund. 

 

Námsefni:  

Ýmis áhöld og aðstaða í Ásgarði, sundlaug og íþróttasalur.  

í útiíþróttum er notast við útisvæði og velli milli Flataskóla og Ásgarðs. 

 

Leiðir að markmiðum 

Unnið eftir skipulaginu; 

Upphitun 

Aðalþáttur 

Niðurlag 

Markmiðið er að læra í gegnum leik. 

Námsmat  

Leiðsagnarmat og sjálfsmat í lok janúar. 

Lokamat lagt fram um vorið. 

 

 

Eftirfarandi þættir metnir; virkni, hegðun, áhugi, samvinna, ástundun og æfingar með og án 

bolta/áhalda.  
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Sund 5. stig 

Markmið 

75 m bringusund 

25 m skólabaksund   

25 m skriðsund  

12 m baksund 

Stunga af bakka 

Sækja hlut á 1-2 m dýpi eftir 3 m kafsund 

10 m flugsundsfótatök m/án hjálpartækja 

 

Námsefni 

Sýnikennsla á bakka, korkar og froskalappir 

 

Leiðir að markmiðum 

Nemendur fá sundtíma 1x í viku 40 mín í senn. 

Unnið eftir tímaseðli. 

 

Námsmat  

Leiðsagnarmat jafnt og þétt yfir veturinn – leiðsagnarmat sent heim í janúar og lokamat í lok 
vorannar. 
Námsmatið er metið út frá markmiðunum í leiðsagnarmatinu. 

75 m bringusund 

25 m skólabaksund   

25 m skriðsund  

12 m baksund 

Stunga af bakka 

Sækja hlut á 1-2 m dýpi eftir 3 m kafsund 

10 m flugsundsfótatök m/án hjálpartækja 

Fylgir fyrirmælum kennara 

Fer eftir umgengisreglum sundlaugar 

Sýna starfsfólki sundlaugarinnar virðingu.  


