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8.bekkurGlerárskóla 

Ágætuforeldrar/forráðamenn. 
Íþessumnámsvísibirtasthelstuáhersluþættiríkennslueinstakranámsgreina.Þeimsemvilja
leita sér nánari upplýsinga er bent á Aðalnámskrá grunnskóla veffang: www.mrn.stjr.is.
Aðalnámskrá útfærir nánar ákvæði laga um kjarnagreinar og aðrar skyldunámsgreinar og
segirtilumáherslurogvægi.Húnergrundvöllurskólanámskrárgerðarogjafnframtviðmiðun
við mat á skólum og skólastarfi. Viðmiðunarstundaskrá, sem sýnir hlutfallslegt vægi milli
námsgreinaognámssviða,erhlutiafaðalnámskrá. 
Á unglingastigi í Glerárskóla er kennslan faggreinamiðuð. Skólasýn Glerárskóla, hugur,
hönd og heilbrigði fléttast eftir föngum inn í kennsluna. Markvisst kemurþessisýnframí
sameiginlegum viðburðum stigsins. Að hausti er farið í fjallgöngu, fótboltamót nemendaer
haldiðíBoganum,áþemadögumerskólasýninhöfðaðleiðarljósi, fariðerískíðaferðefunnt
er, á árshátíð skólans bera nemendur á unglingastigi hita og þunga af undirbúningi og á
vordögumeruútivistardagarþarsemnemendurkomaaðskipulagi. 
Agastefna skólans er Jákvæður agi og fylgt er Olweusaráætlun gegn einelti. Haldnireru
bekkjarfundirenmarkmiðmeðþeimeraðmótaogviðhaldabekkjarandasvonámgetiáttsér
stað.Lagðarerufyrirtengslakannaniríöllumbekkjumáunglingastigiaðvorioghausti. 
Námsmat: Hæfniviðmið eru grundvöllurfyrirnámsmati.Inníhæfnikortumsemfinnamáá
Mentor eru hæfniviðmið sem unnið er út frá. Hæfnikortin veita upplýsingar um stöðu
nemenda ogeruaðgengileginniásvæðihversnemandaáMentor.Hæfnikortinniheldurþau
viðmið sem á að meta fyrir hverja námsgrein fyrir sig á einum stað þannig að hæfnikort
nemendaeruhæfniviðmiðskólans. 
Kennarinnskipuleggurkennsluútfráhæfniviðmiðumogmeturhvarhvernemandierstaddur. 
Viðmiðunarstundaskrá,semsýnirhlutfallslegtvægimillinámsgreinaognámssviða,erhlutiaf
aðalnámskrá.Heildarfjöldikennslustundaí8.bekker37.Þaraferuvalgreinar6s tundir. 
Tölurnarísvigunumsegjatilumfjöldakennslustundaávikuíviðkomandinámsgrein. 

Umsjónarkennararí8.bekkeru:A
 nnaGuðrúnJóhannesdóttirogSigríðurVíkingsdóttir 

Íslenska(5) 
Áfram er reynt að efla tök nemenda á íslenskunni á sem fjölbreyttastan hátt. Samkvæmt
Aðalnámskrá grunnskóla er íslenska ein heildstæð námsgrein sem á að fela í sér lestur og
bókmenntaumræðu, talað mál og framsögn, hlustun og áhorf, ritun og stafsetningu auk
málfræði. 
Mikilvægt er að nemendur átti sig á því að góð þekkingámóðurmálinu,eðliþess,söguog
sérkennum er nauðsynlegur þáttur í almennri grunnmenntun. Hér að neðan eru talin helstu
áhersluatriðiíslenskukennslunnar.KennariseturupplýsingarumverkefnavinnuinnáMentor.
Mikilvægt eraðhafagottskipulagánámsgögnumoghaldavelutanumverkefnisemunnin
eru.RitunarverkefnieruunnininniáGoogleClassroom. 

Lesturogbókmenntir: 
● Nemendur þjálfist í að lesa margvíslega texta sér til skilnings, gagns og
gamans og geri sér grein fyrir mikilvægi þess að viðhalda og þjálfa
lestrarfærni. 
● Nemendurgetilagtmatátextaoggreintaðalatriðifráaukaatriðum. 
● Nemendurlesitextafráólíkumtímumogáttisigátengslumþeirraviðsöguog
menningu þjóðarinnar. Nemendur fái innsýn í fjölbreytileika íslenskra
1 

bókmennta, fornra og nýrra. Í 8. bekk er áherslan á þjóðsögur, fornsögur,
unglingabókmenntirogljóð. 
● Nemendurgetibeitthelstuhugtökumsemnotuðeruíumræðuumbókmenntir. 

Helsta námsefni: Hrafnkels saga, þjóðsögur, Peð á plánetunni Jörð, Kveikjur og bækur að
eiginvali. 
Heimavinna:Lesture rmjögmikilvægheimavinnaoglögðeráherslaáheimalestur. 
Námsmat: Unnið er út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár fyrir íslensku. Námið fer fram í
lotum og eru þau viðmið sem unnið er með í hverri lotu metin jafnóðum og matið birt á
Mentor. Námsmat tekur mið af viðfangsefnum hverju sinni, má t.d. nefna kannanir,
ritunarverkefni, hópverkefni, sjálfsmat og framsögn og tjáning. Í lokannarerannarprófþar
semreyniráfærninemendaíþeimþáttumsemunniðhefurveriðaðáönninni. 

Málfræði:
● Nemendur þekki beygingarleg og merkingarleg einkenni fallorða og geri sér
greinfyrirhlutverkiþeirraítexta. 
● Nemendurgerisérgreinfyrirorðmyndunogorðeiningum. 
● Nemendur kunni skil á orðtökum og málsháttum og séu meðvitaðir um
fjölbreytileikatungumálsins. 

Helstanámsefni:Máliðímark;Fallorð,FinnbjörgogKveikjur. 
Heimavinna: Ef nemendur ljúka ekki því lágmarks efni sem þeim er ætlað að vinna í
kennslustundumberaþeirábyrgðáþvíaðvinnaþaðuppsjálfir. 
Námsmat: Unnið er út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár fyrir íslensku. Námið fer fram í
lotum og eru þau viðmið sem unnið er með í hverri lotu metin jafnóðum og matið birt á
Mentor. Námsmat tekur mið af viðfangsefnum hverju sinni, má t.d. nefna kannanir,
ritunarverkefni, hópverkefni, sjálfsmat og framsögn og tjáning. Í lokannarerannarprófþar
semreyniráfærninemendaíþeimþáttumsemunniðhefurveriðaðáönninni. 
Ritunogstafsetning: 
● Lögðeráherslaáréttritunoggreinarmerkjasetningu. 
● Nemendurþekkimálsgreinarogefnisgreinar. 
● Nemendurgetigertútdráttúrtexta. 
● Nemendurskrifimismunanditextategundir. 
● Nemendur tileinki sér skipulögð vinnubrögð við ritgerðarsmíð og geti byggt
upptextaíröklegusamhengi. 
● Nemendur geti tjáð hugmyndir sínar og skoðanir og fært rök fyrir þeim á
skipulagðanoglæsileganhátt. 
● Lögðeráherslaágóðanogfjölbreyttanorðaforðaviðritun. 
● Nemendur tileinki sér skipulögð vinnubrögð við ritgerðarsmíð. Geti dregið
samanefni,endursagtogfelltinníeigintexta. 

Helstanámsefni:Finnbjörg,Kveikjurogefnifrákennara. 
Heimavinna:Ritunarverkefniogundirbúningurvegnaþeirra. 
Námsmat: Unnið er út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár fyrir íslensku. Námið fer fram í
lotumogeruþauviðmiðsemunniðermeðíhverrilotumetinjafnóðum.Námsmattekurmið
afviðfangsefnumhverjusinni,mát.d.nefnakannanir,ritunarverkefni,hópverkefni,sjálfsmat
og framsögn og tjáning. Í lok annar er annarpróf þar sem reynir á færni nemenda í þeim
þáttum sem unnið hefur verið að á önninni. Nemendur fá leiðbeiningar og umsögn um
frammistöðusínajafntogþéttoglokanámsmataðvori. 



Talað mál og hlustun: Fléttast inn í vinnu í lotum annarinnar og námsmat. Nemendureru
hvattirtilþessaðtjásigogfæramálefnalegrökfyrirskoðunumsínumogþegarþaðáviðað
standaskilávinnusinnimeðmunnlegumskilum. 
Fjallaðerumframsögnogtjáninguþarsemmarkvissterfariðígegnumþáþættisemskipta
máliviðaðflytjamálsittskýrtogskilmerkilegafyriraðra. 

Kennarar:AnnaGuðrúnJóhannesdóttirogSigríðurVíkingsdóttir 


Stærðfræði(5) 

Helstu áhersluatriði: Tölur og talnareikningur, rúmfræði, almenn brot, tugabrot og
prósentur,tölfræðiogalgebraogjöfnur. 
Helsta námsefni: Skali 1A, Skali 1B og ítarefni úr Almennri stærðfræði I og átta-tíu
bókunum. 
Heimavinna: Moodleheimanámspakkivikulegaogaukþesseinstakasinnumheimanámúr
þvíefnisemfariðeryfirþástundina.AlltheimanámerskráðáMentor. 
Námsmat: UnniðerútfráhæfniviðmiðumAðalnámskrárfyrirstærðfræði.Námiðferframí
lotumogeruþauviðmiðsemunniðermeðíhverrilotumetinjafnóðum.Námsmattekurmið
afviðfangsefnumhverjusinni.Ílokannarerannarprófþarsemreyniráfærninemendaíþeim
þáttumsemunniðhefurveriðaðáönninni. 
Hæfniviðmið,kaflapróf ogkönnunílokhverrarannar. 
Kennari:S
 veinnLeóBogasonogRagnarLogiBúason. 


Enska(3) 
Helstu áhersluatriði: Að aukamarkvisstorðaforðanemendaogeflalesskilningþeirra.Að
þjálfanemenduríaðhlustaogskrifaáenskuogörvaþáíaðtalatungumálið.Bætterviðog
byggt ofan á þá málfræðikunnáttu sem fyri er. Auk þess kynnast nemendur enskumælandi
löndumogþeirramenningu. 
Helstuáhersluatriðiíhlustun: 
-
Aðnemendurgetiskiliðtalaðmálumefniervarðarhannsjálfan,áhugamálhansog
daglegtlífþegartalaðerskýrtogáheyrilega 
-
Aðnemendurgetiskiliðímeginatriðumsamtölogviðtölumefnitengtdaglegulífi 
-
Aðnemendurgetifylgtþræðiíaðgengilegufjölmiðlaefniogíkvikmyndumsem
höfðartilhansoggetursagtfráeðaunniðúrþvíáannanhátt 
Helstuáhersluatriðiílesskilning: 
-
Aðnemendurgetiskiliðmegininntakíaðgengilegumfrásögnumdagblaða,tímaritaog
netmiðlaogbrugðistviðogfjallaðumefniþeirra 
-
Aðnemendurgetifundiðlykilupplýsingarítexta 
-
Aðnemendurgetilesiðsértilgagnsoggamansauðlesnarbækurogtímaritætluðungu
fólki 
Helstuáhersluatriðiíritun: 
-
Aðnemendurgetiskrifaðsamfelldantextaumefnisemhannþekkir 
-
Aðnemendurgetibeittgrunnreglummálfræðiogstafsetningarnokkuðrétt 
-
Aðnemendurgetisýntframáallgóðtökádaglegumorðaforðaogorðaforðasem
unniðhefurveriðmeð 
-
Aðnemendurgetisamiðtextaþarsemímyndunarafliðfæraðnjótasín. 
Helstuáhersluatriðiítöluðumáli: 



-

Aðnemendurgetisýntframáaðhannernokkuðvelsamræðuhæfurumefnisemhann
þekkirvel 
-
Aðnemendurgetibeittmáli,framburði,áherslumoghrynjandiafnokkruöryggi 
-
Aðnemendurgetiskiliðognotaðalgengustuorðasambönddaglegsmáls 
-
Aðnemendurgetinotaðmáliðsemsamskiptamiðilíkennslustundum 
-
Aðnemendurgetiundirbúið,tekiðogveittviðtal. 
-
Aðnemendurgetiflutteinfalda,undirbúnakynningu 
-
Aðnemendurgetiflutttilbúiðeðafrumsamiðefni,t.d.stuttatriðieðasögu,einneðaí
félagiviðaðra. 
Helstanámsefni: Verkefnifrákennara.Horfteráeinakvikmyndáönnogverkefniunninúr
henni. 
Heimavinna:E
 fverkefnieruekkiunninískólanumeigaþauaðverakláruðheima. 
Námsmat: Símat. Jafningjamat og sjálfsmat. Lestur og ritun, hlustun og talmál eru metin.
Vinnanemendaíkennslustundumermetin.Kannanireruhlutinámsmatsaukprófsílokanna. 
Kennari:KarenJóhannsdóttir. 

Danska(3) 
Dönskunámígrunnskólumhefurþvíhlutverkiaðgegnaaðveitaokkuraðgangað
norrænumálsamfélagioginnsýnínorrænamenningu. 

Helstuáhersluatriði:  
● Aukamarkvistviðorðaforðanemanda. 
● Nemendurgetiskiliðogmyndaðflóknarisetningar. 
● Nemendurgetisagtfrásjálfumsér,persónulegumhögum,áhugamálumognánasta
umhverfiáeinfaldanhátt. 
● Lagðurinngrunnurímálfræði. 
● Geturskiliðmeginþráðinnístuttumogeinföldumfrásögnumúrtímaritum,
dagblöðumognetmiðlum. 
● Getursamiðstuttaneinfaldantextameðstuðningimynda,hluta,tónlistarogúr
daglegulífi. 

Helstanámsefni:T
 aklesbókogvinnubækur.Smillesbókogvinnubækur.Léttlestrarbækur
ogaðrartextagerðir.ÞáttaraðirfráDR1ogfleirimiðlum(Baseboysogfl.).Efnistökgrunn
námsefnisfellurvelaðskólasýns.sheilbrigðanlífsstíl.Walkthetalkefniðyfirfærtádönsku.
Samnorrænverkefniogonlinefundir. 

Námsmat: Notast er við leiðsagnarmat, greinandi mat og stöðumatþarsemeinkunnerbirt
með hæfnieinkunn. Gerð er námslota/námslotur þar sem gengið er út frá hæfniviðmiðum
Aðalnámskrár grunnskóla. Um er að ræða fjölbreytt námsmat þar sem metið verður út frá
margbreytilegrihæfniogverðaverkefniítaktviðþað.Greinandimaterfyrstogfremsttilað
greina sértækan námsvanda. Leiðsagnarmat er til að fylgjast með og sjá stöðu nemenda
meðan á námi stendur þ.e. það ferli að afla upplýsinga um hvar nemandi erstaddurínámi
sínu og túlka þær. Nemendur fái tækifæri til að vera með sjálfsmat og jafningjamat.
Heimavinnanemendaogiðjusemiíkennslustundumermetin,munnlegtpróf,stuttarkannanir
ásamtannarprófum. 




Kennari:A
 nnaGuðrúnJóhannesdóttir 


Samfélagsfræði(3) 
Helstuáhersluatriði:  
● NemendurþekkivaldaþættiheimssögunnarogsöguÍslandstímabilið1750-1900. 
● NemendurkynnistsjálfstæðisbaráttuÍslendingaogJóniSigurðssyni. 
● Nemendurlæriumbauganetjarðaroglesturmargskonarkortaaukáhrifainnriogytri
aflajarðarinnar,veðurfarsogloftslagsbreytingaálífshættifólks. 
Helsta námsefni: Um víða veröld: jörðin. Jón Sigurðsson og hugmyndir 19. aldar. Árið
1918.Lýðræðiogtækni:Saga19.aldar.Myndböndogítarefniábókasafni,veraldarvefurinn. 
Leiðiraðm
 arkmiðum/kennsluaðferðir:Verkefnavinna,hópvinna,fyrirlestrarogumræður. 
Heimavinna:L
 esturnámsbókaogverkefnavinna.ÖllheimavinnaerskráðáMentor. 
Námsmat: Öllvinnaermetinm.t.t.hæfniviðmiðaoglykilhæfniaðalnámskrár.Viðmatiðer
horfttilvinnuviðeinstaklings-,hópa-ogsamvinnuverkefniaukprófaogþátttökuí
kennslustundum.AlltnámsmaterskráðíMentorognemendurfylgjastmeðogkvittafyrir
stöðuverkefnaþar. 
Kennari:R
 agnarLogiBúason. 

Náttúrufræði(3) 
Helstu umfjöllunarefni: Ílíffræðierlitiðyfirlífiðájörðinnimeðáhersluáplönturogdýr
s.s. svampdýr, lindýr, liðdýr, fiskar, fugla og spendýr. Atferlisfræði, meðfætt og lært atferli
dýra er skoðað. Í eðlisfræði er áhersla á rafmagn, ljós, hljóð, varma og veður. Vísindaleg
aðferðerkenndogskýrslugerð.Vettvangsferðirumnágrenniðeruliðurí grenndarfræði. 
Námsefni:Lífheimurinn,Eðlisfræði1,veraldarvefurinn,myndböndogefnifrákennara. 
Heimavinna:H
 eimavinnafelstaðmestuílestriínámsbóktilaðundirbúanæstu
kennslustundogljúkaviðverkefni/sjálfsprófsemekkináðistaðljúkaviðískólanum. 
Leiðiraðm
 arkmiðum/kennsluaðferðir:Meðsamræðum,hópa-ogparavinnuerlögðer
áherslaáaðþjálfalykilhæfninemendameðáhersluásamvinnu,sjálfstæðioggagnrýna
hugsunaukfærniíaðaflasérfróðleiksognýtasérupplýsingarafvefogúrbókum.Leitaster
viðaðhafaleiðirsemfjölbreyttastarognýtatilþessaðgengilegtefniúrupplýsingatækniog
forritum. 
Námsmat:Öllvinnaermetinm.t.t.hæfniviðmiðaoglykilhæfniaðalnámskrár.Viðmatiðer
horfttilvinnuviðverkefnabækur,einstaklings-,hópa-ogsamvinnuverkefni,prófúrhelstu
hugtökumnámsefnisogviðumræðuríkennslustundum.AlltnámsmaterskráðíMentor. 
Kennari:S
 igríðurVíkingsdóttir. 
Jákvæðuragi-Lífsleikni(1) 
Helstuáhersluatriði: UnniðverðurmeðuppeldisstefnunaJákvæðuragi. 
Lögðáherslaáumræðurumsamskiptiogjafnréttihaftaðleiðarljósiísamskiptum.Fjallaðer
ummálsemuppkunnaaðkomahverjusinniogsnertalíðanogvelferðnemenda.Þettaer
m.a.gertíformibekkjarfundaþarsemnemendureruþjálfaðiríþvíaðkomahugsunum,
tilfinningumogskoðunumáframfæri.Umferðarfræðslaerjafnframthlutiaflífsleikni. 
Helstanámsefni:VerkfæriJákvæðsaga.Samgöngustofa.is–fræðsla.Umferðarvefurinn 
Umferd.is/kennarar.Umferd.is/nemendur.
 
Leiðiraðm
 arkmiðum/kennsluaðferðir:Bekkjarfundir,umræður,samvinnunám,hópastarf. 
Námsmat:Umsagniríforeldraviðtölumumsamskipti,virkniíverkefnumogumræðum.
Sjálfsmatnemendaumeiginverkefniogsamskipti. 
Kennarar:Umsjónarkennarar. 



Myndmennt



Helstuáhersluatriði:H
 ugur-Hönd-Heilbrigði.Áherslaerlögðáaðþjálfahugaoghöndtil
skapandistarfs.Nemandinnskrásetjiogútfærihugmyndiráfjölbreyttanháttmyndræntog
byggieiginsköpunáhugmyndumtengdumímyndun,rannsóknumogreynslu.Hannnýtir
mismunandileiðiríeiginsköpunogeflirpersónulegaútfærsluhugmynda.Sýnirogútskýrir
vinnuferlis emfelurísérþróunfráhugmyndaðlokaverki.Hagnýtirþáleikniogþekkingu
semhannhefuröðlastáskapandiháttogsýnifrumkvæði.Velurmillimismunandiaðferðaog
miðla,gerirtilraunirogtekuráhættuoglærirafeiginmistökum.Nýtirséríeiginsköpun
grunnþættimyndlista,einfldarútfærslursembyggjaáfærniímeðferðlita-ogformfræði,
myndbygginguogáferðarmótun.Hanneflireiginlæsiáumhverfisittogmyndmálí
umhverfinuogyfirfærirsjónrænaupplifunsínayfirámyndflöt.Kynnirséroggerir
greinarmunávöldumlistastílumoggerirgreinfyrirmargvíslegumtilgangimyndlistaog
hönnunar.Nemendurvinnasjálfstættogtakajafnframtþáttíýmsumsamstarfsverkefnum.
Þeirsýnaþrautseigjuogeflavitundumvönduðvinnubrögð.Þeirverðimeðvitaðirogábyrgirí
eiginframgönguogg erialltafsittbesta.Áherslaerlögðájákvæðsamskipti,góðaumgengni
umefniogáhöldogfrágangávinnusvæði. 
Námsefniogkennslugögn:K
 ennslugögnognámsefnifrákennarasemunniðeruppúr
ýmsumgögnum,s.s.vefsíðum,bókumogfræðumsembyggjaáteikniþroska,
hugmyndavinnu,sköpun,grunnþáttumfagsins,sögulegusamhengi,kennslufræðimyndlista,
upplýsingatækniogaðferðumfagsins.Einnigerleitaðfangaágagnvirkumsíðum,s.s.
Námsgagnastofnunarogfleirigagnvirkumsíðum.Reynteraðgætafjölbreytnií
viðfangsefnumogtakamiðafáhugasviðihversogeinseftirþvísemhægtertilaðgeranámið
áhugaverðara. 
Helstukennsluaðferðir:Innlögn,stuttirfyrirlestrarogsýnikennslaviðupphafverkefna,
einstaklingsleiðsögn,verklegaræfingar,samvinnaogumræður. 
Námsmat: 
Leiðsagnarmat.Námsmaterunniðútfráhæfniviðmiðumaðalnámskrársemeinfölduðhafa
veriðínámsviðmiðtilaðgeramatiðskilvirkaraþegarhæfninemendaermetin.Aðallegaer
horfttilvinnuferliseneinnigtekiðmiðafafrakstrivinnunnarogsjálfsmatinemenda.
Námsmatf erframreglulegaátímabilinu.Námsviðmiðinerugrunnurnámsmatsogþaukoma
framáhæfnikortinemandansíMentor. 
Kennari:AðalbjörgMaríaÓlafsdóttir 



Hönnunogsmíði 

Hæfniviðmið 
● Valiðaðferðir,efniogverkfæriviðhæfiogsýntréttaogábyrganotkunverkfæra,
● Sagtfrámikilvægiverkþekkingarínútímasamfélagi, 
● Útskýrthugmyndirsínarfríhendis-ogmeðgrunnteikningu, 
● Unniðsjálfstætteftirverkáætlunogvinnuteikningu,útbúiðefnislistaogreiknað
kostnað, 
● Framkvæmtflóknarisamsetningar,s.s.samlímingu,töppunogskrúfun, 
● Gertgreinfyriráhrifumnýsköpunaráumhverfisittogsamfélag. 
● Greintvistvænefnifráóvistvænumoghaftsjálfbærniaðleiðarljósiviðvinnusína,s.s.
viðefnisval, 
● Gertsérgreinfyrirhvortoghvernighægteraðendurnýjaýmsahlutitilaðlengja
líftímaþeirra, 
● Beittviðeigandivinnustellingumognotaðréttanhlífðarbúnaðogfjallaðum
vinnuverndoghversvegnareglurþaraðlútandierusettar. 



Kennsluhættir 
Innlögn,sýnikennsla,verklegaræfingar. 
Námsmat 
Byggteráleiðsagnarmatiþarsemskoðaðerhvarnemandinnerstaddurínámisínu,hvert
hannstefnirogþáhvernigbestséaðstandaaðþeimaðgerðumútfráþeimhæfniviðmiðum
semerulögðtilgrundvallar.Þettastuðlaraðsjálfstæðinemendaogeflirskilningá
markmiðum. 
Kennari:Ó
 lafurViðarHauksson. 



Heimilisfræði 
Markmið: Fáiþjálfuníaðmatreiðafjölbreyttanoggóðanhversdagsmat. 
● Lærihelstumatreiðsluaðferðir(suða,steiking,bakstur). 
● Hafitileinkaðsérgóðavinnutækniogréttalíkamsbeitingu. 
● Þjálfistíaðvinnasjálfstætteftiruppskriftum 
● Þjálfistíaðvinnameðöðrumogsýnaöðrumvirðinguogtillitssemi. 
● Verðalæsáumbúðamerkingarmatvælaogvitiaðaukefnierustundumnotuðímatvæli. 
● Rifjiuppgeymsluaðferðirmatvælaogkunniskiláskaðsemimismunandiörvera. 
● Þekkihelstunæringarefnifæðunnaroghlutverkþeirraogsjúkdómasemstafaafröngu
mataræði 
● Kynnistjurtafæðikostumoggöllum 
● Kynnistmataræðisemtengjasttrúarbrögðum 
● Kunniskiláallriflokkunsemkemurfráeldhúsiogsémeðvitaðurumumhverfisvernd. 
Skipulagkennslu/kennsluaðferðir: Útlistunarkennsla,sýnikennsla,hópavinna,samvinnunám,
einstaklingskennsla.Nemendurvinna2-3samaníhópog þurfaaðvinnasameiginlegaaðákveðnum
verkefnumþarsemallireigaaðtakavirkanþátt.Leitasterviðaðhafahráefnisvalogverkefni
fjölbreytt.Útikennslaferframímaíogseptemberogerþáaðalleganotastviðútigrill. 
Námsefni/ kennslugögn: Matur og menning-unnin verkefni upp úr bókinni, ljósrituð gögn frá
kennara,heftioguppskriftir,matreiðslubækurogblöð.. 
Námsmat:UnniðerútfráhæfniviðmiðumAðalnámskráíheimilisfræðiogsameiginlegum

hæfniviðmiðumfyrirlistogverkgreinarogmetiðsamkvæmtþví.Leiðsagnarmatferframalla
önninasemmiðaraðþvíaðfylgjastmeðogsjá stöðunaámeðanánámistendur.
Frammistöðumat(verklegtpróf)tilaðkannahæfninemendaviðaðbeitaþekkingusinniog
leikni.Einnigervinnubókinmetin. 
Kennari:Þ
 óraGígjaJóhannsdóttir 


Textílmennt 

Helstuáhersluatriði:Nemendurvinnieftirleiðbeiningumfrákennara.Þeirfáiinnsýníefni
ogáhöldsemnotuðeruígreininni.Þeirtileinkisérhugtökogundirstöðuatriði textíl
greinarinnar. Áherslaerlögðáaðnemendurtileinkisérsjálfstæðií vinnubrögðum.  
Verkefninbyggjastásjálfstæðrivinnunemendaágrundvellifyrranámsogáherslaerlögðá
persónulegarútfærsluráverkefnum. 
Kennsluhættir:Námiðermiðaðviðaðaukafærninemandansogeflahjáhonumþekkingu
ogskilningásemflestumþáttumgreinarinnar.TekiðermiðafskólasýnGlerárskóla,hugur-
hönd-heilbrigðiþarsemm.aerlögðáherslaáaðnemendurþjálfiverklegahæfni,geri
tilraunirogþróihugmyndirsínar.Stuttirfyrirlestrarviðupphafverkefna,sýnikennsla,
einstaklingsleiðsögn,verklegaræfingar. 
Námsefni:Tölvaoginternet,fagbækuraföllutagiaukfjölbreyttraverkefnafrákennara.
Uppskriftir,sniðogverkefnablöð. 



Námsmat:Námsmatbyggirámarkmiðumískólanámskrá/Aðalnámskrágrunnskóla,þarsem
lagtermatáhvortnemandihafináðsettummarkmiðumaukannaraþátta,ogþauviðmið
komaframáhæfnikortinemandansíMentor.  
Námsmatf erframreglulegaátímabilinuogbyggirþaðávinnuferli,þ.e.vinnusemi,
vandvirkni,frumkvæði,umgengni,ogframkomuaukþesssemafraksturvinnunnarermetinn. 
Kennari:S
 offíaMargrétHafþórsdóttir  



Skólaíþróttir 

Helstu áhersluatriði: Fjölbreytt þjálfun sem nær til alhliða heilsuræktar,almenningsíþrótta
ogíþróttagreinasemgeraþásemmestsjálfstæðaviðeiginþjálfun.Þjálfanemendaíaðsetja
séreiginmarkmið,skýraþjálfunaraðferðirogmælaeiginafkastagetu. 
Leiðir: Fjölbreyttir íþróttatímar sem innihalda m.a. ýmsar þolæfingar, styrktaræfingar,
liðleikaæfingar, boltaleiki sem og leiki. Ef nemendur geta ekki tekið þátt í íþróttum verða
foreldrar/forráðamenn að senda tölvupóst á netfang íþróttakennara þar sem ástæður forfalla
koma fram, annars er um fjarvist að ræða. Nemendum er skylt að koma með íþróttaföt og
handklæðiíhverntímaogfaraísturtuaðhonumloknum. 
Námsgögn:S
 tórogsmááhöldtilíþróttaiðkunar. 
Námsmat: Leiðsagnarmat sem miðar að því að fylgjast með og sjá stöðuna á meðannámi
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 Mentor eru unnin uppúr
hæfniviðmiðumúrAðalnámskrágrunnskóla. 
Kennari:HrefnaDagbjartsdóttir,KáriJóhannessonogPállViðarGíslason. 




Skólasund 


Helstu áhersluatriði: Fjölbreyttir sundtímar þarsemvatniðernotaðtilalhliðaheilsuræktar
og kynna aðferðir sundþjálfunar.Aukiðvægibjörgunarívatni,troðamarvaða,bjargafélaga
uppábakkaogbjörgunarsundmeðfélaga.  
Námsmat: Leiðsagnarmat sem miðar að því að fylgjast með og sjá stöðuna á meðannámi
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 Mentor eru unnin uppúr
hæfniviðmiðumúrAðalnámskrágrunnskóla. 
Kennari:P
 állViðarGíslason. 












