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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: Vera læs á uppskriftir, almenna næringarfræði, mismunandi aðferðir við matreiðslu og 

bakstur, tæki og áhöld, vinnusvæði og umhverfi 

Námsmat: Símat, hver og einn metinn eftir hverja kennslustund og gefin einkunn í bókstöfum (sjá töflu  

í Innu). Gefin einkunn fyrir verklegan tíma. 

 

Eftirfarandi þættir eru metnir:  

 Samvinna, sjálfstæði og ábyrgð;  

 Þekking, færni og frumkvæði;  

 Frágangur á verkefni og vinnusvæði 

Lykilhæfni:  

 Skapandi og gagnrýnin hugsun;  

 Sjálfstæði og samvinna 

 

Námsefni:  

 Uppskriftir frá kennara 

 Efni á netinu 

 

Kennarar: Kristján Rafn Heiðarsson (kristjan@gardaskoli.is) 

Nánari upplýsingar og gögn tengd náminu eru aðgengileg í Innu, t.d. hæfniviðmið og/eða 

lykilhæfniviðmið sem unnið er með í áfanganum, matskvarðar, gátlistar, verkefni o.fl. 
 

Vika 34 - 20.08-24.08                       20-21.08 Skipulagsdagar / 22.08 Fyrsti skóladagur 

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Farið yfir kennsluáætlun, námsmat, eldhús, 

áhöld og tæki. Gert er grein fyrir að um 

veturinn fari fram verkleg kennsla þar sem 

hver nemandi vinni bæði einn og í hópi. 

2 kennslustundir á viku, hálfan veturinn 

Námsmat: 

 

 

 

 

 

http://gardaskoli.is/skolinn/skoladagatal/
mailto:kristjan@gardaskoli.is
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Vika 35 - 27.08-31.08         

Hæfniþáttur: 

Matur og 

vinnubrögð 

Menningarlæsi 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Kökubakstur = eplakaka – muffins – rúlluterta 

– smákökur – kremgerð  

Umræður – lesið úr uppskrift – færni –  

bakstur – hrært deig – þeytt deig – kremgerð –  

borðhald og frágangur 

 Hæfniviðmið: 

 unnið sjálfstætt eftir    

 uppskriftum og notað til þess   

 ýmis mæli- og eldhúsáhöld;  

 beitt þeirri tækni sem 

 námsgreinin býr yfir á 

 sjálfstæðan hátt;  

 tekið þátt í samvinnu með 

 sameiginlegt markmið hópsins 

 að leiðarljósi;  

 sýnt frumkvæði í góðri 

 umgengni og frágangi á 

 vinnusvæði  

 

 

Vika 36 - 03.09-07.09                      06.09 Námskynningar fyrir foreldra 

Hæfniþáttur: 

Matur og 

vinnubrögð 

Menningarlæsi  

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Steiktir humarhalar – rjómalöguð hvítlaukssósa - 

brauðbakstur 

Umræður – lesið úr uppskrift – deiggerð  

skurður á grænmeti - steiking á fiski og  

grænmeti – sósugerð – hefun – brauðbakstur –  

 borðhald og frágangur 

Hæfniviðmið: 

unnið sjálfstætt eftir 

uppskriftum og notað til þess 

ýmis mæli- og eldhúsáhöld;  

beitt þeirri tækni sem 

námsgreinin býr yfir á 

sjálfstæðan hátt;  

tekið þátt í samvinnu með 

sameiginlegt markmið hópsins 

að leiðarljósi;  

sýnt frumkvæði í góðri 

umgengni og frágangi á 

vinnusvæði; 

matreitt ýmsa þjóðarrétti 

 

 

Vika 37 - 10.09-14.09               11-12.09 Könnunarpróf MMS í 10. bekk 

Hæfniþáttur: 

Matur og 

vinnubrögð  

Menningarlæsi  

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Brunch og boost = amerískar pönnukökur – 

bacon – hrærð egg – grænmeti – skyr og 

ávaxtaboost 

Umræður – lesið úr uppskrift –færni –  

hrært deig – mótun – eggjahræra – steiking –  

bökun – booztgerð –  

borðhald og frágangur 

Námsmat: 

unnið sjálfstætt eftir 

uppskriftum og notað til þess 

ýmis mæli- og eldhúsáhöld;  

beitt þeirri tækni sem 

námsgreinin býr yfir á 

sjálfstæðan hátt;  

tekið þátt í samvinnu með 

sameiginlegt markmið 

hópsins að leiðarljósi;  
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sýnt frumkvæði í góðri 

umgengni og frágangi á 

vinnusvæði 

 

Vika 38 - 17.09-21.09          17.09 Skipulagsdagur 

Hæfniþáttur: 

Matur og 

vinnubrögð 

Menningarlæsi  

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Súkkulaðikaka (lavakaka/brownie/gateaux) – 

þeyttur rjómi – ís – sósa – ber  

Umræður – lesið úr uppskrift – færni –  

hrært deig – þeytt deig – bakstur – þeyting á 

rjóma – sósugerð – berjakompottgerð – 

borðhald og frágangur  

Námsmat: 

unnið sjálfstætt eftir 

uppskriftum og notað til þess 

ýmis mæli- og eldhúsáhöld;  

beitt þeirri tækni sem 

námsgreinin býr yfir á 

sjálfstæðan hátt;  

tekið þátt í samvinnu með 

sameiginlegt markmið 

hópsins að leiðarljósi;  

sýnt frumkvæði í góðri 

umgengni og frágangi á 

vinnusvæði; 

 

Vika 39 - 24.09-28.09           26.09 Evrópski tungumáladagurinn 

Hæfniþáttur: 

Matur og 

vinnubrögð 

Menningarlæsi 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Piparsteikt kjúklingabringa – sveppasósa – 

pasta – grænmeti  

Umræður – lesið úr uppskrift – færni –  

Skurður og steiking á kjöti og grænmeti – 

sósugerð – suða á pasta –  

Borðhald og frágangur  

Námsmat: 

unnið sjálfstætt eftir 

uppskriftum og notað til þess 

ýmis mæli- og eldhúsáhöld;  

beitt þeirri tækni sem 

námsgreinin býr yfir á 

sjálfstæðan hátt;  

tekið þátt í samvinnu með 

sameiginlegt markmið 

hópsins að leiðarljósi;  

sýnt frumkvæði í góðri 

umgengni og frágangi á 

vinnusvæði; 

 

Vika 40 - 01.10-05.10         03.-10.10 Forvarnarvika Garðabæjar 

Hæfniþáttur: 

Matur og 

vinnubrögð 

Mennignarlæsi 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Gerbakstur = snúðar – slaufur – horn – pizza  

Umræður – lesið úr uppskrift – færni  

Deiggerð – hnoðun – mótun – hefurn – 

bakstur – borðhald og frágangur  

Námsmat: 

unnið sjálfstætt eftir 

uppskriftum og notað til þess 

ýmis mæli- og eldhúsáhöld;  

beitt þeirri tækni sem 

námsgreinin býr yfir á 

sjálfstæðan hátt;  
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tekið þátt í samvinnu með 

sameiginlegt markmið 

hópsins að leiðarljósi;  

sýnt frumkvæði í góðri 

umgengni og frágangi á 

vinnusvæði; 

 
 
Vika 41 - 08.10-12.10                                 03.-10.10 Forvarnarvika Garðabæjar 

Hæfniþáttur: 

Matur og 

vinnubrögð 

Menningarlæsi 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Spænsk eggjkaka/egg Benediktine – 

hollandaisesósa – ferskt salat – crutong  

Umræður – lesið úr uppskrift – færni  

Eggjablöndugerð – skurður á grænmeti og 

kjöti – eggjasuða án skurnar – steiking – 

bökun – eggja og smjörsósugerð – steiking á 

brauðteningum – borðhald og frágangur  

Námsmat: 

unnið sjálfstætt eftir 

uppskriftum og notað til þess 

ýmis mæli- og eldhúsáhöld;  

beitt þeirri tækni sem 

námsgreinin býr yfir á 

sjálfstæðan hátt;  

tekið þátt í samvinnu með 

sameiginlegt markmið 

hópsins að leiðarljósi;  

sýnt frumkvæði í góðri 

umgengni og frágangi á 

vinnusvæði; 

 

Vika 42 - 15.10-19.10                   16.10 Samráðsdagur heimila og skóla 

Hæfniþáttur: 

Matur og 

vinnubrögð 

Menningarlæsi 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Ristaður lax með kókos, spínati og risarækju – 

hrísgrjón/couscous – grænmeti  

Umræður – lesið úr uppskrift – færni  

Skurður og steiking á laxi og grænmeti – 

sósugerð – suða á hrísgrjónum og couscous – 

borðhald og frágangur  

Námsmat: 

unnið sjálfstætt eftir 

uppskriftum og notað til þess 

ýmis mæli- og eldhúsáhöld;  

beitt þeirri tækni sem 

námsgreinin býr yfir á 

sjálfstæðan hátt;  

tekið þátt í samvinnu með 

sameiginlegt markmið 

hópsins að leiðarljósi;  

sýnt frumkvæði í góðri 

umgengni og frágangi á 

vinnusvæði; 
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Vika 43 - 22.10-26.10        26.10 Skipulagsdagur 

Hæfniþáttur: 

Matur og 

vinnubrögð 

Menningarlæsi 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Vöfflur og pönnukökur – ís – ávextir – 

súkkulaðisósa – karamellusósa  

Umræður – lesið úr uppskrift – færni  

Deiggerð – mótun – bakstur – kompottgerð – 

sósugerð – borðhald og frágangur 

Námsmat: 

unnið sjálfstætt eftir 

uppskriftum og notað til þess 

ýmis mæli- og eldhúsáhöld;  

beitt þeirri tækni sem 

námsgreinin býr yfir á 

sjálfstæðan hátt;  

tekið þátt í samvinnu með 

sameiginlegt markmið 

hópsins að leiðarljósi;  

sýnt frumkvæði í góðri 

umgengni og frágangi á 

vinnusvæði; 

 

Vika 44 - 29.10-02.11                

Hæfniþáttur: 

Matur og 

vinnubrögð 

Menningarlæsi 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Pizza – hvítlauksolía  

Umræður – lesið úr uppskrift – færni –  

Deiggerð – hnoðun – mótun – hefun – bakstur 

– skurður á grænmeti og kjöti –  

Borðhald og frágangur  

Námsmat: 

unnið sjálfstætt eftir 

uppskriftum og notað til þess 

ýmis mæli- og eldhúsáhöld;  

beitt þeirri tækni sem 

námsgreinin býr yfir á 

sjálfstæðan hátt;  

tekið þátt í samvinnu með 

sameiginlegt markmið 

hópsins að leiðarljósi;  

sýnt frumkvæði í góðri 

umgengni og frágangi á 

vinnusvæði; 

 

Vika 45 - 05.11-9.11     07-09.11 Gagn og gaman /  08.11 Baráttudagur gegn einelti 

Hæfniþáttur: 

Matur og 

vinnubrögð 

Menningarlæsi 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Gagn og gaman (villibráðarþema) 

Námsmat: 

unnið sjálfstætt eftir 

uppskriftum og notað til þess 

ýmis mæli- og eldhúsáhöld;  

beitt þeirri tækni sem 

námsgreinin býr yfir á 

sjálfstæðan hátt;  

tekið þátt í samvinnu með 

sameiginlegt markmið 

hópsins að leiðarljósi;  
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sýnt frumkvæði í góðri 

umgengni og frágangi á 

vinnusvæði; 

 
 
Vika 46 - 12.11-16.11        16.11 Dagur íslenskrar tungu 

Hæfniþáttur: 

Matur og 

vinnubrögð 

Menningarlæsi 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Lambasteik – piparsósa – steiktar kartöflur og 

rótargrænmeti – ristaðir sveppir 

Umræður – lesið úr uppskrift – færni  

Skurður og steiking á kjöti og grænmeti – 

kryddun – flambering – sósugerð –  

Borðhald og frágangur  

Námsmat: 

unnið sjálfstætt eftir 

uppskriftum og notað til þess 

ýmis mæli- og eldhúsáhöld;  

beitt þeirri tækni sem 

námsgreinin býr yfir á 

sjálfstæðan hátt;  

tekið þátt í samvinnu með 

sameiginlegt markmið 

hópsins að leiðarljósi;  

sýnt frumkvæði í góðri 

umgengni og frágangi á 

vinnusvæði; 

 

Vika 47 - 19.11-23.11             20.11 Dagur mannréttinda barna 

Hæfniþáttur: 

Matur og 

vinnubrögð 

Menningarlæsi 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Crépes með fyllingu – ferskt grænmetissalat  

Umræður – lesið úr uppskrift – færni  

Deiggerð – mótun – bakstur – sósugerð – 

skruður og steiking á kjöti og grænmeti – 

skurður á grænmeti – borðhald og frágangur  

Námsmat: 

unnið sjálfstætt eftir 

uppskriftum og notað til þess 

ýmis mæli- og eldhúsáhöld;  

beitt þeirri tækni sem 

námsgreinin býr yfir á 

sjálfstæðan hátt;  

tekið þátt í samvinnu með 

sameiginlegt markmið 

hópsins að leiðarljósi;  

sýnt frumkvæði í góðri 

umgengni og frágangi á 

vinnusvæði; 

 

Vika 48 - 26.11-30.11         27.11 Skipulagsdagur 

Hæfniþáttur: 

Matur og 

vinnubrögð  

Menningarlæsi 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Sushigerð = Maki – Nigiri -   

Umræður – lesið úr uppskrift – færni –  

Suða á grjónum – skurður á kjöti, fiski og 

grænmti – mótun – borðhald og frágangur  

Námsmat: 

unnið sjálfstætt eftir 

uppskriftum og notað til þess 

ýmis mæli- og eldhúsáhöld;  

beitt þeirri tækni sem 

námsgreinin býr yfir á 

sjálfstæðan hátt;  
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tekið þátt í samvinnu með 

sameiginlegt markmið 

hópsins að leiðarljósi;  

sýnt frumkvæði í góðri 

umgengni og frágangi á 

vinnusvæði; 

 
 
Vika 49 - 03.12-07.12 

Hæfniþáttur: 

Matur og 

vinnubrögð 

Menningarlæsi 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Nautasteik – Bearnaise – ferskt grænmeti – 

bökuð kartafla – Créme Brulé  

Umræður – lesið úr uppskrift – færni  

Skurður og steiking á kjöti – eggja og 

smjörsósugerð – skurður á grænmeti – bökun 

á kartöflu – eftirréttagerð – bakstur – 

borðhald og frágangur  

Námsmat: 

unnið sjálfstætt eftir 

uppskriftum og notað til þess 

ýmis mæli- og eldhúsáhöld;  

beitt þeirri tækni sem 

námsgreinin býr yfir á 

sjálfstæðan hátt;  

tekið þátt í samvinnu með 

sameiginlegt markmið 

hópsins að leiðarljósi;  

sýnt frumkvæði í góðri 

umgengni og frágangi á 

vinnusvæði; 

 

Vika 50 - 10.12-14.12                                                                                                              13.12 Starfamessa 

Hæfniþáttur: 

Matur og 

vinnubrögð 

Menningarlæsi 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Jólabakstur = ýmsar smákökutegundir 

bakaðar 

Umræður – lesið úr uppskrift – færni 

Deiggerð = hrært deig – þeytt deig – hnoðað 

deig – mótun – bakstur – skreyting – borðhald 

og frágangur  

Námsmat: 

unnið sjálfstætt eftir 

uppskriftum og notað til þess 

ýmis mæli- og eldhúsáhöld;  

beitt þeirri tækni sem 

námsgreinin býr yfir á 

sjálfstæðan hátt;  

tekið þátt í samvinnu með 

sameiginlegt markmið 

hópsins að leiðarljósi;  

sýnt frumkvæði í góðri 

umgengni og frágangi á 

vinnusvæði; 
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Vika 51 - 17.12-20.12                                    19.12 Jólaflóð / 20.12 Jólaskemmtun / 21.12 Jólaleyfi hefst          

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Jólabakstur = ýmsar smákökutegundir 

bakaðar 

Námsmat: 

unnið sjálfstætt eftir 

uppskriftum og notað til þess 

ýmis mæli- og eldhúsáhöld;  

beitt þeirri tækni sem 

námsgreinin býr yfir á 

sjálfstæðan hátt;  

tekið þátt í samvinnu með 

sameiginlegt markmið 

hópsins að leiðarljósi;  

sýnt frumkvæði í góðri 

umgengni og frágangi á 

vinnusvæði; 

 

Vika 52 - 21.12-02.01 Jólaleyfi 

 


