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6.bekkur 

Ágætuforeldrar/forráðamenn. 
Íþessumnámsvísibirtasthelstuáhersluþættiríkennslueinstakranámsgreina.Þeimsemvilja
leitasérnánariupplýsingaerbentáAðalnámskrágrunnskólaveffang:www.mrn.stjr.is.
Aðalnámskráútfærirnánarákvæðilagaumkjarnagreinarogaðrarskyldunámsgreinarog
segirtilumáherslurogvægi.Húnergrundvöllurskólanámskrárgerðarogjafnframtviðmiðun
viðmatáskólumogskólastarfi.Viðmiðunarstundaskrá,semsýnirhlutfallslegtvægimilli
námsgreinaognámssviða,erhlutiafaðalnámskrá.Heildarfjöldikennslustundaí6.bekker
35. 
Umsjónarkennararí6.bekkeru:GuðrúnÞóraBjörnsdóttirogJóhannIngiEinarsson 

Heimavinna 
Nemendurþurfaoftaðlesaífleirieneinnibókheimasemtilheyrahinumýmsu
námsgreinum.Mikilvægteraðnemendurnirnáiuppgóðumhraðaílestriogtækniviðað
greinaefniítexta.Nemendurfáyfirleittverkefniístærðfræðiogíslenskutilaðvinnaheima.
Mikilvægteraðnemendurljúkiviðverkefnisemþeirhafaekkináðaðkláraískólanum. 



Íslenska 

Helstuáhersluatriði:Aðeflalesskilningnemenda,orðaforðaogmálskilning.Þaðgerumvið
t.d.meðþvíaðlesafjölbreyttatextaogvinnaspurningaruppúrþeim,þannigþjálfast
nemenduríaðlesamismunanditextaoggreinaaðalatriðifráaukaatriðum. 
Nemendurþjálfastíaðtjásigfyrirframanbekkjarfélaganat.d.meðþvíaðlesafrumsaminn
textaogkynnaverkefni.Hlustaáumræðurogtakaþáttíþeim. 
Nemendurtakaþáttílestrarátakiískólanumsemersamvinnabekkjarkennaraog
bókasafnskennara.Íritunlæranemenduraðsemjasögurmeðatburðarás.Unninverða
bókmenntaverkefni. 
Fariðverðuríhelstuhugtökljóðas.s.rímogljóðstafi.Nemendurvinnaljóðavinnubækurþar
semþeirsetjauppljóðin,vinnaverkefniumhöfundanaogmyndskreyta. 
Nemendurvinnameðtungumáliðáfjölbreyttanháttt.d.meðsögum,myndasögum,
krossgátumogýmsumorðaleikjum.Unniðermeðorðflokkananafnorð,sagnorðog
lýsingarorðútfráhelstueinkennumþeirrameðmargvíslegriverkefnavinnubæðiheimaogí
skólanum. 
Nemendurþjálfastístafsetninguíalmennriritunogmeðþvíaðfaraínokkrar
stafsetningarreglurogvinnaverkefni. 
Lögðeráherslaávandaðanfrágangallraverkefnaogaðnemendurskrifilæsilegaskrift.
Einnigmununemendurnýtamargmiðlunviðskiláverkefnum. 
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Helstanámsefni:Orðspor2grunn-ogverkefnabók,Málrækt3,Söguskinna,Skrift6,
Smellur2,FinnbjörgogLjóðspor.Efnifrákennara. 
Ítarefni:M
 argmiðlunarforrit. 
Helstukennsluaðferðir:U
 mræðu-ogspurnaraðferð,útlistunarkennsla,leikir,samvinnunám,
þulunámogþjálfunaræfingar. 
Námsmat: Námsmatbyggirásímatisembirtermeðbókstöfum.Gerðverðurnámslotaþar
semgengiðerútfráhæfniviðmiðumAðalnámskrágrunnskóla.Umeraðræðafjölbreytt
námsmatþarsemmetiðverðurútfrámargbreytilegrihæfniogverðaverkefniítaktviðþað.
HorftertileftirfarandiþáttaíAðalnámskrágrunnskóla;talaðmál,hlustunogáhorf,lesturog
bókmenntir,ritunogstafsetningogmálfræði. 

Kennarar:Umsjónarkennarar. 

Stærðfræði 

Helstuáhersluatriði: Nemendurhaldaáframaðvinnameðgrunnþættinasamlagningu,
frádrátt,margföldunogdeilingu.Aukþesserfengistviðmælingar,flatarmál,rúmfræði,
mynstur,breytur,algebru,almennbrot,hnitakerfi,línuritoglíkindareikning.Áherslaerlögð
áaðnemendurþróimeðsérgóðantalnaskilningoggetigertskýragreinfyrirlausnumsínum.
Þeimergertaðbeitastærðfræðiþekkingusinniáýmissviðogfástviðverkefnisemreynaá
rökhugsun,innsæiogtalnaskilning.Grunnbækurerufjölnotaognemendurskrálausnirsínar
ogvangavelturívinnubók(reiknisbók).Lögðeráherslaáaðnemendurhaldivinnubóksinni
snyrtilegriogvandiuppsetninguogfrágangdæma. 

Helstanámsefni: Stika2aog2b(nemendabókogæfingahefti),ásamtefnifrákennara. 
Helstukennsluaðferðir:Þ
 rautalausnir,leikir,spil,umræðu-ogspurnaraðferð,
útlistunarkennsla,þulunámogþjálfunaræfingar. 
Námsmat:Námsmatbyggirásímatisembirtermeðbókstöfum.Gerðverðurnámslotaþar
semgengiðerútfráhæfniviðmiðumAðalnámskrágrunnskóla.Umeraðræðafjölbreytt
námsmatþarsemmetiðverðurútfrámargbreytilegrihæfniogverðaverkefniítaktviðþað.
HorftertileftirfarandiþáttaíAðalnámskrágrunnskóla;aðgetaspurtogsvaraðmeð
stærðfræði,aðkunnaaðfarameðtungumálogverkfæristærðfræðinnar,vinnubrögðog
beitinghennar,tölurogreikningur,rúmfræðiogmælingar,tölfræðioglíkindi. 

Kennarar:Umsjónarkennarar. 


Samfélagsfræði

Helstuáhersluatriði: Samfélagsgreinareruþærgreinarsemfjallaumsamfélögog
menninguáupplýsandioggagnrýninnhátt.Greininnierætlaðaðeflaskilningnemendaá
ákveðnumgrundvallargæðummannlegslífs.Markmiðsamfélagsgreinaeraðstuðlaað
skilninginemendaámörgumþeimhugmyndumoghugsjónumsemliggjatilgrundvallar
viðhorfumokkartilumhverfis,auðlinda,menningarogsögu.Ísögukennsluerhorftfráfortíð
tilsamtímaámeðantrúarbragðafræðierætlaðaðaukaskilningáríkjanditrúarbrögðum
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ásamtþvíaðfelaísérsiðfræði.Landafræðisnertiráhinumýmsulandfræðileguþáttum
Íslands,nágrannalandaokkarogEvrópu. 

Helstanámsefni:Norðurlönd,VíkingaöldinogGyðingdómurásamtefnifrákennara. 

Ítarefni:M
 argmiðlunarforritogmyndbönd. 
Helstukennsluaðferðir:Þ
 emanám,leitarnám,söguaðferð,vettvangsferðir,útikennsla,
umræðu-ogspurnaraðferð,útlistunarkennslaogsamvinnunám. 
Námsmat:Námsmatbyggirásímatisembirtermeðbókstöfum.Gerðverðurnámslotaþar
semgengiðerútfráhæfniviðmiðumAðalnámskrágrunnskóla.Umeraðræðafjölbreytt
námsmatþarsemmetiðverðurútfrámargbreytilegrihæfniogverðaverkefniítaktviðþað.
HorftertileftirfarandiþáttaíAðalnámskrágrunnskóla;umhverfis,samfélags,sögu,
menningar,sjálfsmyndarogsamskipta. 
Kennarar:Umsjónarkennarar 


Náttúrufræði 

Helstuáhersluatriði: Námínáttúrufræðigreinumáaðeinkennastaflýðræðislegum
vinnubrögðum.Áherslaerlögðáaðnemendurséuvísindalæsir.Íþvífelstaðþeirgetilesið
textaumnáttúruvísindisértilgagns,notaðhugtökúrnáttúrugreinumídaglegulífiogskilið
náttúrulegogmanngerðfyrirbæri.Hæfniínáttúrugreinumfelstíþekkinguogleikni,en
einnigíviðhorfumtilnáttúru,tækni,samfélagsogumhverfis.Undirnáttúrugreinarheyra
m.a.náttúrufræði,eðlisvísindi,jarðvísindi,lífvísindiogumhverfismennt. 

Helstanámsefni:Lífríkiðísjó,Auðvitað–jörðíalheimiogMaðurinnhugurogheilsaásamt
efnifrákennara. 

Ítarefni:M
 argmiðlunarforritogmyndbönd. 

Helstukennsluaðferðir:Þ
 emanám,leitarnám,vettvangsferðir,útikennsla,umræðu-og
spurnaraðferð,útlistunarkennsla,verklegaræfingarogsamvinnunám. 

Námsmat: Námsmatbyggirásímatisembirtmeðbókstöfum.Gerðverðurnámslotaþarsem
gengiðerútfráhæfniviðmiðumAðalnámskrágrunnskóla.Umeraðræðafjölbreyttnámsmat
þarsemmetiðverðurútfrámargbreytilegrihæfniogverðaverkefniítaktviðþað.Horftertil
eftirfarandiþáttaíAðalnámskrágrunnskóla;getutilaðgerða,nýsköpunaroghagnýtingu
þekkingar,gildioghlutverkvísinda,tækni,vinnubragðaogfærni. 

Kennarar:Umsjónarkennarar. 

Enska 

Helstuáhersluatriði: Byggjauppjákvættviðhorfgagnvartensku,nemendurkynnist
grundvallaratriðumenskrartunguoggetim.a.myndaðogskiliðeinfaldarsetningar.
Enskukunnáttaveitirinnsýnífjölbreyttanmenningarheimþeirraþjóðasemhafaenskusem
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fyrstamálogþjóðaþarsemenskahefurstöðuannarsmáls.Tungumálereittmikilvægasta
tækimannsinstilaðorðahugsunsína,aflasérþekkingarogeigasamskiptiviðaðra. 

Helstanámsefni: ActionogvinnubókAogMálfræðiheftiAogB. 

Ítarefni:M
 argmiðlunarforrit,kvikmyndirogþættirásamtefnifrákennara 

Námsmat:Námsmatbyggirásímatisembirtermeðbókstöfum.Gerðverðurnámslotaþar
semgengiðerútfráhæfniviðmiðumAðalnámskrágrunnskóla.Umeraðræðafjölbreytt
námsmatþarsemmetiðverðurútfrámargbreytilegrihæfniogverðaverkefniítaktviðþað.
HorftertileftirfarandiþáttaíAðalnámskrágrunnskóla;hlustunar,lesskilnings,samskipta,
frásagna,ritunar,menningarlæsisognámshæfni. 

Kennarar:Umsjónarkennarar 

Danska 

Helstu áhersluatriði: Byggja upp jákvætt viðhorf gagnvart dönsku. Nemendur kynnast
grundvallaratriðumdanskrartungu.Sérstökáherslaerlögðáaðnemendurhlustiátalaðmál
og geti skilið einfaldar setningar og geti tjáð sig um hluti er varðar þá sjálfa og nánasta
umhverfiþeirra. 

Helsta námsefni: Start, les- og vinnubók, hlustunaræfingar, kvikmyndir og þættir.
Tölvuforrit. 

Námsmat:Námsmatbyggirásímatisembirtermeðbókstöfum.Gerðverðurnámslotaþar
semgengiðerútfráhæfniviðmiðumAðalnámskrágrunnskóla.Umeraðræðafjölbreytilegt
námsmatþarsemmetiðverðurútfrámargbreytilegrihæfniogverðaverkefniítaktviðþað.
HorftertileftirfarandiþáttaíAðalnámskrágrunnskóla;hlustunar,lesskilnings,samskipta,
frásagna,ritunar,menningarlæsisognámshæfni. 

Kennari:U
 msjónarkennarar. 

Jákvæðuragi–lífsleikni 
Helstuáhersluatriði: UnniðverðurmeðuppeldisstefnunaJákvæðuragi.Mikiláherslaerá
aðstyrkjasjálfsmyndnemendannasemþurfaaðveraundirbúnirfyriraðtakastáviðýmis
áreitiogfreistingarílífinu.Aðnemendurlæriaðberaábyrgðáeigingjörðumogleitalausna
þegareitthvaðferúrskeiðis.Aðnemendurgerisérgreinfyrirgildihreyfingarogheilbrigðra
lífsháttaognýtinámiðídaglegulífi.Hvattertilumræðnaogsamvinnu.Áframerlögðmikil
áherslaámikilvægigóðrasamskiptaogaðnemendurgetitjáðhugsanir,tilfinningarog
skoðanirsínar.Rætterumhætturínánastaumhverfiogviðbrögðviðþeim.Umferðarfræðsla
erhlutiaflífsleikni.Fjallaðerumgildilagaogreglna,góðrarhegðunarogástundunar.
Nemendurfáþaðverkefniávorinaðhreinsatilíkringumskólann.Kennslanbyggistfyrstog
fremstábekkjarfundum,umræðum,hlutverkaleikjumogverklegriþjálfun. 
Helstanámsefni:V
 erkefniumjákvæðanaga.Samgöngustofa.is–fræðsla.
Umferðarvefurinn.Umferd.is/kennarar.Umferd.is/nemendur.Áferðogflugiíumferðinni.
Eineltishringurinn.Efnifrákennara. 
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Námsmat:Þarsemumfjöllunarefnilífsleikninnarerumjöghuglægererfittaðmetaþauá
hefðbundinnhátt.Kennarinnfylgistmeðframförumogvirkninemandansoggefurumsögn
viðlokvorannar. 
Kennarar:Umsjónarkennarar. 

Myndmennt  
Helstuáhersluatriði:Hugur-Hönd-Heilbrigði.Áherslaerlögðáaðþjálfahugaoghöndtil
skapandistarfs.Nemandinnhagnýtiþáleiknisemhannhefuröðlasttilaðtakastávið
fjölbreyttverkefni.Hannbyggireiginlistsköpunáhugmyndavinnutengdriímyndun,
rannsóknumogreynslu.Nýtiríeiginsköpungrunnþættimyndlista,einfaldarútfærslursem
byggjaáfærniímeðferðlita-ogformfræðiogmyndbyggingu.Kynnirséroggerir
greinarmunávöldumstílummyndlistaogvinnurverkefnitengdþví.Hanneflieiginlæsiá
umhverfisittogmyndmálíumhverfinuogyfirfærirsjónrænaupplifunsínayfirámyndflöt.
Sýnirvinnuferlifráhugmyndaðmyndverki.Sýnirfrumkvæðiogeflirpersónulegaútfærslu
hugmynda,notarmismunandiefni,verkfæriogmiðlaámarkvissanhátt.Gerieinfaldagrein
fyrirmargvíslegumtilgangimyndlistaoghönnunar.Nemendurvinnasjálfstættogtaka
jafnframtþáttíýmsumsamstarfsverkefnum.Þeirsýniþrautseigjuogeflivitundumvönduð
vinnubrögð.Þeirverðimeðvitaðirogábyrgiríeiginframgönguoggerialltafsittbesta.
Áherslaerlögðájákvæðsamskipti,góðaumgengniumefniogáhöldogfrágangá
vinnusvæði. 
Námsefniogkennslugögn:K
 ennslugögnognámsefnifrákennara,semunniðeruppúr
ýmsumgögnumumteikniþroska,kennslufræðimyndlista,hugmyndavinnu,skapandinálgun,
upplýsingatæknioggrunnþáttumfagsins.Einnigerþegarþaðáviðleitaðfangaágagnvirkum
síðumNámsgagnastofnunarogöðrumsíðumsemhafakennsluefnitiltækt.Reynteraðgæta
fjölbreytniíviðfangsefnumogtakamiðafáhugasviðihversogeinseftirþvísemhægtertil
aðgeranámiðáhugaverðara. 
Helstukennsluaðferðir:K
 ynning,stuttirfyrirlestrar,sýnikennslaviðupphafverkefna,
einstaklingsleiðsögn,verklegaræfingar,samvinnaogumræður. 
Námsmat:Leiðsagnarmat.Námsmaterunniðútfráhæfniviðmiðumaðalnámskrársem
einfölduðhafaveriðínámsviðmiðtilaðgeramatiðskilvirkaraþegarhæfninemendaer
metin.Aðallegaerhorfttilvinnuferlisenaðeinhverjuleytitekiðmiðafafrakstrivinnunnar
ogsjálfsmatinemenda.Námsmatferframreglulegaátímabilinu.Námsviðmiðinerugrunnur
námsmatsogþaukomaframáhæfnikortinemandansíMentor. 
Kennari:AðalbjörgMaríaÓlafsdóttir 


Textílmennt 

Helstuáhersluatriði:Nemendurvinnieftirleiðbeiningumfrákennara.Þeirfáiinnsýníefni
ogáhöldsemnotuðeruígreininni.Þeirtileinkisérhugtökogundirstöðuatriði textíl
greinarinnar.Áherslaerlögðáaðnemendurtileinkisérsjálfstæðiívinnubrögðum. 
Kennsluhættir:Námiðermiðaðviðaðaukafærninemandansogeflahjáhonumþekkingu
ogskilningásemflestumþáttumgreinarinnar.TekiðermiðafskólasýnGlerárskóla,hugur-
hönd-heilbrigðiþarsemm.aerlögðáherslaáaðnemendurþjálfiverklegahæfni,geri
tilraunirogþróihugmyndirsínar.Stuttirfyrirlestrarviðupphafverkefna,sýnikennsla,
einstaklingsleiðsögn,verklegaræfingar. 
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Námsefni:Tölvaoginternet,fagbækuraföllutagiaukfjölbreyttraverkefnafrákennara.
Uppskriftir,sniðogverkefnablöð. 
Námsmat:N
 ámsmatbyggirámarkmiðumískólanámskrá/Aðalnámskrágrunnskóla,þarsem
lagtermatáhvortnemandihafináðsettummarkmiðumaukannaraþátta,ogþauviðmið
komaframáhæfnikortinemandansíMentor.  
Námsmatferframreglulegaátímabilinuogbyggirþaðávinnuferli,þ.e.vinnusemi,
vandvirkni,frumkvæði,umgengniogframkomuaukþesssemafraksturvinnunnarermetinn. 
Kennari:S
 offíaMargrétHafþórsdóttir  



Hönnunogsmíðar 
Hæfniviðmið: 
● Valiðognotaðáréttanhátthelstuverkfæriogmælitæki, 
● Gertgreinfyrirupprunaognotagildiþessefniviðarsemnotaðurerísmíðastofunni. 
● Útskýrthugmyndirsínarmeðþvíaðrissauppmálsettavinnuteikningu, 
● Lesiðeinfaldateikningu,smíðaðeftirhenniogunniðeftirhönnunarferlifráhugmynd
aðlokaafurð, 
● Valiðsamsetningarogyfirborðsmeðferðsemhæfaverkefnum, 
● Hannaðogsmíðaðverkefnisemnýtirorkugjafaoglýstþvíhvaðavirkniþættireruað
verkiíýmsumhlutum, 
● Lýsthvernigtækninbirtistínánastaumhverfihansogalmenntísamfélaginu, 
● Greintþarfiríumhverfisínuogrættmögulegarlausnir. 
● Gertgreinfyrirhvortefniséuhættulegoghvernighægtséaðendurnýtaogflokka
efnisemfellurtilísmíðastofunni, 
● Útskýrtréttarvinnustellingarogvaliðviðeigandihlífðarbúnað. 
Kennsluhættir: 
Innlögn,sýnikennsla,verklegaræfingar,vettvangsferðir. 
Námsmat: 
Byggteráleiðsagnarmatiþarsemskoðaðerhvarnemandinnerstaddurínámisínu,hvert
hannstefnirogþáhvernigbestséaðstandaaðþeimaðgerðumútfráþeimhæfniviðmiðum
semerulögðtilgrundvallar.Þettastuðlaraðsjálfstæðinemendaogeflirskilningá
markmiðum. 

Kennari:ÓlafurViðarHauksson 

Heimilisfræði 
Helstiáhersluatriði: 

● Veljiognotiréttáhöldviðmatreiðslustörf 
● Þjálfistíaðstækkaogminnkauppskriftir 
● Þjálfistíaðvinnaeftiruppskriftum 
● Kynnistþjóðlegumíslenskummatásamtgömlumvinnsluaðferðum 
● Tileinkiséreinfaldavinnutæknioggóðaumgengniviðvinnusína 
● Getilagtgagnrýniðmatáeiginvinnuog frágangíeldhúsi 
● Tileinkisérkurteisiogtillitsemiviðborðhald 
● Þjálfistíaðvinnameðöðrumogsýnasjálfstæðvinnubrögð 
● Tileinki sér jákvætt viðhorf til umhverfisverndar og þekki umhverfis og
endurvinnslumerki 
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● Kynnist næringarefnum fæðunnar: orkuefni, vítamín, steinefni og vatn, hvaða
hlutverkiþaugegnahvertumsigfyrirlíkamann. 

Skipulagkennslu/kennsluaðferðir: 
Útlistunarkennsla,sýnikennsla,hópavinna,samvinnunám,einstaklingskennsla. 
Nemendurvinna2-3samaníhópogberasameiginlegaábyrgðáverkefninusemverið
eraðvinnaað,allireigaaðtakavirkanþátt. 
Námsefni/kennslugögn 
Gottoggagnlegt2,lesogvinnubókmeðverkefnumoguppskriftum,Komduog
skoðaðueldhúsið,Ráðleggingarummataræði,önnurgögnfrákennara,
matreiðslubækur,uppskriftablöðogfl. 
N
 ámsmat:UnniðerútfráhæfniviðmiðumAðalnámskráíheimilisfræðiogsameiginlegum
hæfniviðmiðumfyrirlistogverkgreinarogmetiðsamkvæmtþví.Leiðsagnarmatferframalla
önninasemmiðaraðþvíaðfylgjastmeðogsjá stöðunaámeðanánámistendur.
Frammistöðumattilaðkannahæfninemendaviðaðbeitaþekkingusinniogleikni.Einniger
vinnubókinmetin. 
Kennari:ÞóraGígjaJóhannsdóttir. 


Hreyfingogheilsa 

Skipulagkennslu:Leitastverðurviðaðnemendurupplififræðsluumhollustu,hreyfinguog
heilbrigðan lífsstíl á jákvæðan og virkan þátt. Farið verður í gönguferðir, gerðar æfingar í
kennslustofunniogáskólalóð. 
Námsefni:E
 fnifrákennara. 
Námsmat:Kennarinnfylgistmeðframförumogvirkninemandansoggefurumsögnviðlok
vorannar. 
Kennari:G
 uðríðurSigurðardóttir 

Skólaíþróttir 

Helstuáhersluatriði:Aukináherslaáheilsuuppeldi,líkamsvitundogupplifunánánasta
umhverfimeðkennsluutandyraogútivist.Aukaþekkinguágildihreyfingartilheilsuræktar
ogeiginmatiástöðusinni.Áherslaástyrkjandiogliðkandiæfingarsemleggjagrunnað
þrekioglíkamsreisn. 
Leiðir:Fjölbreyttiríþróttatímarseminnihaldam.a.ýmsarþolæfingar,styrktaræfingar,
liðleikaæfingar,boltaleikisemogleiki.Nemendumerskyltaðkomameðíþróttafötog
handklæðiíhverntímaogfaraísturtuaðhonumloknum.Æskilegteraðnemendurhafimeð
sérskóííþróttatímum. 
Námsgögn:Stórogsmááhöldtilíþróttaiðkunar. 
Námsmat:Leiðsagnarmatsemmiðaraðþvíaðfylgjastmeðogsjástöðunaámeðannámi
stenduroglokamatsemermatáárangrinámsogkennsluíloknámstíma,leikni-og
afkastagetupróf.NánariupplýsingarumnámsframvindumánálgastáMentorundir
námsframvinda/námsmarkmið.NámsmarkmiðsemmerkterviðáMentoreruunninuppúr
hæfniviðmiðumúrAðalnámskrágrunnskóla. 
Kennari: HrefnaDagbjartsdóttir,KáriJóhannessonogPállViðarGíslason 



Skólasund 
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Helstuáhersluatriði: Megináherslaáleikniþættiogkennsluallrasundaðferðaogbyggja
ofanáþanngrunnsemfyrireroggeranemendurþarmeðvelsundfæra. 
Námsmat: Leiðsagnarmat sem miðar að því að fylgjast með og sjá stöðunaámeðannámi
stendur og lokamat sem er mat á árangri náms og kennslu í lok námstíma, leikni- og
afkastagetupróf. Nánari upplýsingar um námsframvindu má nálgast á Mentor undir
námsframvinda/námsmarkmið. Námsmarkmið sem merkt er við á Mentoreruunninuppúr
hæfniviðmiðumúrAðalnámskrágrunnskóla. 
Kennari:P
 állViðarGíslason 





8 

