2021-2022 
7.bekkur 

Ágætuforeldrar/forráðamenn. 
Íþessumnámsvísibirtasthelstuáhersluþættiríkennslueinstakranámsgreina.Þeim
semviljaleitasérnánariupplýsingaerbentáAðalnámskrágrunnskólaveffang:
www.mrn.stjr.is.Aðalnámskráútfærirnánarákvæðilagaumkjarnagreinarogaðrar
skyldunámsgreinarogsegirtilumáherslurogvægi.Húnergrundvöllur
skólanámskrárgerðarogjafnframtviðmiðunviðmatáskólumogskólastarfi.
Viðmiðunarstundaskrá,semsýnirhlutfallslegtvægimillinámsgreinaognámssviða,er
hlutiafaðalnámskrá.Heildarfjöldikennslustundaí7.bekker35. 

Umsjónarkennararí7.bekkeru:ArnaHeiðmarGuðmundsdóttirogLovísaRut
Stefánsdóttir. 

Heimavinna 
Nemendurþurfaoftaðlesaífleirieneinnibókheimasemtilheyrahinumýmsu
námsgreinum.Mikiláherslaerlögðáheimalesturenmikilvægteraðnemendurnirnái
uppgóðumhraðaílestriogtækniviðaðgreinaefniítexta.Nemendurfáyfirleitt
verkefniístærðfræðiogíslenskutilaðvinnaheima.Mikilvægteraðnemendurljúki
viðverkefnisemþeirhafaekkináðaðkláraískólanum. 

Námsmat 
Kennarinnskipuleggurkennsluútfráhæfniviðmiðumaðalnámskrár.Þauviðmiðsem
lögðeráherslaáerhægtaðfinnaíhæfnikortumnemendaáMentor.Reglulegayfir
skólaáriðermatáhæfninemendafærtinníhæfnikortiðoggertsýnilegtforeldrum. 

Íslenska 

Helstuáhersluatriði:Aðeflalesskilningnemenda,orðaforðaogmálskilning.Það
gerumviðt.d.meðþvíaðlesafjölbreyttatextaogvinnaspurningaruppúrþeim,
þannigþjálfastnemenduríaðlesaoggreinaaðalatriðifráaukaatriðum. 
Nemendurþjálfastíaðtjásigfyrirframanbekkjarfélaganat.d.meðþvíaðlesa
frumsaminntextaogkynnaverkefni.Þeirhlustaáumræðurogtakaþáttíþeim. 
Nemendurtakaþáttílestrarátakiískólanumsemersamvinnabekkjarkennaraog
bókasafnskennara.Íritunlæranemenduraðsemjasögurmeðatburðarás.Unninverða
bókmenntaverkefni. 
Fariðverðuríhelstuhugtökljóðas.s.rímogljóðstafi.Nemendurvinnaljóða
vinnubækurþarsemþeirsetjauppljóðin,vinnaverkefniumhöfundanaog
myndskreyta. 
Nemendurvinnameðtungumáliðáfjölbreyttanháttt.d.meðsögum,myndasögum,
krossgátumogýmsumorðaleikjum.Unniðermeðorðflokkananafnorð,sagnorðog
lýsingarorðútfráhelstueinkennumþeirrameðmargvíslegriverkefnavinnu. 
Nemendurþjálfastístafsetninguíalmennriritunogmeðþvíaðfaraínokkrar
stafsetningarreglurogvinnaverkefni. 
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Lögðeráherslaávandaðanfrágangallraverkefnaogaðnemendurskrifilæsilega
tengdaskrift. 
Helstanámsefni:Orðspor3grunn-ogverkefnabók,Málrækt3,Töfraskinna,Skrift7,
Þriðjismellur,Finnbjörg,Ljóðsporogannaðefnifrákennara. 

Helstukennsluaðferðir:Umræðu-ogspurnaraðferð,útlistunarkennsla,leikir,
samvinnunám,þulunámogþjálfunaræfingar. 

Námsmat: Námsmatbyggirásímatisembirtermeðbókstöfum.Gerðverður
námslotaþarsemgengiðerútfráhæfniviðmiðumAðalnámskrágrunnskóla.Umerað
ræðafjölbreyttnámsmatþarsemmetiðverðurútfrámargbreytilegrihæfniogverða
verkefniítaktviðþað.HorftertileftirfarandiþáttaíAðalnámskrágrunnskóla;talað
mál,hlustunogáhorf,lesturogbókmenntir,ritunogstafsetningogmálfræði. 

Kennarar:Umsjónarkennarar. 

Stærðfræði 

Helstuáhersluatriði:Nemendurhaldaáframaðvinnameðgrunnþættina
samlagningu,frádrátt,margföldunogdeilingu.Aukþesserfengistviðmælingar,
flatarmál,rúmfræði,mynstur,breytur,algebru,almennbrot,hnitakerfi,línuritog
líkindareikning.Áherslaerlögðáaðnemendurþróimeðsérgóðanskilningoggeti
gertskýragreinfyrirlausnumsínum.Þeimergertaðbeitastærðfræðiþekkingusinniá
ýmissviðogfástviðverkefnisemreynaárökhugsun,innsæiogtalnaskilning.
Grunnbækurerufjölnotaognemendurskrálausnirsínarogvangavelturívinnubók
(reiknisbók).Lögðeráherslaáaðnemendurhaldivinnubóksinnisnyrtilegriogvandi
uppsetninguogfrágangdæma. 

Helstanámsefni: Stika3aog3b(nemendabókogæfingahefti),ásamtefnifrá
kennara. 

Helstukennsluaðferðir:Þrautalausnir,leikir,spil,umræðu-ogspurnaraðferð,bein
kennslaogsamvinnunám. 

Námsmat:Námsmatbyggirásímatisembirtermeðbókstöfum.Gerðverður
námslotaþarsemgengiðerútfráhæfniviðmiðumAðalnámskrágrunnskóla.Umerað
ræðafjölbreyttnámsmatþarsemmetiðverðurútfrámargbreytilegrihæfniogverða
verkefniítaktviðþað.HorftertileftirfarandiþáttaíAðalnámskrágrunnskóla;að
getaspurtogsvaraðmeðstærðfræði,aðkunnaaðfarameðtungumálogverkfæri
stærðfræðinnar,vinnubrögðogbeitingstærðfræðinnar,tölurogreikningur,rúmfræði
ogmælingar,tölfræðioglíkindi. 

Kennarar:Umsjónarkennarar. 
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Samfélagsfræði 

Helstuáhersluatriði: Samfélagsgreinareruþærgreinarsemfjallaumsamfélögog
menninguáupplýsandioggagnrýninnhátt.Greininnierætlaðaðeflaskilning
nemendaáákveðnumgrundvallargæðummannlegslífs.Markmiðsamfélagsgreinaer
aðstuðlaaðskilninginemendaámörgumþeimhugmyndumoghugsjónumsemliggja
tilgrundvallarviðhorfumokkartilumhverfis,auðlinda,menningarogsögu.Í
sögukennsluerhorftfráfortíðtilsamtímaámeðantrúarbragðafræðierætlaðaðauka
skilningáríkjanditrúarbrögðumásamtþvíaðfelaísérsiðfræði.Landafræðisnertirá
hinumýmsulandfræðileguþáttumÍslands,nágrannalandaokkarogEvrópu. 

Helstanámsefni:Evrópa,Miðaldafólkáferð,Kristintrú,Islamogannaðefnifrá
kennara. 

Helstukennsluaðferðir:Leitarnám,umræðu-ogspurnaraðferð,útlistunarkennslaog
samvinnunám. 

Námsmat:Námsmatbyggirásímatisembirtermeðbókstöfum.Gerðverður
námslotaþarsemgengiðerútfráhæfniviðmiðumAðalnámskrágrunnskóla.Umerað
ræðafjölbreyttnámsmatþarsemmetiðverðurútfrámargbreytilegrihæfniogverða
verkefniítaktviðþað.HorftertileftirfarandiþáttaíAðalnámskrágrunnskóla;
umhverfis,samfélags,sögu,menningar,sjálfsmyndarogsamskipta. 

Kennarar:Umsjónarkennarar. 


Náttúrufræði 

Helstuáhersluatriði: Námínáttúrufræðigreinumáaðeinkennastaflýðræðislegum
vinnubrögðum.Áherslaerlögðáaðnemendurséuvísindalæsir.Íþvífelstaðþeirgeti
lesiðtextaumnáttúruvísindisértilgagns,notaðhugtökúrnáttúrugreinumídaglegu
lífiogskiliðnáttúrulegogmanngerðfyrirbæri.Hæfniínáttúrugreinumfelstí
þekkinguogleikni,eneinnigíviðhorfitilnáttúru,tækni,samfélagsogumhverfis. 
Undirnáttúrugreinarheyram.a.náttúrufræði,eðlisvísindi,jarðvísindi,lífvísindiog
umhverfismennt. 

Helstanámsefni:Lífíferskuvatni,Auðvitað–heimilið,Maðurinn–hugurogheilsa
ogannaðefnifrákennara. 

Kennsluaðferðir:L
 eitarnám,vettvangsferðir,útikennsla,umræðu-ogspurnaraðferð,
útlistunarkennsla,verklegaræfingarogsamvinnunám. 

Námsmat:Námsmatbyggirásímatisembirtermeðbókstöfum.Gerðverður
námslotaþarsemgengiðerútfráhæfniviðmiðumAðalnámskrágrunnskóla.Umerað
ræðafjölbreyttnámsmatþarsemmetiðverðurútfrámargbreytilegrihæfniogverða
verkefniítaktviðþað.HorftertileftirfarandiþáttaíAðalnámskrágrunnskóla;getu
tilaðgerða,nýsköpunaroghagnýtinguþekkingar,gildioghlutverkvísinda,tækni,
vinnubragðaogfærni. 

Kennarar:Umsjónarkennarar. 
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Enska 

Helstuáhersluatriði: Byggjauppjákvættviðhorfgagnvartensku,nemendurkynnist
grundvallaratriðumenskrartunguoggetim.a.myndaðogskiliðeinfaldarsetningar.
Enskukunnáttaveitirinnsýnífjölbreyttanmenningarheimþeirraþjóðasemhafa
enskusemfyrstamálogþjóðaþarsemenskahefurstöðuannarsmáls.Tungumáler
eittmikilvægastatækimannsinstilaðorðahugsunsína,aflasérþekkingarogeiga
samskiptiviðaðra. 

Helstanámsefni: ActionlesbókogActionworkbookB,MálfræðiheftiA,BogC. 

Ítarefni:Margmiðlunarforritogmyndböndásamtefnifrákennara 

Helstu kennsluaðferðir: Bein kennsla, einstaklingsmiðað nám, samvinnunám og
hlutverkaleikir. 

Námsmat:Námsmatbyggirásímatisembirtermeðbókstöfum.Gerðarverða
námslota/námsloturþarsemgengiðerútfráhæfniviðmiðumAðalnámskrá
grunnskóla.Umeraðræðafjölbreyttnámsmatþarsemmetiðverðurútfrá
margbreytilegrihæfniogverðaverkefniítaktviðþað.Horftertileftirfarandiþáttaí
Aðalnámskrágrunnskóla;hlustunar,lesskilnings,samskipta,frásagna,ritunar,
menningarlæsisognámshæfni. 

Kennari:GuðríðurSigurðardóttir 

Upplýsinga-ogtæknimennt 

Helstuáhersluatriði:Upplýsinga-ogtæknimenntersamþættviðallarnámsgreinar.
Unniðverðurígoogle-umhverfinuognemendumkenntaðnýtasérþað.Einnigverða
ýmisöppnýttviðverkefnavinnu.Lögðeráherslaágóðaumgengniviðtölvur,bæðií
skólanumogutanhans. 

Námsmat: Námsmatbyggirásímatisembirtermeðbókstöfum.Gerðverður
námslotaþarsemgengiðerútfráhæfniviðmiðumAðalnámskrágrunnskóla.Umerað
ræðafjölbreyttnámsmatþarsemmetiðverðurútfrámargbreytilegrihæfniogverða
verkefniítaktviðþað.HorftertileftirfarandiþáttaíAðalnámskrágrunnskóla;
vinnulagogvinnubrögð,upplýsingaöflunogúrvinnsla,tækniogbúnaður,sköpunog
miðlunogsiðferðiogöryggismál. 

Kennari: 

Jákvæðuragi-Lífsleikni 
Helstu áhersluatriði: Unnið verður meðuppeldisstefnunaJákvæðuragi.Náminuer
sérstaklegaætlaðaðstyrkjanemenduríþvíaðtakastáviðábyrgðinasemfylgirþvíað
þroskastúrbarniíungling.Takaábyrgðáeigingjörðumogleitalausnaefeitthvaðfer
úrskeiðis. Unnið er að því að hjálpa nemendum til að öðlastmeirasjálfstraust,hafa
betri boðskipti bæði heima og í skólanum, taka ákvarðanir byggðar á staðreyndum
fremur en þrýstingi frá umhverfinu.Lögðeráherslaáaðnemendurviðhaldiog/eða
myndi sér þá skoðun að segja nei við tóbaki, áfengi og öðrumfíkniefnum.Þátttaka
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foreldraýtirundirþaðaðveltakisttil.Meðvirkriþátttökuþeirragetaþeireinniglært
meiraumþaðhvernigunnteraðtakastáviðþaðviðburðaríkastarfaðalaupp12-14
ára einstakling. Áhersla er lögð á að nemendur skoði samskipti undir mismunandi
kringumstæðum s.s. með því að gera sér greinfyrireðlisamskiptaogglöggvasigá
hvaðasamskiptamynstureinkenniþá.Bekkjarfundirerum.a.nýttiríþessusambandi.
Umferðarfræðslaerjafnframthlutiaflífsleikni. 
Helstanámsefni:V
 erkfæriJákvæðsagaogEineltishringurOlweusar.
Samgöngustofa.is–fræðsla.Umferðarvefurinn.Umferd.is/kennarar. 
Umferd.is/nemendur 
Námsmat:Þarsemumfjöllunarefnilífsleikninnarerumjöghuglægererfittaðmeta
þauáhefðbundinhátt.Kennarinnfylgistmeðframförumogvirkninemandans. 

Kennarar:Umsjónarkennarar. 

Danska 
Helstuáhersluatriði:Skiljaeinfaldantextameðgrunnorðaforðaídaglegulífioggeta
tekiðþáttísamskiptaleikjum.Aðáttasigáskyldleikatungumálaognýtasérínáminu.
Áherslaerátalaðmálogaðgetaskrifaðeinfaldantexta. 

Helstanámsefni:S
 mart,lesbók,vinnubók,kvikmyndirogþættir. 

Námsmat: Námsmat byggir á símati sem birt er með bókstöfum. Gerð verður
námslotaþarsemgengiðerútfráhæfniviðmiðumAðalnámskrágrunnskóla.Umerað
ræða fjölbreytt námsmat þarsemmetiðverðurútfrámargbreytilegrihæfniogverða
verkefni í takt við það. Horft er til eftirfarandi þátta í Aðalnámskrá grunnskóla;
hlustun,lesskilningur,samskipti,frásögn,ritun,menningarlæsiognámshæfni. 

Kennari:Umsjónarkennarar. 


Myndmennt  
Helstuáhersluatriði:H
 ugur-Hönd-Heilbrigði.Áherslaerlögðáaðþjálfahugaog
höndtilskapandistarfs.Nemandinnbyggieiginlistsköpunáhugmyndavinnutengdri
ímyndun,rannsóknumogreynslu.Hannnýtirmismunandileiðiríeiginsköpunog
eflirpersónulegaútfærsluhugmynda.Hannhagnýtirþáleiknisemhannhefuröðlast
tilaðtakastáviðfjölbreyttverkefni.Nýtiríeiginsköpungrunnþættimyndlista,
einfaldarútfærslursembyggjaáfærniímeðferðlita-ogformfræðiog
myndbyggingu.Kynnirséroggerirgreinarmunávöldumlistastílummyndlistaog
vinnurverkefnitengdþví.Hanneflireiginlæsiáumhverfisittogmyndmálí
umhverfinuogyfirfærirsjónrænaupplifunsínayfirámyndflöt.Sýnirvinnuferlifrá
hugmyndaðmyndverki.Sýnirfrumkvæðiogeflirpersónulegaútfærsluhugmynda,
notarmismunandiefni,verkfæriogmiðlaámarkvissanhátt.Gerirgreinfyrirvöldum
listastefnumímyndlistoggerirgreinfyrirmargvíslegumtilgangimyndlistaog 
hönnunar.Nemendurvinnasjálfstættogtakajafnframtþáttíýmsum
samstarfsverkefnum.Þeirsýniþrautseigjuogeflivitundumvönduðvinnubrögð.Þeir
verðimeðvitaðirogábyrgiríeiginframgönguoggerialltafsittbesta.Áherslaerlögð
ájákvæðsamskipti,góðaumgengniumefniogáhöldogfrágangávinnusvæði. 


5 



Námsefniogkennslugögn:K
 ennslugögnognámsefnifrákennara,semunniðerupp
úrýmsumvefsíðum,bókumogfræðumsembyggjam.a.áteikniþroska,
hugmyndavinnu,skapandinálgun,grunnþáttumfagsins,sögulegusamhengi,
kennslufræðimyndlista,upplýsingatækniogaðferðumgreinarinnar.Einnigerþegar
þaðáviðleitaðfangaágagnvirkumsíðumNámsgagnastofnunarogöðrumsíðum
þegarþaðávið.Reynteraðgætafjölbreytniíviðfangsefnumogtakamiðaf
áhugasviðihversogeinseftirþvísemhægtertilaðgeranámiðáhugaverðara. 
Helstukennsluaðferðir:Stuttirfyrirlestrarogkynningviðupphafnýrraverkefna,
sýnikennsla,einstaklingsleiðsögn,verklegaræfingar,samvinnaogumræður. 
Námsmat:Leiðsagnarmat.Námsmaterunniðútfráhæfniviðmiðumaðalnámskrár
semeinfölduðhafaveriðínámsviðmiðtilaðgeramatiðskilvirkaraþegarhæfni
nemendaermetin.Aðallegaerhorfttilvinnuferlisenaðeinhverjuleytitekiðmiðaf
afrakstrivinnunnarogsjálfsmatinemenda.Námsmatferframreglulegaátímabilinu.
NámsviðmiðkomafrmáhæfnikortinemandansáMentor. 
Kennari:AðalbjörgMaríaÓlafsdóttir 


Textílmennt 

Helstuáhersluatriði:Nemendurvinnieftirleiðbeiningumfrákennara.Þeirfái
innsýníefniogáhöldsemnotuðeruígreininni.Þeirtileinkisérhugtökog
undirstöðuatriði textílgreinarinnar.Áherslaerlögðáaðnemendurtileinkisér
sjálfstæðiívinnubrögðum. 
Kennsluhættir:Námiðermiðaðviðaðaukafærninemandansogeflahjáhonum
þekkinguogskilningásemflestumþáttumgreinarinnar.Tekiðermiðafskólasýn
Glerárskóla,hugur-hönd-heilbrigðiþarsemm.aerlögðáherslaáaðnemendur
þjálfiverklegahæfni,geritilraunirogþróihugmyndirsínar.Stuttirfyrirlestrarvið
upphafverkefna,sýnikennsla,einstaklingsleiðsögn,verklegaræfingar. 
Námsefni:Tölvaoginternet,fagbækuraföllutagiaukfjölbreyttraverkefnafrá
kennara.Uppskriftir,sniðogverkefnablöð. 
Námsmat:Námsmatbyggirámarkmiðumískólanámskrá/Aðalnámskrágrunnskóla,
þarsemlagtermatáhvortnemandihafináðsettummarkmiðumaukannaraþátta,og
þauviðmiðkomaframáhæfnikortinemandansíMentor.  
Námsmatferframreglulegaátímabilinuogbyggirþaðávinnuferli,þ.e.vinnusemi,
vandvirkni,frumkvæði,umgengniogframkomuaukþesssemafraksturvinnunnarer
metinn. 
Kennari:SoffíaMargrétHafþórsdóttir  

Hönnunogsmíði 
Hæfniviðmið: 

● Valiðognotaðáréttanhátthelstuverkfæriogmælitæki, 
● Gertgreinfyrirupprunaognotagildiþessefniviðarsemnotaðurerí
smíðastofunni. 
● Útskýrthugmyndirsínarmeðþvíaðrissauppmálsettavinnuteikningu, 
● Lesiðeinfaldateikningu,smíðaðeftirhenniogunniðeftirhönnunarferlifrá
hugmyndaðlokaafurð,
● Valiðsamsetningarogyfirborðsmeðferðsemhæfaverkefnum, 
● Hannaðogsmíðaðverkefnisemnýtirorkugjafaoglýstþvíhvaðavirkniþættir
eruaðverkiíýmsumhlutum, 
● Lýsthvernigtækninbirtistínánastaumhverfihansogalmenntísamfélaginu, 
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● Greintþarfiríumhverfisínuogrættmögulegarlausnir.gertgreinfyrirhvort
efniséuhættulegoghvernighægtséaðflokkaefnisemfellurtilí
smíðastofunni, 
● Gertviðogendurnýjaðeldrihlutioglengtþanniglíftímaþeirra, 
● Útskýrtréttarvinnustellingarogvaliðviðeigandihlífðarbúnað. 
Kennsluhættir 
Innlögn,sýnikennsla,verklegaræfingar,vettvangsferðir. 
námsmat 
Byggteráleiðsagnarmatiþarsemskoðaðerhvarnemandinnerstaddurínámisínu,
hverthannstefnirogþáhvernigbestséaðstandaaðþeimaðgerðumútfráþeim
hæfniviðmiðumsemerulögðtilgrundvallar.Þettastuðlaraðsjálfstæðinemendaog
eflirskilningámarkmiðum. 
Kennari:ÓlafurViðarHauksson. 


Tónlist/sjónlist/sviðslist 
Markmið: 
● Aðnemendurgetinotaðmismunandiefni,verkfæriogmiðlaáskipuleganhátt
íeiginsköpun 
● Aðeflaáhugaátónlistogsviðslistum. 
● Aðþjálfanemenduríaðferðumlistgreina. 
● Aðþjálfatón-ogtaktskyn. 
● Aðörvaímyndunarafloggetahreyftsigóþvingaðeftirtónlist. 
● Aðnemendurkynnisthljóðfærumog hljóðfærasmíði. 
● Aðnemendurkynnistýmsumtegundumtónlistar. 
● Aðnemendurnáiaðtengjasamanhreyfingu,túlkunogtónlist 
● Aðnemendurtakivirkanþáttíleikrænuferliíhópioggetibeittfleirieneinu
formleiklistar 
● Aðnemendurgetisýntviðeigandihegðunsemáhorfendur 
Námsmat:Umsögnumáhugaogframmistöðu. 
Kennari:GuðríðurSigurðardóttir 


Heimilisfræði 
Markmið 
● Þjálfistíaðstækkaogminnkauppskriftirogbreytag.ídl.ogöfugt 
● Temjisérs jálfstæðiogfrumkvæðiívinnubrögðum engetaeinnigunniðí
samvinnuogsamstarfiviðaðra 
● Temjisérgóðvinnubrögðogréttarvinnustellingar 
● Getiunniðaföryggiogsjálfstæðimeðeinföldustuaðferðirímatreiðsluúr
öllumfæðuflokkumt.d.suðu,steikingogaðnotaallarbakstursaðferðirnar. 
● Tileinkisérhreinlætiímeðferðmatvæla/krossmengun,örverurogfl. 
● Takaþáttíaðberaframmatogskipuleggjagestaboð. 
● Kynnistgeymsluaðferðummatvæla 
● Tjáðsigumheilbrigðalífshættiogtengslviðheilsufar 
● Tjáðsigumaðalatriðinæringarfræðinnars.s.vítamín,steinefni,orkuefniog
getitengtþauviðmatvæliogfæðuflokkana. 
● Kunniskiláallriflokkunsemkemurfráeldhúsi 
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● Kynnistátröskunarsjúkdómum,fæðuóþoliogofnæmi,sykursýkiogfl. 

Skipulagkennslu/kennsluaðferðir:Nemendurvinna 2-3samaníhóp.Stuttur
fyrirlestur/útlistuníbyrjuntímans,sýnikennslaefþörferá,einstaklingskennsla.
Kennariaðstoðareftirþörfumenleitasterviðaðeflasjálfstæðvinnubrögð.Reynt
eraðhafaviðfangsefnifjölbreyttogítaktviðhæfniviðmiðheimilisfræðinnar. 
Námsefni/kennslugögn 
Maturogmenningogverkefnavinnauppúrbókinni,Gottoggagnlegt3lesog
vinnubókásamtuppskriftum,ljósrituðumverkefnum,gögnfrákennara,
matreiðslubækurogblöð. 
Námsmat:UnniðerútfráhæfniviðmiðumAðalnámskráíheimilisfræðiog
sameiginlegumhæfniviðmiðumfyrirlistogverkgreinarogmetiðsamkvæmtþví.
Leiðsagnarmatferframallaönninasemmiðaraðþvíaðfylgjastmeðogsjá stöðunaá
meðanánámistendur.Frammistöðumat(verklegtpróf)tilaðkannahæfninemenda
viðaðbeitaþekkingusinniogleikni.Einnigervinnubókinmetin. 
Kennari:ÞóraGígjaJóhannsdóttir 


Hreyfingogheilsa 

Námsefni:E
 fnifrákennara. 
Skipulag kennslu: Leitast verður við að nemendur upplifi fræðslu um hollustu,
hreyfinguogheilbrigðanlífsstílájákvæðanogvirkanhátt.Fariðverðurígönguferðir,
gerðar æfingar í kennslustofunni og á skólalóð auk smá verkefna frá kennara.
Námsmat: Kennarar fylgjastmeðframförumogvirkninemandansoggefurumsögn
viðlokvorannar. 
Kennari:GuðríðurSigurðardóttirogLovísaRutStefánsdóttir. 


Skólaíþróttir 

Helstuáhersluatriðiogmarkmið:A
 ukináherslaáheilsuuppeldi,líkamsvitundog
upplifunánánastaumhverfimeðkennsluutandyraogútivist.Aukaþekkinguágildi
hreyfingartilheilsuræktarogeiginmatiástöðusinni.Áherslaástyrkjandiogliðkandi
æfingarsemleggjagrunnaðþrekioglíkamsreisn. 
Leiðir:Fjölbreyttiríþróttatímarseminnihaldam.a.ýmsarþolæfingar,styrktaræfingar,
liðleikaæfingar,boltaleikisemogleiki.Nemendumerskyltaðkomameðíþróttaföt
oghandklæðiíhverntímaogfaraísturtuaðhonumloknum.Æskilegterað
nemendurhafimeðsérskóííþróttatímum. 
Námsgögn:Stórogsmááhöldtilíþróttaiðkunar. 
Námsmat:Leiðsagnarmatsemmiðaraðþvíaðfylgjastmeðogsjástöðunaámeðan
námistenduroglokamatsemermatáárangrinámsogkennsluíloknámstíma,leikni-
ogafkastagetupróf.NánariupplýsingarumnámsframvindumánálgastáMentorundir
námsframvinda/námsmarkmið.NámsmarkmiðsemmerkterviðáMentoreruunnin
uppúrhæfniviðmiðumúrAðalnámskrágrunnskóla. 
Kennari: HrefnaDagbjartsdóttir,KáriJóhannessonogPállViðarGíslason 



Skólasund 
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Helstuáhersluatriði: Megináherslaáleikniþættiogkennsluallrasundaðferðaog
byggjaofanáþanngrunnsemfyrireroggeranemendurþarmeðvelsundfæra. 
Námsmat:Leiðsagnarmatsemmiðaraðþvíaðfylgjastmeðogsjástöðunaámeðan
námistenduroglokamatsemermatáárangrinámsogkennsluíloknámstíma,leikni-
ogafkastagetupróf.NánariupplýsingarumnámsframvindumánálgastáMentorundir
námsframvinda/námsmarkmið. Námsmarkmið sem merkt er við á Mentoreruunnin
uppúrhæfniviðmiðumúrAðalnámskrágrunnskóla. 
Kennari:PállViðarGíslason 
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