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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: Unnið er með að gera nemendur læsa á uppskriftir, munstur og þau tákn sem notuð eru í prjóni.  Framvinda verkefnis er 

skráð á þar til gert leiðsagnar- og sjálfsmatsblað. Þar reynir á hugtakaskilning.  

Kennari Guðrún Björk Einarsdóttir, gudrunb@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. 

 

Námsmat í prjóni felur í sér: 

 Símat sem byggir að vinnu nemenda í kennslustundum og heima, sjálfstæði og framfarir 

 Hönnun og frágang verkefnis 

 Leiðsögn og skráningu verkefna jafnóðum á eyðublað sem er á ábyrgð nemenda, samtal og 

sjálfsmat 

 Gefnar eru hæfnieinkunnir í samræmi við Aðalnámsskrá grunnskóla með áherslu á 

lykilhæfniþættina skapandi og gagnrýna hugsun og ábyrgð og mat á eigin námi 

 

 
 

Vika 34 -36 20.08-07.09                       20-21.08 Skipulagsdagar / 22.08 Fyrsti skóladagur 

Hæfniþáttur: 

Handverk,  

aðferðir og  

tækni 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Prjónfestuprufa og útreikningar  

Undirbúningur fyrir lopapeysuprjónið 

 

Hæfniviðmið: 

Unnið með snið og uppskriftir, tekið 

mál, áætlað stærðir og efnisþörf. 

 

Vika 37 - 51 10.09-20.12          11-12.09 Könnunarpróf MMS í 10. bekk  17.09 Skipulagsdagur16.10 
Samráðsdagur heimila og skóla   07-09.11 Gagn og gaman /  08.11 Baráttudagur gegn einelti     
27.11 Skipulagsdagur          13.12 Starfamessa                    19.12 Jólaflóð / 20.12 Jólaskemmtun / 
21.12 Jólaleyfi hefst          
 
 
 

Hæfniþáttur: 

Handverk, 

aðferðir og 

tækni 

Menningarlæsi 

 Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Lopapeysa barna eða fullorðins.  

Uppskriftalæsi,  

Litir og samsetning lita 

Eðli ullar 

Uppfitjun  og affelling 

Hæfniviðmið: 

Beitt fjölbreyttum að ferðum 

og áhöldum greinarinnar við 

fomun textílafurða. 

Unnið sjálfstætt eftir 

vinnuferli frá hugmynd til 

http://gardaskoli.is/skolinn/skoladagatal/
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Slétt og brugðið 

Munsturprjón  

Útaukning og úrtaka 

Lykkja saman undir höndum 

Frágangur og þvottur  

 

Markmið: að prjóna bol og  ermar  

                  á haustönn 

 

lokaafurðar og greint frá 

mismunandi nálgun við 

vinnuna. 

Skipulagt vinnu sína með 

sjálfbærni í huga. 

Beitt þeirri tækni sem 

námsgreinin býr yfir á 

sjálfstæðan hátt. 

 

 

 

Vorönn 2019 

11.01 Skipulagsdagur, 29.01 Samráðsdagur heimilis og skóla, Vika 8 - 18.02-22.02 Vetrarleyfi, 12.-

13.03 Starfsfræðsla í 10b / 12.03-14.03 Samræmd próf 9b, 20-22.03 Skíðaferð Garðalundar fyrir 9. 

og 10. bekk, 15.-22. 04 páskaleyfi, 25.04 Sumardagurinn fyrsti, 16.-22.05 prófadagar, 30.05 

Uppstigningardagur / 21.05 Skipulagsdagur, 06.06 Útskrift 10. bekkjar / 07.06 Skólaslit  

 
 

Vika 1 -23 03.01-07.06                

Hæfniþáttur: 

Handverk, 

aðferðir og 

tækni  

Menningarlæsi 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Markmið: að læra að tengja bol 

og ermar saman. Skoða og velja 

munstur, læra að fylgja uppskrift 

með úrtöku og að prjóna með 

fleiri litum, munsturprjón. Ljúka 

við lopapeysu á önninni. 

Valfrjálst eftir það. 

Námsmat: 

Beitt fjölbreyttum að ferðum og áhöldum 

greinarinnar við fomun textílafurða. 

Unnið sjálfstætt eftir vinnuferli frá 

hugmynd til lokaafurðar og greint frá 

mismunandi nálgun við vinnuna. 

Skipulagt vinnu sína með sjálfbærni í huga. 

Beitt þeirri tækni sem námsgreinin býr yfir 

á sjálfstæðan hátt. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


