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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: Hugtakaskilningur og upplýsingalæsi. Unnið er með orð sem tilheyra námsgreininni.  

Kennarar: Sylvía B. Gústafsdóttir sylvia@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 - 50 20.08- 14.12         20-21.08 Skipulagsdagar / 22.08 Fyrsti skóladagur 

Hæfniþáttur: 

Skapandi 

hugsun og 

Verkleg færni 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Eingöngu er unnið með valverkefni sem 

byggjast á hugmyndum og útfærslu nemenda. 

Mikið er lagt upp úr eigin hugmyndum og 

útfærslu. Nám og viðfangsefni er 

einstaklingsmiðað og byggist á virkni í tímum 

og vinnulagi. Lögð er áhersla á að nemendur 

séu hugmyndaríkir og tilbúnir að prufa sig 

áfram með hinum ýmsum leiðum.  

Námsmat: 

Símat sem byggir á vinnu 

nemenda eftir hverja 

kennslustund.  

Leiðsagnarmat sem fer fram 

að loknu hverju verkefni.  

Sjálfsmat í framhaldi af 

leiðsagnarmati meta 

nemendur frammistöðu sína 

eftir ákveðu skema.  

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

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Frágangur verkefna og sjálfsmat nemenda 

 

Námsmat: 

Leiðsagnamat 

Sjálfsmat 

 

Vika 52 - 21.12-02.01 Jólaleyfi 

Vika 1 - 03.01-04.01               01.-02.01 Jólaleyfi 

Hæfniþáttur: 

Skapandi 

hugsun og 

Verkleg færni 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Eingöngu er unnið með valverkefni sem  

byggjast á hugmyndum og útfærslu nemenda.  

Mikið er lagt upp úr eigin hugmyndum og útfærslu.  

Nám og viðfangsefni er einstaklingsmiðað og  

byggist á virkni í tímum og vinnulagi.  

Lögð er áhersla á að nemendur séu  

hugmyndaríkir og tilbúnir að prufa sig áfram  

með hinum ýmsum leiðum. 

Námsmat: 

Símat sem byggir á vinnu 

nemenda eftir hverja 

kennslustund.  

Leiðsagnarmat sem fer fram 

að loknu hverju verkefni.  

Sjálfsmat í framhaldi af 

leiðsagnarmati meta 

nemendur frammistöðu sína 

eftir ákveðu skema. 

http://gardaskoli.is/skolinn/skoladagatal/
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Vika 21- 20.-24.05        20.-22.05 Prófadagar 

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Frágangur verkefna og sjálfsmat nemenda 

Námsmat: 

Leiðsagnamat 

Sjálfsmat 

 

Vika 22- 27.05-31.05         30.05 Uppstigningardagur / 21.05 Skipulagsdagur 

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

 

Námsmat: 

 

 

Vika 23 - 03.-07.06           06.06 Útskrift 10. bekkjar / 07.06 Skólaslit 

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

 

Námsmat: 

 

 

 

 


