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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. 

 

Kennari:  

Rúna Björk Þorsteinsdóttir  runabjork@gardaskoli.is             

 
 
Lota 1  
Vikur 34 - 39  22. ágúst - 28. sept.                      Skipulagsdagur mánudag 17. sept. 
                    Evrópski tungumáladagurinn 26. sept. 

Hæfniþáttur: 

Kynning, persónufornöfn, 
sögnin að vera, sögnin að hafa, 
tölur frá 1-10, algengar 
samtengingar,orðaforði og 
einfaldar setningar. 
Nemendur þýða einfaldar 
setningar. 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Glærur frá kennara  

og verkefni 1. 

Námsmat: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lota 2 
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Vikur 40 - 44 1. okt. - 2. nóv.          Forvarnarvika Garðabæjar 3. - 10. okt.        

                   Samráðfundir heimila og skóla þriðjudag 16. okt. 
           Skipulagsdagur föstudag 26. okt. 
 

Hæfniþáttur: 

Tölur frá 11-20, tugirnir, 

vikudagar, lestexti og þýðing á 

honum.  

Kvikmyndarýni. Horft á franska 

mynd. 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

 Glærur frá kennara. 

 

The Intouchables  

Námsmat: 

 

 

 
 
 
Lota 3 
Vikur 45 – 51 5. nóv. - 20. des.       Gagn og gaman 7. - 9. nóv.              

Baráttudagur gegn einelti 8. nóv.                                                                                                                                                           

Dagur íslenskrar tungu 16. nóv.  

Dagur mannréttinda barna 20. nóv. 

Skipulagsdagur þriðjudag 27. nóv. 

Starfamessa 13. des. 

Jólaskemmtun fimmtudag 20. des.   

Jólaleyfi hefst 21. des. 

          

Hæfniþáttur: 

Samtöl í litlum hópum. 
 

Tölurnar 1-100 

Franskir jólasiðir og orð tengd 

þeim. 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Glærur frá kennara.  
Handrit að samtali á ísl. Nem 
þýða og æfa framburð.  

Námsmat: 

 

 

Stíll unninn í tíma og skilað 

 

 

 

 

Vika 52              21.des. - 3. jan.   Jólaleyfi 
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Lota 4                     

Vikur 1- 7 3. jan. - 15. feb.           Skipulagsdagur föstudag 11. jan. 

              Samráðfundir heimila og skóla þriðjudag 29. jan. 

 

Hæfniþáttur: 

Beyging sagnorða 
 
Orðaforðavinna , orð sem 
tengjast eldhúsi og matreiðslu. 
 
 
Kvikmyndarýni. Horft á franska 
mynd. 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

 Glærur frá kennara. 

Upprifjun á tölum 1-100 og 

 vinna verkefni tengd þeim. 

Amélie 

Námsmat: 

Símat. 

 

 

Vika 8         19. - 23. feb.    Vetrarfrí 

  

 

 

 

Lota 5                    
Vikur 9 - 15 25. feb. - 12. apríl Samræmd próf í 9. bekk 12. - 14. mars    
                          Skíðaferð Garðalundar fyrir 9. og 10. bekk 20. - 22. mars 
 
           

Hæfniþáttur: 

Frönsk menning 

Orðaforðavinna, andlitið og 

litir. 

Unnið með lestexta og 

þýðingar 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Glærur frá kennara. 

Námsmat: 

Símat. 

Skila stíl. 

                                                            

 

 

Vika 13              15. - 22. apríl    Páskaleyfi 
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Lota 6    

Vikur 17 - 21 23. apríl - 15. maí   Sumardagurinn fyrsti 25. apríl  

             Verkalýðsdagurinn miðvikudaginn 1. maí    

                  Prófadagar 16. - 22. maí    

        Skólaslit 7. júní 

Hæfniþáttur: 

 Frönsk menning 

Orðaforðavinna 

Upprifjun fyrir lokaverkefni 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Glærur frá kennara og  
gátlisti fyrir lokaverkefni. 

Námsmat: 

 

Lokaverkefni 

 

 

 

 

 

 


