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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 göngur munu birtast á Innu. Stefnt er að því að fara í fjórar til fimm göngur fyrir 

áramót og aðrar fimm eftir áramót. Aðaláherslan er á mætingu og virkni. Einu sinni á önn verður stutt 

skriflegt verkefni um göngu að eigin vali.  

 

Læsi til náms: Í Göngum munum við leggja áherslu á læsi í víðum skilningi, þ.e.a.s. náttúrulæsi. 

Nemendur munu kynnast náttúrunni í návígi og læra að þekkja nærumhverfi sitt sem og náttúruperlur 

á suð-vesturhorninu.  

Kennarar: Kristjana Sigursteinsdóttir, kristjana@gardaskoli.is Kristján Hrafn Guðmundsson 

kristjang@gardaskoli.is  

Lota 1 
 

Viðfangsefni 

Heiðmerkurganga 

Námsefni 

Náttúran og skógrækt. 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Mæting og viðhorf til útivistar. Að nemandi öðlist náttúrulæsi og fái tilfinningu fyrir nánasta 

umhverfi sínu.  

 

Lota 2 

Viðfangsefn 

Ásvellir / Hvaleyrarvatn 

Námsefni 

Náttúran / stöðuvatn, móar og  

kjarrlendi 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Mæting og viðhorf til útivistar. Umgengni og virðing fyrir náttúrunni. 
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Lota 3 

Viðfangsefni 

Úlfarsfell 

Námsefni 

Fell eða fjall? Náttúran og  

skógrækt.  

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Mæting og viðhorf til útivistar. Umgengni og virðing fyrir náttúrunni. Að nemendur geri sér grein 

fyrir og hafi skilning á gildi skógræktar á Íslandi. 

 

Lota 4 

Viðfangsefni 

Keilir 

Námsefni 

Farið yfir jarðsögu Keilis meðan 

gengið er á fyrsta fjall vetrarins. 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Mæting og viðhorf til útivistar. Umgengni og virðing fyrir náttúrunni. Að nemendur geri sér grein 

fyrir gildi náttúrulegra kennileita t.d. fyrir sjómenn. 

 

Lota 5         

Viðfangsefni 

Vífilfell 

Námsefni 

Þjóðsögur og landnám Íslands. 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Mæting og viðhorf til útivistar. Umgengni og virðing fyrir náttúrunni. Að nemendur kynni sér sögu 

Vífils landnámsmanns Garðabæjar.  

 


