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Samvera Kl. 8.10 – 8.30 

 
Námsgrein Hæfni *** ** * 

Íslenska 
Talað mál,  
hlustun og áhorf  
Lestur og bókmenntir 

    

    

    

    

    

Samfélagsgreinar 
Reynsluheimur 

Veruleiki 
 Hugarheimur:  

Sjálfsmynd 
Félagsheimur: 
Samskipti 

    

    

    

 

Grunnþættir menntunar  
Kennsluskipulag 

Kennsluaðferðir Námsgögn:  Aðlögun í námi 
Læsi  Umræður og spurningar.  

Í samveru fá nemendur tækifæri til að æfa sig 
í skipulögðum samræðum í litlum hóp.  

ART færni nýtt til að æfa hlustun og þátttöku í 

samræðum markvisst. 
Tímavakar og myndræn spjöld með vinnuferli. 

Dagasögur hjá yngri nemendum. 

Lýðræði og mannréttindi 

Jafnrétti 

Sjálfbærni 

Sköpun 

Heilbrigði og velferð 

 

Námsmat:  
Mat á hæfniviðmiðum í námsgrein og lykilhæfni 

1.önn 2.önn 

Matsaðferðir 

Námsmatsaðferðir:  
Leiðsagnarmat á hæfniviðmiðum 

Sjálfsmat 
Jafningjamat 

 Námsmatsaðferðir:  
Leiðsagnarmat á hæfniviðmiðum 

Sjálfsmat 
Jafningjamat 

Vitnisburður 

Leiðsagnarmat 
Lýsandi endurgjöf á framvindu náms út frá  

hæfniviðmiðum í einstaklingsnámskrá og 
verkefnasafni. 

Vitnisburðarbók: 
Mat á hæfniviðmiðum í einstaklingsnámskrá 

Umsögn um þekkingu, leikni og hæfni 
 

Matsviðmið 

*** 
Hefur náð góðri færni og getur nýtt af 
öryggi. 

** 
Hefur tileinkað sér færni að hluta en 
dagamunur er á því hvernig færni er 
nýtt. 

* 
Hefur þörf fyrir áframhaldandi þjálfun 
í færni og tækifæri til að nýta hana. 
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Áætlun Kl. 8.30 – 9.30 

 
Námsgrein Hæfni *** ** * 

Íslenska 
Lestur  og bókmenntir 
Ritun 
Málfræði 

    

    

    

    

    

    

Stærðfræði 
Tölur og reikningur  
Algebra 
Rúmfræði og mælingar  
Tölfræði og líkindi 

    

    

    

Samfélagsgreinar 
Hugarheimur:  

Sjálfsmynd 
Félagsheimur: 
Samskipti  

    

    

    

Upplýsinga – og 

tæknimennt 
Vinnulag og vinnubrögð 
Upplýsingaöflun  og úrvinnsla  

    

    

    

Enska 
Hlustun 

Lesskilningur 
Frásögn 

Ritun 

    

    

    

 

Grunnþættir menntunar  
Kennsluskipulag 

Kennsluaðferðir Námsgögn:  Aðlögun í námi 
Læsi  
Lýðræði og mannréttindi 
Jafnrétti 
Sjálfbærni 
Sköpun 
Heilbrigði og velferð 

Verkefnavinna á einstaklingsborðum 
Í áætlunartímum er lögð áhersla á 
einstaklingsmiðaða vinnu nemenda að sínum 
hæfniviðmiðum. 

Áætlunarbækur af ýmsum gerðum. 
Einstaklingsmiðað námsefni út frá 
hæfniviðmiðum. Tölvur og I-pad. 
Aðgengi að tækni sem dregur úr hindrunum í 

námi: Foxit Reader, talgervill 

 

Námsmat:  Mat á hæfniviðmiðum í námsgrein og lykilhæfni 

1.önn 2.önn 

Matsaðferðir 

Námsmatsaðferðir:  

Reglulegt símat á verkefnasafni 
Kannanir: munn- og skriflegar 
Skimunarpróf í lestri 

 Námsmatsaðferðir:  

Reglulegt símat á verkefnasafni 
Kannanir: munn- og skriflegar 
Skimunarpróf í lestri 

Vitnisburður 
Leiðsagnarmat 
Lýsandi endurgjöf á framvindu náms út frá  
hæfniviðmiðum og verkefnasafni. 

Vitnisburðarbók: 
Mat á hæfniviðmiðum í einstaklingsnámskrá 
Umsögn um þekkingu, leikni og hæfni 

Matsviðmið 

*** 
Hefur náð góðri færni og getur nýtt af 
öryggi. 

** 

Hefur tileinkað sér færni að hluta en 
dagamunur er á því hvernig færni er 
nýtt. 

* 
Hefur þörf fyrir áframhaldandi þjálfun 
í færni og tækifæri til að nýta hana. 
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SÁTT – félagsfærni Kl. 9.30 – 10.10 

 
Heilbrigði og velferð - Læsi Hæfni (kveikja) *** ** * 

Hugarheimur: 

Sjálfsmynd 

Geti lýst ýmsum tilfinningum svo sem gleði, sorg, reiði og átti sig á áhrifum 

þeirra á hugsun og hegðun 

   

Geti greint ytri og innri kveikjur og fundið leiðir til sjálfstjórnar (dempara)     

Geri greinarmun á viðeigandi og óviðeigandi hegðun/ hugsun (í takt við aldur)    

Félagsheimur: 

Samskipti 

Fái innsýn í verkfæri UTÁ og geti nýtt í daglegu lífi  (þarfahring, mitt og þitt hlutverk, þríhorn)    

Geti nýtt sér félagsfærnisögur og ART færni til árangurs í samskiptum     

Geri greinarmun á kunningsskap, vináttu og ástarsambandi    
Sjálfbærni og sköpun Hæfni  (sjálfstæð vinna)    

Hugarheimur: 
Sjálfsmynd 

Sýni jákvætt viðhorf til verkefna    

Geti lagt mat á eigin færni (styrk og veikleika)    

Félagsheimur: 
Samskipti 

Tileinki sér skipuleg vinnubrögð á vinnusvæði (innra skipulag)    

Geti fest hugann við úrlausn verkefna þrátt fyrir truflun á vinnusvæði    
Lýðræði, mannréttindi, jafnrétti Hæfni (hópavinna)    

Hugarheimur: 
Sjálfsmynd 

Beri virðingu fyrir sjálfum sér    

Sýni frumkvæði og áhuga í verkefnavali    

Félagsheimur: 
Samskipti 

Sýni tillitssemi og umhyggju í leik og starfi     

Geti sett sig í spor annarra    
Athafnir daglegs lífs Hæfni    

Í kennslustund 
Getur fylgt skipulagi kennslustundar með stuðningi/án stuðnings    

Getur tekist á við breytingar með stuðningi/án stuðnings    

 

Grunnþættir menntunar  
Kennsluskipulag 

Kennsluaðferðir Námsgögn:  Aðlögun í námi 
Heilbrigði og velferð og læsi  
 
Sjálfbærn og sköpun 
 
Lýðræði og mannréttindi, 
Jafnrétti 

Innlögn: hlusta á fróðleik, taka þátt í umræðum og vinna 

verkefni. 

Hópavinna: unnið er með verkefni, spil, fræðsla og útivist. 

 

Innlögn: fróðleikur, umræður og verkefnavinna út frá 
markmiðum. 
Hópvinna: verkefni sem reynir á samstarf og lausnamiðaða 
hugsun. 

 

Námsmat:  Mat á hæfniviðmiðum í námsgrein og lykilhæfni 
1.önn 2.önn 

Matsaðferðir 
Námsmatsaðferðir:  
Leiðsagnarmat 
Sjálfsmat 

 Námsmatsaðferðir:  
Leiðsagnarmat 
Sjálfsmat  

Vitnisburður 

Leiðsagnarmat 
Lýsandi endurgjöf á framvindu náms út frá  
hæfniviðmiðum og verkefnasafni.  
Niðurstöður sjálfsmats og mat á lykilhæfni. 

Vitnisburðarbók: 
Skráning á gátlista og umsögn 
Niðurstöður sjálfsmats 
Mat á lykilhæfni 

Matsviðmið 

*** 
Hefur náð góðri færni og getur nýtt af 
öryggi. 

** 

Hefur tileinkað sér færni að hluta en 
dagamunur er á því hvernig færni er 
nýtt. 

* 
Hefur þörf fyrir áframhaldandi þjálfun 
í færni og tækifæri til að nýta hana. 
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Tækniþjálfun 10.30 – 11.10 
 

Námsgrein Hæfni *** ** * 

Íslenska 
Lestur og bókmenntir 

Ritun 

    

    

    

Enska 
Hlustun 

Lesskilningur 

Samskipti 
Frásögn 

Ritun 

    

    

    

Stærðfræði 
Að geta spurt og svarað með 

stærðfræði 
Að kunna að fara með tungumál 

og verkfræði stærðfræðinnar 
Vinnubrögð og beiting 

stærðfræðinnar 
Rúmfræði og mælingar 

Tölfræði og líkindi 

    

    

    

    

    

    

Upplýsinga- og 
tæknimennt 

Upplýsingaöflun og úrvinnsla 
Tækni og búnaður 
Sköpun og miðlun 

Siðferði og öryggismál 
 

    

    

    

    

    

 

Grunnþættir menntunar  
Kennsluskipulag 

Kennsluaðferðir Námsgögn:  Aðlögun í námi 
Læsi  Stöðvavinna og leitarnám 

Í tækniþjálfun er unnið með grunnskilning á peningum, 
klukku og mælingum. 
Verklegar æfingar: 
Nemendur vinna fjölbreytt verkefni í tölvum í takt við sín 
námsmarkmið. 
 

Verklegar æfingar ásamt verkefnablöðum, spilum og 
Numicon kubbum. 
Tölvu/i-pad verkefni í takt við námsmarkmið. 
Sjónrænar vísbendingar um vinnusvæði. Skýrar verklýsingar 
sem styðja við virkni og skapa öryggi. 

Lýðræði og mannréttindi 

Jafnrétti 

Sjálfbærni 

Sköpun 

Heilbrigði og velferð 

 

Námsmat:  Mat á hæfniviðmiðum í námsgrein og lykilhæfni 

1.önn 2.önn 

Matsaðferðir 

Námsmatsaðferðir:  
Frammistöðumat 
Mat á verkefnavinnu 

 Námsmatsaðferðir:  
Frammistöðumat 
Mat á verkefnavinnu 

Vitnisburður 

Leiðsagnarmat 
Lýsandi endurgjöf á framvindu náms út frá  
hæfniviðmiðum í einstaklingsnámskrá og verkefnasafni. 

Vitnisburðarbók: 
Mat á hæfniviðmiðum í einstaklingsnámskrá 
Umsögn um þekkingu, leikni og hæfni 

Matsviðmið 

*** 
Hefur náð góðri færni og getur nýtt af 
öryggi. 

** 

Hefur tileinkað sér færni að hluta en 
dagamunur er á því hvernig færni er 
nýtt. 

* 
Hefur þörf fyrir áframhaldandi þjálfun 
í færni og tækifæri til að nýta hana. 
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Námsgrein Hæfniviðmið 

Myndmennt 

Þjálfist í að skapa myndverk með margvíslegum aðferðum 

Þjálfist í að vinna út frá kveikju við listsköpun 

Þjálfist í að tjá eigin reynsluheim, tilfinningar og skoðanir í sköpun 

Þjálfist í að greina frá myndmáli í umhverfinu og samfélaginu 

Textílmennt 

Kynnist og þjálfist í að beita grunnaðferðum og áhöldum. 

Þjálfist í að vinna eftir einföldum leiðbeiningum 

Þjálfist í að vinna eftir myndrænu ferli, frá hugmynd til afurðar 

Þjálfist í að skreyta textílverkefni á fjölbreyttan hátt 

Smíði 

Þjálfist í að nota helstu verkfæri og mælitæki á öruggan og réttan hátt 

Þjálfist í að vinna verkefni eftir myndrænu ferli og aðstoð 

Þjálfist í að beita líkamanum rétt við vinnu 

Kynnist hlífðarbúnaði og geti nýtt rétt 

Heimilisfræði 

Kynnist heilbrigðum lífsháttum og tengslum þeirra við heilsufar 

Þjálfist í að fara eftir sjónrænum leiðbeiningum um hreinlæti og þrif 

Þjálfist í að fara eftir einföldum uppskriftum og nota einföld mæli- og eldhúsáhöld með stuðningi af 

sjónrænum leiðbeiningum 

Þjálfist í að leggja á borð 

Þjálfist í að sýna góða borðsiði 

 
Grunnþættir 
menntunar  

Kennsluskipulag 
1.önn 2.önn 

Læsi  Tvö 9 - 10 vikna námskeið á 1.önn. 
Valverkefni á 2.önn. 

Einstaklingsmiðuð kennsla þar sem unnið er 
með áhugasvið nemenda. Unnið með 
umgengni og framkomu í öllum smiðjum. 

Unnið með fjölbreyttan efnivið og verkfæri. 
Myndrænar stýringar á verkferli. Lýðræði og mannréttindi 

Jafnrétti 

Sjálfbærni 

Sköpun 

Heilbrigði og velferð 

 

Lykilhæfni 
Námsmat: Mat á hæfniviðmiðum í námsgrein og lykilhæfni 

1.önn 2.önn 
Tjáning og miðlun Námsmatsaðferðir:  

frammistöðumat  
Leiðsagnarmat: 
Lýsandi endurgjöf á framvindu náms út frá  
hæfniviðmiðum og verkefnasafni. 

Námsmatsaðferðir:  
Frammistöðumat  
Vitnisburðarbók: 
Umsögn sem unnin er út  frá  verkefnavinnu og 
frammistöðu á önninni. 

Skapandi og gagnrýnin hugsun 

Sjálfstæði og samvinna 

Nýting miðla og upplýsinga 

Ábyrgð og mat á eigin námi 

Vitnisburður 
Leiðsagnarmat 
Lýsandi endurgjöf á framvindu náms út frá  

hæfniviðmiðum og verkefnasafni. 

Umsögn út frá markmiðum 

Matsviðmið 

*** 
Hefur náð góðri færni og getur nýtt af 
öryggi. 

** 

Hefur tileinkað sér færni að hluta en 
dagamunur er á því hvernig færni er nýtt. 

* 
Hefur þörf fyrir áframhaldandi þjálfun 
í færni og tækifæri til að nýta hana. 

 

List – og 
verkgreinar 
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Þemanám 
Samfélags/náttúrugreinar 

Á hverri önn er unnið með ákveðið þema sem fléttast inn í flestar kennslustundir skóladagsins með umræðum, 
lestri og fjölbreyttri verkefnagerð.  

 

 

Villt dýr                                                                                       1. önn 
Námsgrein Hæfni *** ** * 
Samfélagsgreinar 
Reynsluheimur 

Upplifi tengsl við náttúruna og mikilvægi þess að ganga vel um umhverfið.    

Samfélagsgreinar 
Félagsheimur: 
Samskipti 

Geti sýnt skilning á mikilvægi þess að bera virðingu fyrir öllu lífi á jarðríki 
   

Náttúrugreinar 
Viðfangsefni: Geti tjáð þekkingu sína og viðhorf með ýmsum þætti    

 

   

Endurvinnsla og flokkun                                                        2. önn 

Námsgrein Hæfni *** ** * 
Samfélagsgreinar 
Reynsluheimur 

Átti sig á hvernig hver einstaklingur getur lagt sitt af mörkum til verndar    

Samfélagsgreinar 
Félagsheimur: 

Samskipti 
Geti borið virðingu fyrir ólíkum skoðunum  í orði og verki 

   

Náttúrugreinar 
Viðfangsefni: Kynnist flokkun og endurvinnslu á sorpi    

 

Grunnþættir menntunar  
 Kennsluskipulag  

Kennsluaðferðir Námsgögn:  Aðlögun í námi 
Læsi  Skapandi verkefni, þrautalausnir, tjáning, 

leitarnám, verkefnavinna og vefleiðangur 

Í þemanámi er bæði unnið í litlum hópum og 

verkefnavinnu á einstaklingsborðum. 

Einstaklingsmiðuð nálgun í stýringum til að 
styðja við virkni nemenda. 
Unnið með fróðleik í máli og myndum út frá 
námsmarkmiðum.  

 

Lýðræði og mannréttindi 

Jafnrétti 

Sjálfbærni 

Sköpun 

Heilbrigði og velferð 

 

Námsmat:  
Mat á hæfniviðmiðum í námsgrein og lykilhæfni 

1.önn 2.önn 

Matsaðferðir 

Námsmatsaðferðir:  

Möppumat 
Frammistöðumat 

 Námsmatsaðferðir:  

Möppumat 
Frammistöðumat 

Vitnisburður 

Leiðsagnarmat 
Lýsandi endurgjöf á framvindu náms út frá  
hæfniviðmiðum og verkefnasafni. 

Vitnisburðarbók: 
Umsögn sem unnin er út  frá  verkefnavinnu og 
frammistöðu á önninni. 

Matsviðmið 

*** 
Hefur náð góðri færni og getur nýtt af 
öryggi. 

** 

Hefur tileinkað sér hluta af færni og 
dagamunur er á því hvernig færni er 
nýtt. 

* 
Hefur þörf fyrir áframhaldandi þjálfun 
í færni og tækifæri til að nýta hana. 
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Skólaíþróttir 
 

Námsgrein Hæfni *** ** * 

Íþróttir 

Hafi tekið þátt í umræðu um mikilvægi hreyfingar, markvissa þjálfun, og tileinki 

sér rétta tækni við vöðvateygjur 
   

Hafi fengið reynslu af þátttöku í æfingum, útivist og leikjum sem efla 

sjálfsmynd, viljastyrk og áræði 
   

Fái aukna þjálfun í samhæfingu hreyfinga og tenginu þeirra í eina heild    

Hafi tileinkað sér háttvísi í leik og starfi, læri að taka sigri og ósigri í keppni og 

fara eftir reglum 

   

Öðlist þekkingu á starfsemi líkamans í tengslum við hreyfingu og ástund 

íþrótta og geti þrifið sig að lokinni kennslustund í íþróttum 
   

Geti sagt frá þeim reglum sem gilda á kennslusvæði íþrótta og umgangist 

áhöld og tæki á öruggan hátt 
   

Sund 

Geti tekið þátt í æfingum með og án áhalda sem tengja saman mismunandi 

sundhreyfingar 

   

Geti tekið þátt í leikjum og æfingum í vatni sem auka vellíðan og styrkja 

samskipti 
   

Taki þátt leikjum sem þjálfa færni í sundaðferðum    

Hafi náð valdi á samspili grunnhreyfinga í bringusundi, skólabaksundi, 

skriðsundi og baksundi 
   

Geti spyrnt frá bakka og synt í kafi og stungið sér af bakka    

Geti farið eftir öryggisreglum sundstaða    

Grunnþættir 
menntunar  

Kennsluskipulag 

1.önn 2.önn 
Læsi  2 kennslustundir á viku íþróttum, kennsla fer fram í 

íþróttasal eða utandyra. Kennsla í hreyfingu, æfingum og 

leikjum 
 
1 kennslustund á viku í sundi. Kennsla fer ýmist fram í inni- 
eða útisundlaug. Grunnfærni og kennsla í öllum 
sundaðferðum. Flotæfingar, köfunaræfingar, hoppa, leikir 
og björgun 

2 kennslustundir á viku íþróttum, kennsla fer fram í íþróttasal 
eða utandyra. Kennsla í hreyfingu, æfingum og leikjum 

 
1 kennslustund á viku í sundi. Kennsla fer ýmist fram í inni- 
eða útisundlaug. Grunnfærni og kennsla í öllum 
sundaðferðum. Flotæfingar, köfunaræfingar, hoppa, leikir og 
björgun 

Lýðræði og mannréttindi 

Jafnrétti 

Sjálfbærni 

Sköpun 

Heilbrigði og velferð 

Lykilhæfni 
Námsmat: Mat á hæfniviðmiðum í námsgrein og lykilhæfni 

1.önn 2.önn 
Tjáning og miðlun Íþróttir: 

Reglulegt mat á færni með gátlistum. 
 
Sund:  
Reglulegt mat á færni með gátlistum. 

 

 Íþróttir: 

Reglulegt mat á færni með gátlistum. 
 
Sund:  
Reglulegt mat á færni með gátlistum 

 

Skapandi og gagnrýnin hugsun 

Sjálfstæði og samvinna 

Nýting miðla og upplýsinga 

Ábyrgð og mat á eigin námi 

Vitnisburður 
Leiðsagnarmat 
Lýsandi endurgjöf á framvindu náms út frá  
hæfniviðmiðum og verkefnasafni. 

Vitnisburðarbók: 
Virknimat, skráning á gátlista og umsögn 

Matsviðmið 

*** 
Hefur náð góðri færni og getur nýtt af 
öryggi. 

** 

Hefur tileinkað sér færni að hluta en 
dagamunur er á því hvernig færni er 
nýtt. 

* 
Hefur þörf fyrir áframhaldandi þjálfun 
í færni og tækifæri til að nýta hana. 
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Lykilhæfni 12.30 – 13.10  + 13.10 – 13.50 

 
Námsgrein Hæfni *** ** * 

Tjáning og miðlun   
Geti valið sér verkefni af valblaði     

Geti tjáð óskir um verkefni    

Skapandi og gagnrýnin 
hugsun 

Geti tekist á við ný verkefni    

Geti tekist á við breytingar    

Sjálfstæði og samvinna 

Geti náð í tímaseðil, gögn og farið á viðeigandi kennslusvæði    

Geti unnið með öðrum og virt leiðsögn    

Nýting miðla og 
upplýsinga 

Geti nýtt sér upplýsingar af tímaseðli til að hefja verkefnið    

Geti nýtt sér upplýsingar af tímaseðli til að halda sér að verki    

Ábyrgð og mat á eigin 

námi 

Geti lagt mat á eigin frammistöðu     

Geti lagt mat á frammistöðu hópsins     

 

Grunnþættir menntunar  
Kennsluskipulag 

Kennsluaðferðir Námsgögn:  Aðlögun í námi 
Læsi  Nemendur velja sér verkefni fyrir vikuna á 

valblaði 

Nemendur vinna eftir tímaseðli þau verkefni 
sem í boði eru hverju sinni 
Nemendur leggja mat á sína frammistöðu og 
hópsins í lok tímans 

Tímaseðil gefur skýr fyrirmæli um vinnuferli 
Fjölbreytt úrval námsganga fyrir þau verkefni 

sem í boði eru hverju sinni s.s tölvur, i-pad, spil, 
púsl, bækur, tónlist og ýmiskonar annar 
efniviður 
 

Lýðræði og mannréttindi 

Jafnrétti 

Sjálfbærni 

Sköpun 

Heilbrigði og velferð 

 
 

Námsmat:  
Mat á hæfniviðmiðum í námsgrein og lykilhæfni 

1.önn 2.önn 

Matsaðferðir 
Námsmatsaðferðir:  
Jafningjamat 
Sjálfsmat 

 Námsmatsaðferðir:  
Jafningjamat 
Sjálfsmat 

Vitnisburður 

Leiðsagnarmat 
Lýsandi endurgjöf á framvindu náms út frá  

hæfniviðmiðum og verkefnasafni. 

Vitnisburðarbók: 
Niðurstöður sjálfsmats 
Skráning á gátlista og umsögn 

Matsviðmið 

*** 
Hefur náð góðri færni og getur nýtt af 
öryggi. 

** 
Hefur tileinkað sér færni að hluta en 
dagamunur er á því hvernig færni er 
nýtt. 

* 
Hefur þörf fyrir áframhaldandi þjálfun 
í færni og tækifæri til að nýta hana. 

 
 

 
 

 
 
 


