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Bakgrunnsupplýsingar
Í 5. bekk eru 26 nemendur, 20 drengir og 6 stúlkur. Alls fá nemendur 35 kennslustundir á viku.
Umsjónarkennarar eru Sigríður Dögg og Guðríður M. Þorbjörnsdóttir. Stuðningsfulltrúi er Brynja
Eiríksdóttir. Elín Njálsdóttir og Helga Eiríksdóttir sjá um sérkennslu.
Aðrir kennarar:
• Íþróttir – Freyr Brynjarsson
• Sund - Freyr Brynjarsson
• Heimilisfræði - Halldóra Ólöf Sigurðardóttir
• Textíl - Silja Konráðsdóttir
• Smíði - Guðrún Jóhannsdóttir
• Myndlist - Helga Lára Haraldsdóttir
• Tónmennt - Alexandra Ýr Auðunsdóttir
• Bókasafn - Kolbrún Alexandersdóttir
• Upplýsingatækni – Þorbjörg Guðmundsdóttir
• Náttúrufræði, Samfélagsfræði og Lífsleikni – Fanney María Sigurðardóttir

Viðmiðunarstundaskrá
Íslenska
Stærðfræði
Samfélags- og náttúrugreinar
Enska
Fjölval
Útikennsla
Smiðjur
Sund
Íþróttir
Tónmennt
Upplýsingatækni
Lífsleikni
Bekkjarfundur
Samtals: 35 tímar á viku

7 tímar
7 tímar
3 tímar
3 tímar
2 tímar
2 tímar
4 tímar
1 tími
2 tímar
1 tími
1 tími
1 tími
1 tími

Samþætting námsgreina
Námsgreinarnar fléttast saman á margvíslegan hátt. Þar sem kennt er út frá hæfniviðmiðum
Aðalnámskrár grunnskólanna má oft samþætta námsgreinar með góðu móti. Þannig fæst greinarbetri
mynd af stöðu nemenda, þar sem þeir geta sýnt fram á víðtæka þekkingu sína.

Útinám
Við leggjum áherslu á að tengja nemendur við sitt nánasta umhverfi og nýtum umhverfi skólans og
útikennslusvæðið Narfakotsseylu í nám og kennslu. Útinám er samþætt nám sem getur tengst öllum
námsgreinum.
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Námsmat
Námsmat fer fram með símati yfir skólaárið sem tekur mið af hæfniviðmiðum
Aðalnámskrá grunnskóla í öllum greinum. Ekki er gefin einkunn fyrir verkefni
heldu aðeins Lokið og Ólokið. Til þess að meta hvert hæfniviðmið er notast við
hæfnitákn sem má sjá hér til hliðar.
• Ólokið ef nemandi tók ekki þátt í eða náði ekki að ljúka við verkefni sökum
t.d. fjarvista.
• Í vinnslu ef nemandi hefur hafið ákveðið hæfniviðmið en ekki er hægt að
meta það strax.
• Hæfni ekki náð ef nemandi vann með ákveðið hæfniviðmið en náði ekki
tökum á því.
• Þarfnast þjálfunar ef nemandi þarfnast frekari þjálfunar til að ná hæfniviðmiði sem unnið hefur
verið með.
• Á góðri leið ef nemandi þarf bara ögn meiri vinnu með hæfniviðmiðið til þess að ná því.
• Hæfni náð ef nemandi hefur náð hæfniviðmiði
• Framúrskarandi ef nemandi hefur náð hæfniviðmiði og sýnt getu umfram þá hæfni sem viðmiðið
setur.

Íslenska
Hæfniviðmið

Hæfniviðmið eru tekin úr Aðalnámskrá Grunnskólanna. Við hvetjum foreldra til að fylgjast með á
Mentor þegar nemendur eru metnir. Græn viðmið eru metin oftar en einu sinni, s.s. þau eru aftur metin
í 7. bekk. Það er því ekki endilega verið að leita eftir hámarks hæfni við fyrsta mat í 5. bekk.
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Kennsluefni og gögn
Málrækt, Orðspor 1, Mál til komið, Flökkuskinna, Vefurinn hennar Karlottu.

Námsmat
Nemendur eru metnir með símati eftir hæfniviðmiðum Aðalnámskrá Grunnskólanna. Matið er
fjölbreytt s.s. verkefni, hópavinna, próf. Nemendur fara í Orðarún lesskilningspróf í október og febrúar,
Aston Index stafsetningarkönnun í desember og Lesferil þar sem leshraði og lesfimi er kannað í
september, janúar og maí. Þar eru eftirfarandi viðmið:

90% viðmið
5.bekkur

50% viðmið

90 orð á mínútu

140 orð á mínútu

25% viðmið
160 orð á mínútu

Stærðfræði
Hæfniviðmið

Hæfniviðmið eru tekin úr Aðalnámskrá Grunnskólanna. Við hvetjum foreldra til að fylgjast með á
Mentor þegar nemendur eru metnir. Græn viðmið eru metin oftar en einu sinni, s.s. þau eru aftur metin
í 7. bekk. Það er því ekki endilega verið að leita eftir hámarks hæfni við fyrsta mat í 5. bekk.

Kennsluefni og gögn
Stika 1a og 1b nemendabók og æfingahefti.
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Námsmat
Nemendur eru metnir með símati eftir hæfniviðmiðum Aðalnámskrá Grunnskólanna. Matið er
fjölbreytt s.s. verkefni, hópavinna, próf.

Samfélagsgreinar
Hæfniviðmið

Hæfniviðmið eru tekin úr Aðalnámskrá Grunnskólanna. Við hvetjum foreldra til að fylgjast með á
Mentor þegar nemendur eru metnir. Græn viðmið eru metin oftar en einu sinni, s.s. þau eru aftur metin
í 7. bekk. Það er því ekki endilega verið að leita eftir hámarks hæfni við fyrsta mat í 5. bekk.

Kennsluefni og gögn
Ísland – veröld til að njóta.

Námsmat
Metinn er frágangur, virkni og vinnubrögð. Vinna í hópverkefni er einnig metin.
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Náttúrufræði
Hæfniviðmið

Hæfniviðmið eru tekin úr Aðalnámskrá Grunnskólanna. Við hvetjum foreldra til að fylgjast með á
Mentor þegar nemendur eru metnir. Græn viðmið eru metin oftar en einu sinni, s.s. þau eru aftur metin
í 7. bekk. Það er því ekki endilega verið að leita eftir hámarks hæfni við fyrsta mat í 5. bekk.

Kennsluefni og gögn
Auðvitað, á ferð og flugi.

Námsmat
Námsmat verður á formi símats þar sem frágangur, virkni og vinnubrögð eru metin jafnt og þétt yfir
önnina.
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Enska
Hæfniviðmið

Hæfniviðmið eru tekin úr Aðalnámskrá Grunnskólanna. Við hvetjum foreldra til að fylgjast með á
Mentor þegar nemendur eru metnir. Græn viðmið eru metin oftar en einu sinni, s.s. þau eru aftur metin
í 7. bekk. Það er því ekki endilega verið að leita eftir hámarks hæfni við fyrsta mat í 5. bekk.

Kennsluefni og gögn
Build up 1, Hickory og efni frá kennara.

Námsmat
Nemendur eru metnir með símati eftir hæfniviðmiðum Aðalnámskrá Grunnskólanna. Matið er
fjölbreytt s.s. verkefni, framsögn, próf.

Tónmennt
Hæfniviðmið
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Tónmennt er mikilvægur þáttur í lífi nemenda. Hún er leið til sköpunar, tjáskipta og oft án orða.
Tónlistarkennsla á að efla næmi nemenda og þekkingu á frumþáttum tónlistar s.s. tónhæð, tónlengd,
blæ og styrk svo eitthvað sé nefnt. Nemendur fá að kynnast mismunandi hljóðfærum og fjölbreyttri
tónlist og tengingu hennar við líf og starf með ólíkri og lifandi nálgun. Þau fá tækifæri til þess að láta
ljós sitt skína, tjá tilfinningar og hafa gaman.
Hæfniviðmið eru tekin úr Aðalnámskrá Grunnskólanna. Við hvetjum foreldra til að fylgjast með á
Mentor þegar nemendur eru metnir. Græn viðmið eru metin oftar en einu sinni, s.s. þau eru aftur metin
í 7. bekk. Það er því ekki endilega verið að leita eftir hámarks hæfni við fyrsta mat í 5. bekk.

Kennsluefni og gögn
Ýmsar bækur og gögn frá kennara

Námsmat
Símat á virkni, framförum, samvinnu og skilningi nemenda á viðfangsefni kennslustunda.

Hönnun og smíði
Hæfniviðmið

Kennsla í hönnun og smíði á að taka mið af hæfileikum og getu einstaklingsins og stuðla að jákvæðu
viðhorfi til greinarinnar. Hönnun felur í sér að einstaklingur mótar og ákveður útlit og uppbyggingu
hlutar á eigin hátt. Það getur falið í sér að endurgera eða breyta hugmynd eða hlut, t.d með tilliti til
útlits eða virkni eða vinna með eitthvað nýtt og áður óþekkt. Í hönnunarkennslu lærir nemandinn að
vera skapandi og hafa mótandi áhrif á umhverfi sitt.

Kennsluefni og gögn
Gögn og áhöld frá kennara.

Námsmat
Mat á hæfniviðmiðum út frá verkefnum og vinnu í tíma.
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Heimilisfræði
Hæfniviðmið

Í heimilisfræði má finna tengingu á milli næringarfræði, matreiðslu og hreinlætis. Því er kennslan
samþætt með ofangreindum þáttum en opinberar ráðleggingar (Lýðheilsustöðvar/Landlæknis) eru
hafðar til hliðsjónar. Nemendur fá kennslu í að matreiða á fjölbreyttan hátt og þekkingu á þeim
næringarefnum sem tilheyra hverjum fæðuflokk. Nemendur fá innsýn inn í heimishald og aukna
þekkingu á umhverfisvernd og sjálfbæra lífhætti.

Kennsluefni og gögn
Gott og gagnlegt 1 les- og vinnubók ásamt efni af vef og bókum frá kennara. Ýmis áhöld og hráefni úr
kennslueldhúsi.

Námsmat
Nemendur eru metnir út frá hæfniviðmiðum og matsviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla. Námsmat
er á formi símats á einstaklings- og hópverkefnum í tímum.

Myndmennt
Hæfniviðmið

Í myndmennt læra nemendur að tjá sig án orða. Þeir geta ýmist unnið á gagnrýninn hátt með málefni
daglegs lífs eða með ímyndunaraflið. Slík reynsla veitir nemendum forsendur til að læra að þekkja
sjálfa sig bæði í tengslum við náttúruna og efnisheiminn. Skilningurinn verður bæði almennur og
persónulegur, byggður á rannsóknum á raunveruleikanum og töfrum ímyndunaraflsins.
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Kennsluefni og gögn
Ýmis áhöld og efni myndmenntarstofunnar. Ljósrit af verkefnum sem henta myndmenntarkennslu.
Skjávarpi, bækur og ljósrit.

Námsmat
Nemendur eru metnir út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskólanna. Námsmat er í formi símats
þar sem vinna, verkefni og umræður í tíma eru metnar. Nemendur eru einnig metnir út frá þáttöku
og virkni í kennslustundum. Námsmat er einnig í formi einstaklings- og hópverkefna í tímum.

Textílmennt
Hæfniviðmið

Textímennt þjálfar nemendur í fínhreyfingum, samvinnu og eflir þrautseygju og elju. Hvernig við
umgöngumst vinnustað og tæki hans. Unnin eru fjölbreytt verkefni þar sem nemendur fá tækifæri til
að njóta sín og tjá sig með efnisvali eða skreytingum á verkefnum.

Kennsluefni og gögn
Bækur og gögn frá kennara.

Námsmat
Nemendur eru metnir út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskólanna. Námsmat er í formi símats
þar sem vinna, verkefni og umræður í tíma eru metnar. Nemendur eru einnig metnir út frá þáttöku og
virkni í kennslustundum. Nemendur sýna öðrum virðingu og góða framkomu í tímum.

Fjölval
Umsjónarmenn: Arna Arnarsdóttir, Berglind Daðadóttir, Birna Ósk Óskarsdóttir, Dóra Hanna
Sigmarsdóttir, Fanney María Sigurðardóttir, Guðríður Þorbjörnsdóttir, Hildur María Helgadóttir, Ríkharð
Bjarni Snorrason, Sigríður Dögg Sigurðardóttir og Þorbjörg Guðmundsdóttir.
Kennslulýsing: Nemendum á miðstigi er skipt í hópa. Í þessum hópum er brotið upp hefðbundið
skólastarf og leitast eftir að hafa fjölbreytt viðfangsefni fyrir hvern hóp. Hóparnir byrja á því að fara einu
sinni á hverja stöð og að því loknu geta nemendur valið sér stöð vikulega.
Markmið:
•
•
•

Að nemendur öðlist reynslu í starfi með ólíkum aldurshópum.
Að viðfangsefni verði fjölbreytt og við hæfi allra nemenda.
Að virkja áhuga og vinnusemi nemenda.
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•

Að nemendur öðlist nýja sýn á skólastarfið þar sem nýbreytni er ríkjandi.

Þannig er stuðlað að eftirfarandi þáttum í lykilhæfni Aðalnámskrá grunnskóla, að nemandi við lok 7.
bekkjar geti:
•
•
•
•
•

tekið þátt í samræðum og hlustað á aðra. Tjái skoðanir sínar munnlega, skriflega eða á annan
hátt.
sýnt frumkvæði og beitt gagnrýnni hugsun. Verið skapandi við vinnu og lausn verkefna.
leitað sjálfstæðra lausna í vinnu sinni og sýnt kurteisi í samskiptum. Leggi sitt af mörkum í
hópastarfi og fylgt fyrirmælum.
miðli upplýsingum til annarra og nýti mismunandi miðla til upplýsingaöflunar. Vinni vel og á
gagnrýninn hátt úr upplýsingum.
sett sér markmið í námi, meti stöðu sína raunhæft í námi og nýti tíma sinn vel.

Skólaíþróttir
Hæfniviðmið

Í aðalnámskrá frá árinu 2013 eru hæfniviðmiðin sett fram undir fjórum mismunandi flokkum;
líkamsvitund, leikni og afkastageta mynda þann fyrsta, síðan félagslegir þættir, þá beiting þekkingar
varðandi heilsu og að síðustu öryggisþættir. Unnið er með hvern þátt fyrir sig en einnig eru þeir
samþættir í fjölbreyttum verkefnum sem reyna á fleiri en eina hæfni.

Kennsluefni og gögn
Stór og smá áhöld til sund- og íþróttaiðkunar. Nemendum er skylt að koma með leikfimis- og
sundfatnað og handklæði til að fara í sturtu að tíma loknum.

Námsmat
Nemendur eru metnir út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskólanna. Námsmat er á formi
símats, þar sem nemendur taka próf og leysa fjölbreytt verkefni í hópi eða sem einstaklingar. Einnig
eru nemendur metnir út frá þátttöku og virkni í kennslustundum. Nemendur þurfa að sýna öðrum
virðingu og góða framkomu. Metið er frumkvæði nemanda, hæfni þeirra til að nota þekkingu og
leikni í tímum.
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