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Lýsing á námi og kennslu í Garðaskóla er sett fram af kennurum til að koma á framfæri til nemenda 

markmiðum með þeim verkefnum sem unnin eru í skólanum. Viðfangsefni miðast við kröfur 

Aðalnámskrár grunnskóla. Hér er lýst þeirri hæfni sem nemendur eiga að ná á árinu og hvernig 

viðfangsefni þeir glíma við til að ná settum viðmiðum. Námsáætlunin gefur upplýsingar um þá 

leiðsögn og námsmat sem nemendum er gefið í námsgreininni. Námsáætlunin er lifandi skjal og birt 

með fyrirvara um breytingar. 

 

Skóladagatal Garðaskóla má nálgast á vef skólans: http://gardaskoli.is/skolinn/skoladagatal/  

 

Upplýsingar um heimanám og verkefni hverrar viku má nálgast á Innu. Nemandi ber ábyrgð á eigin 

námi og að standa skil á þeim þáttum sem teknir eru til námsmats. Ef nemandi missir úr kennslustund 

þarf hann að afla sér upplýsinga um heimavinnu og afla þeirra gagna sem þörf er á. Ef nemandi skilar 

ekki tilteknum þætti til námsmats getur það þýtt að lokamat geri ekki rétta grein fyrir hæfni hans. 

 

Læsi til náms: Helstu atriði talin upp, vísa í stefnuna  

Kennarar: nafn, netfang 

Vika 34 - 37 21.08-15.09                                           

21.08 Skipulagsdagur/ 06.09 Námskynningar / 08.09 Dagur læsis 

Viðfangsefni 

Kubbaverkefni-Vasarely 
Listamennirnir Viktor Vasarely 

og Bridget Riley 

Námsefni 

Kynning kennara og internetið. Reglustikur, pappi og 

blýantar. Akrýlmálning 

Myndaleit á internetinu: Op 
art, optical illusion, 
mathematical art. 
 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

 

Samtal kennara og nemenda 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Lykilhæfni Skapandi og gagnrýnin hugsun 

Hæfniviðmið: Nemandi geti greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni 

 

        
 

Vika 38 - 40 18.09-06.10        18.09 Skipulagsdagur 

Viðfangsefni 

Stærðfræðileg myndlist og 

skynvillulist- sjálfstæð verk 

Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Hæfniviðmið: Nemandi geti: 

- valið á milli mismunandi aðferða við sköpun, prófað sig áfram og unnið hugmyndir í fjölbreytta 

miðla, greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni 

-sýnt og útskýrt vinnuferli frá hugmynd að lokaverki sem felur m.a. í sér upplýsingaöflun,tilraunir og 
samtal 

 

http://gardaskoli.is/skolinn/skoladagatal/
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Vika 41 -44 09.10-03.11        27.10 Skipulagsdagur 

Viðfangsefni 

Dúkrista sem framhald af 

pennateikningu og línum. 

Nemendur vinna út frá fyrra 

verkefni og þróa mótív fyrir 

dúkristu 

Námsefni 

Listamenn eins og Deborah Klein 

 Edward Bawden, Picasso, Andy 

 Warhol, sem og David Hockney 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Samtal nemenda og kennara 

Amk 3 prentarnir, m.a. á  

Málaðan bakgrunn 

 

 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Lykilhæfni Sjálfstæði og samvinna 

Hæfniviðmið: Nemandi getur: 

- sýnt og útskýrt vinnuferli frá hugmynd að lokaverki sem felur m.a. í sér upplýsinga- öflun, tilraunir 

og samtal 

-greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni 

 

 

 

Vika 44 - 30.10-03.11               01-03.11 Gagn og gaman 

Viðfangsefni 

Ljúka ókláruðum verkefnum/ 

Gagn og Gaman 

Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 45 -51 06.11-22.12     08.11 Baráttudagur gegn einelti/29.11 Skipulagsdagur 

Viðfangsefni 

Klippimyndir og í kjölfarið 

Myndlist og 

mannkostamenntun. Unnið 

með siðferðisleg hugtök á borð 

við hugrekki, vináttu og 

þrautseigju 

Námsefni 

Ppt með dæmum 

Efni frá kennara 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Samtal og umræður 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Lykilhæfni Tjáning og miðlun 

Hæfniviðmið: Nemandi getur: 

- tjáð skoðanir eða tilfinningar í eigin sköpun með tengingu við eigin reynslu og gagnrýni á 

samfélagið. 

-Notað orðaforða og hugtök til að tjá skoðanir sínar á myndlist og hönnun og fært rök fyrir þeim út 

frá eigin gildismati 
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-valið á milli mismunandi aðferða við sköpun, prófað sig áfram og unnið hugmyndir í fjölbreytta 

miðla, 

 
 

Vika 51 - 18.12-22.12                          19.12 Jólabókaflóð / 20.12 Jólaskemmtun / 21.12 Jólaleyfi hefst          

Viðfangsefni 

Ljúka verkefnum annarinnar 

Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 52 - 21.12-03.01 Jólaleyfi 

Vika 1 - 01.01-05.01               01.-02.01 Jólaleyfi 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 2 - 08.01-12.01         10.01 Skipulagsdagur 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 3 - 15.01-19.01 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 4 - 22.01-26.01                   23.01 Samráðsdagur heimilis og skóla 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 5 - 29.01-02.02         02.02 Dagur stærðfræðinnar 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
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Vika 6 - 05.02-09.02 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 7 - 12.02-16.02     

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 8 - 19.02-23.02 Vetrarfrí 

Vika 9 - 26.02-02.03 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 10 - 05.03-09.03                  07.03-09.03 Samræmd próf 9b 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 11 - 12.03-16.03 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 12 - 19.03-23.03 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 
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Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

 

 

 Vika 13 - 26.03-02.04 Páskaleyfi 

Vika 14 - 02.04-06.04         02.04 Annar í páskum 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 15 - 09.04-13.04 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 16 - 16.04-20.04           19.04 Sumardagurinn fyrsti 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 17 - 23.04-27.04           23.-27.04 Listadagar 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 18 - 30.04-04.05               01.05 Verkalýðsdagurinn 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 19 - 07.05-11.05           10.05 Uppstigningardagur / 11.05 Skipulagsdagur 
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Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

 

 

Vika 20 - 14.05-18.05 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 21 - 21.05-25.05 Annar í hvítasunnu og prófadagar 

Vika 22- 28.05-01.06                28.05 Prófadagur 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 23 - 04.06-08.06                      08.06 Skólaslit 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

 

Samantekt á hæfniviðmiðum: 

Viðmið í lykilhæfni og hæfni í námsgreininni: „Við lok skólaárs getur nemandi…“ 
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