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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: Gagnvirkur lestur, Freyermodel, hugtakakort og orðaveggir, auk æfingar í lestri 
fræðitexta.  
Kennari: Ragnheiður Ásta Guðnadóttir, ragnheidurasta@gardaskoli.is 

Vika 34 – 37 / 21.08-15.09        21.08 Skipulagsdagur 
          06.09 Námskynningar 
          08.09 Dagur læsis 

Viðfangsefni 

Næringarfræðigrunnur : 

Næringarefnin, 

ráðleggingar, æskileg 

samsetning fæðunnar 

Námsefni 

Mannslíkaminn kafli 2.1,2.2 

Efni frá kennara 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Úskýrt hvernig einstaklingur getur stuðlað að eigin velferð með ábyrgri neyslu og hegðun. 

Úskýrt hvað einkennir lífsskilyrði manna og hvað felst í því að taka ábyrgð á eigin heilsu. 

Útskýrt hlutverk helstu líffærakerfa mannslíkamans, gerðir frumna, líffæri þeirra og starfsemi. 

 

Vika 38-41 / 18.09-13.10         18.09 Skipulagsdagur  

                                     26.09 Evrópski tungumáladagurinn 
          02.-06.10 Forvarnarvika Garðabæjar 

Viðfangsefni 

Aðferðir við að kanna 

mataræði, niðurstöður 

kannanna, að lesa á umbúðir, 

aukefni í matvælum 

Námsefni 

Efni frá kennara  

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Mat á verkefnum 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Úskýrt hvernig einstaklingur getur stuðlað að eigin velferð með ábyrgri neyslu og hegðun. 

Úskýrt hvað einkennir lífsskilyrði manna og hvað felst í því að taka ábyrgð á eigin heilsu. 

Útskýrt hlutverk helstu líffærakerfa mannslíkamans, gerðir frumna, líffæri þeirra og starfsemi. 

     

http://gardaskoli.is/skolinn/skoladagatal/
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Vika 42-45 /16.10-10.11                                17.10 Samráðsdagur heimilis og skóla 
27.10 Skipulagsdagur 
01-03.10 Gagn og gaman 
08.11 Baráttudagur gegn einelti 

Viðfangsefni 

Vítamín og steinefni 

Námsefni 

Efni frá kennara, lesefni á netinu 

og í ýmsum bókum 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Mat á verkefni 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Úskýrt hvernig einstaklingur getur stuðlað að eigin velferð með ábyrgri neyslu og hegðun. 

Úskýrt hvað einkennir lífsskilyrði manna og hvað felst í því að taka ábyrgð á eigin heilsu. 

Útskýrt hlutverk helstu líffærakerfa mannslíkamans, gerðir frumna, líffæri þeirra og starfsemi. 

Aflað sér upplýsinga um náttúruvísindi úr heimildum á íslensku og erlendum málum. 

Lesið texta um náttúrfræði sér til gagns, umorðað hann og túlkað myndefni honum tengt. 

 

Vika 46-49 /13.11-08.12      16.11 Dagur íslenskrar tungu 
29.11 Skipulagsdagur 

Viðfangsefni 

Ofþyngd, offita, megrun, að 

meta líkamsástand. 

Næring sérstakra hópa 

Námsefni 

Efni frá kennara 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Úskýrt hvernig einstaklingur getur stuðlað að eigin velferð með ábyrgri neyslu og hegðun. 

Úskýrt hvað einkennir lífsskilyrði manna og hvað felst í því að taka ábyrgð á eigin heilsu. 

 

Vika 50-51 / 11.12-22.12         19.12 Jólabókaflóð / 20.12 Jólaskemmtun / 21.12 Jólaleyfi hefst          

Viðfangsefni 

Upprifjunarverkefni 

Námsefni 

Efni frá kennara 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Úskýrt hvernig einstaklingur getur stuðlað að eigin velferð með ábyrgri neyslu og hegðun. 

Úskýrt hvað einkennir lífsskilyrði manna og hvað felst í því að taka ábyrgð á eigin heilsu. 

 

Vika 1-4 / 01.01-26.01      01.-02.01 Jólaleyfi 
                                                                                                                 10.01 Skipulagsdagur 
                                                                                                                 23.01 Samráðsdagur heimilis og skóla 

Viðfangsefni 

Heilsa, íþróttir og næring 

Námsefni 

Efni frá kennara 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Mat á verkefni 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Úskýrt hvernig einstaklingur getur stuðlað að eigin velferð með ábyrgri neyslu og hegðun. 

Úskýrt hvað einkennir lífsskilyrði manna og hvað felst í því að taka ábyrgð á eigin heilsu. 
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Vika 5-9 / 29.01-02.03         02.02 Dagur stærðfræðinnar 
  19.02-23.02 Vetrarfrí 

Viðfangsefni 

Heilsa, íþróttir og næring 

Námsefni 

Efni frá kennara, heimildir af 

netinu og bókum 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Mat á verkefni 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Úskýrt hvernig einstaklingur getur stuðlað að eigin velferð með ábyrgri neyslu og hegðun. 

Úskýrt hvað einkennir lífsskilyrði manna og hvað felst í því að taka ábyrgð á eigin heilsu. 

 

Vika 10-14 /  05.03-06.04    07.03-09.03 Samræmd próf 9b   
26.03-02.04 Páskaleyfi      

                                                                      02.04 Annar í páskum  

Viðfangsefni 

Fæðuofnæmi og fæðuóþol 

Námsefni 

Efni frá kennara 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Mat á verkefni 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Úskýrt hvernig einstaklingur getur stuðlað að eigin velferð með ábyrgri neyslu og hegðun. 

Úskýrt hvað einkennir lífsskilyrði manna og hvað felst í því að taka ábyrgð á eigin heilsu. 

 

Vika 15-18 / 09.04-04.05      19.04 Sumardagurinn fyrsti 
           23.-27.04 Listadagar 
         01.05 Verkalýðsdagurinn 

Viðfangsefni 

Mismunandi mataræði 

Námsefni 

Efni frá kennara auk heimilda 

af netinu og úr bókum 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Mat á verkefni 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Úskýrt hvernig einstaklingur getur stuðlað að eigin velferð með ábyrgri neyslu og hegðun. 

Úskýrt hvað einkennir lífsskilyrði manna og hvað felst í því að taka ábyrgð á eigin heilsu. 

Aflað sér upplýsinga um náttúruvísindi úr heimildum á íslensku og erlendum málum. 

Lesið texta um náttúrfræði sér til gagns, umorðað hann og túlkað myndefni honum tengt. 

               
Vika 19-20 / 07.05-19.05               10.05 Uppstigningardagur  

            11.05 Skipulagsdagur 

Viðfangsefni 

Verkefnavinna og upprifjun 

Námsefni 

Efni frá kennara, auk annara  

heimilda sem nemendur þurfa  

til að vinna verkefni 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Mat á verkefni 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Úskýrt hvernig einstaklingur getur stuðlað að eigin velferð með ábyrgri neyslu og hegðun. 

Úskýrt hvað einkennir lífsskilyrði manna og hvað felst í því að taka ábyrgð á eigin heilsu. 

Aflað sér upplýsinga um náttúruvísindi úr heimildum á íslensku og erlendum málum. 

Lesið texta um náttúrfræði sér til gagns, umorðað hann og túlkað myndefni honum tengt. 
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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: 

Úskýrt hvernig einstaklingur getur stuðlað að eigin velferð með ábyrgri neyslu og hegðun. 

Úskýrt hvað einkennir lífsskilyrði manna og hvað felst í því að taka ábyrgð á eigin heilsu. 

Útskýrt hlutverk helstu líffærakerfa mannslíkamans, gerðir frumna, líffæri þeirra og starfsemi. 

Aflað sér upplýsinga um náttúruvísindi úr heimildum á íslensku og erlendum málum. 

Lesið texta um náttúrfræði sér til gagns, umorðað hann og túlkað myndefni honum tengt. 

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

Unnið sjálfstætt að verklegum athugunum og skriflegum úrlausnum 

Unnið vel í hóp með hverjum sem er 

Borið ábyrgð á eigin námi í náttúrufræði 

Notað fjölbreytta miðla til að sannreyna staðreyndir 

 


