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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 - 21.08-25.08         21.08 Skipulagsdagur 

Viðfangsefni 

Teikning: hraða-

módelteikningar 

og tilraunir og þjálfun 

samhæfingar handar og auga 

Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Gagnvirkt samtal kennara 

 og nemenda 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Nemandi getur greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni 
 

Vika 35-36- 28.08-08.09    06.09 Námskynningar / 08.09 Dagur læsis 

Viðfangsefni 

Teikniaðferðir meistaranna. 

Hlutverk og einkenni teikninga 

áður fyrr í samanburði við 

nútímann 

Námsefni 

Teikningar Rembrandt og Durer 

 o.fl 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Gagnvirkt samtal kennara 

 og nemenda. Krítík 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Nemandi getur gert grein fyrir margvíslegum tilgangi myndlistar og hönnunar og sett hann í 
persónulegt, menningarlegt og sögulegt samhengi 
Nemandi getur greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni 

 

Vika 37-38 11.09-22.09                           18.09 Skipulagsdagur 

Viðfangsefni 

Skrímslaverkefni. Nemendur 

hanna sitt eigið skrímsli, skrifa 

nokkuð ítarlega lýsingu á því og 

Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Umræður og samtöl 

 

http://gardaskoli.is/skolinn/skoladagatal/
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mála á pappa. Loks líma 

nemendur fundna hluti, t.d. úr 

fjöru á myndina og skapa 

þannig lágmynd 

 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Nemandi getur greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni 
Nemandi getur skrásett og sett fram hugmyndir á fjölbreyttan hátt byggðar á eigin ímyndunarafli og / 
eða rannsókn, myndræntog/ eða í texta 

 

Vika 39 - 25.09-29.09           26.09 Evrópski tungumáladagurinn 

Viðfangsefni 

 

Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

 
Vika 40 -46 02.10-10.11         02.-06.10 Forvarnarvika Garðabæjar 

01-03.11 Gagn og gaman 
 17.10 Samráðsdagur heimilis og 
skóla 
27.10 Skipulagsdagur  

Viðfangsefni 

Veggir gryfjunnar í matsal 

skólans skreyttir eftir hönnun 

nemenda sem mála myndirnar 

sjálfir á vegginn. 

Aukaverkefni: teiknað í 

nokkrum stílbrögðum eftir 

uppstillingu og 

abstracttilraunir útfrá 

contourteikningu 

 

Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Tilraunir, undirbúningur  

og samvinna og samtal. 

 

 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Nemandi getur valið á milli mismunandi aðferða við sköpun, prófað sig áfram og unnið 
hugmyndir í fjölbreytta miðla,  
 
Nemandi getur greint hvernig samtímalist fæst við álitamálefni daglegs lífs með 
fjölbreyttum nálgunum sem oft fela í sér samþættingu listgreina,  
 

 
 

Vika 44 -46 30.10-10.11                
         08.11 Baráttudagur gegn einelti 
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Vika 47-49 20.11-8.12       29.11 Skipulagsdagur 

Viðfangsefni 

Sjálfstætt verk 

Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

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

 

 
 

Vika 50 - 11.12-15.12 

Viðfangsefni 

Lýðræðisverkefni 

Nemendur fjalla um persónu 

sem hefur beitt sér á 

lýðræðislegan hátt í þágu 

minnihlutahóps eða 

réttlætisbaráttu 

 

Námsefni 

Efni frá kennara og af netinu 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Samtal og krítík 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 
-Nemandi geti greint hvernig samtímalist fæst við álitamálefni daglegs lífs með fjölbreyttum 
nálgunum sem oft fela í sér samþættingu listgreina,  

-Nemandi geti túlkað listaverk og hönnun með tilvísun í eigin reynslu, nærumhverfi, 
samtímann, siðfræði og fagurfræði,  
 

 

 

 

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

Viðfangsefni 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 
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Viðfangsefni 

Myndlæsi og myndskreytingar 

Helstu kenningar kynntar. 

Nemendur kynna eina 

myndskreytta bók og 

myndskreyta hluta af sögu sem 

verður hluti af sameiginlegri 

bók hópsins 

Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Listar yfir hugtök sem farið yfir 

 fyrir og eftir kynningu á  

viðfangsefni með rúbrik 

samtal og stuðningur varðandi  

myndasögugerð 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Nemandi getur túlkað listaverk og hönnun með tilvísun í eigin reynslu ,nærumhverfi ,samtímann, 
siðfræði og fagurfræði. 
Nemandi getur greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni 

 

 

Vika 2 - 08.01-12.01         10.01 Skipulagsdagur 

Viðfangsefni 

Myndasögugerð. Nemendur 

myndskreyta hver sinn hluta úr 

sögu sem síðan eru sameinaðir 

í eina heild sem bók 

Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

samtal og stuðningur varðandi  

myndasögugerð 

 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Nemandi getur túlkað listaverk og hönnun með tilvísun í eigin reynslu ,nærumhverfi ,samtímann, 
siðfræði og fagurfræði. 
Nemandi getur greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni 

 

 

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  

Myndbygging og Rule of Thirds 

Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Listar yfir hugtök sem farið yfir 

 fyrir og eftir kynningu á  



GARÐASKÓLI 2017-2018 
NÁMSÁÆTLUN Í MYNDLISTARVALI, 9.-10.BEKKUR 

 

viðfangsefni með rúbrik 

 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Nemandi getur túlkað listaverk og hönnun með tilvísun í eigin reynslu ,nærumhverfi ,samtímann, 
siðfræði og fagurfræði. 
Nemandi getur greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni 

 

 

 

 

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 
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Vika 12 - 19.03-23.03 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

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 
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Vika 19 - 07.05-11.05           10.05 Uppstigningardagur / 11.05 Skipulagsdagur 

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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