
 
 

Kennsluáætlun  SHS 

Vinnustofa 8.-10. bekkur skólaárið 2021-2022 

Kennarar: Sólrún Ásta Steinsdóttir og Steinunn H. Theodórsdóttir 
 

Markmið:  Nemendur þjálfast í sjálfstæðum, fjölbreyttum vinnubrögðum; lesa sér til 
gagns og miðla upplýsingunum áfram á mismunandi hátt. Nemendur 
þjálfast í hópavinnu, paravinnu og einstaklingsvinnu ásamt því að kynna 
efni sitt, ein eða í hóp. 

Kennsluaðferðir: 

 

Hver lota hefst með innlögn/kveikjum og svo vinna nemendur verkefni. 
Oft fá þeir val um viðfangsefni innan ákveðins ramma og val um 
framsetningu verkefnisins. 

Kennslubækur /efni: 

 

Efni af veraldarvefnum og ítarefni frá kennurum á blöðum og bókum 
þegar við á.   

Námsmat vorannar: 

(sjá einnig í námslotu  

á Mentor)  

 

Námsmat byggir að lang stærstum hluta á vinnu í tímum. Kynningar, 
þátttaka í umræðum, frumkvæði og sjálfstæði 

Metanleg hæfniviðmið:   

 

Sjá undir námslotu í Mentor. 

 

Tímabil Námsþáttur Námsefni/verkefni/námsmat: Metanleg hæfniviðmið. 

23.-27. ág 
23. skólasetning 

 

Uppbygging til 
ábyrgðar/útinám 

Þarfirnar, þarfagreining og 
bekkjarsáttmáli  

 

30.-3. sept. 
 

Samfélagsfræði, kosningar 

Flokkar í framboði til 
Alþingiskosninganna 2021. 

Kosningar. 
 

6.–10. sept 

Búum til okkar eigin flokka. 
Kosningar. 

 

13.-17. sept. 
14. starfsdagur 

 

20.–24. sept 
20.– 22. ADRA 

ADRA, Mjanmar 
Kynnumst Mjanmar og söfnum fyrir 

skólabyggingu þar. 
 

27.–1. okt 
 Áhugasvið, 

samfélagsfræði 
Nemendur vinna verkefni að eigin 

vali út frá samfélagsfræðimarkmiðum 

 

4.okt–6. okt  

11–16. okt 
13. námsviðtöl 

Áhugasvið 

Nemendur vinna verkefni að eigin 
vali.  

Fimmtudaginn 21. okt er opið hús 
og kynning á völdum verkefnum. 

 
 

18.–22. okt 
22. vetrarleyfi 

 

25.-29. okt 
25.&26. vetrarleyfi 

Náttúrufræði, 
umhverfisvernd 

Horfum á valda þætti af RÚV, 
kynnum okkur helstu ógnir 

umhverfisins og lausnir.  
 

Hvað getum við gert? 

 

1-5. nóv 
5. starfsd., GLS 

 

8.-12. nóv 
 

 

16.–19. nóv  



 
 

22.–26. nóv 
jólaundirbúningur 

Kirkjujól/jólin 
 

Undirbúningur kirkjujóla og ýmis 
verkefni sem tengjast jólahaldi og 

jólunum okkar 

 

29.–3.des 
 

 

6.–10. des  

13.–17. des 
17. litlu jólin 

Generalprufur fyrir Kirkjujól  

20. des 
Kirkjujól 

 
Kirkjujól í Aðventkirkjunni 

Ingólfsstræti kl. 17:00 
 

Jólafrí  21. des–2. jan 

3.- 7. jan 
3. starfsdagur 

Heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna 

  

10.-14. jan 
 

  

17.–21. jan 
20. starfsviðtöl 

  

24.–28.jan 

Vísindasmiðja 
 

27. jan heimsókn í Visindasmiðju 
Háskólans 

 

31.–4. feb   

7. -11. feb   

14.–18. feb 
17.&18. vetrarleyfi 

  

21.–25. feb 
 

Kurteisis- og gleðivika   

28.–4. mars 
2. öskudagur 

Vísindasmiðjur, frh. 

Mánudagur: Bolludagsbakstur   

7.–11. mars 
9. starfsdagur 

Opið hús fyrir foreldra 8. mars.  

14.-18. mars 
14.-16. orð í verki 

Orð í verki 
17. mars, Gleðidagur  

  

21.–25. mars 7. bekkur: Áhugasvið, 
(árshátíðartengt) 

8. bekkur:  
Noregssamstarf með 9. og 

10. bekk 

  

28.–1. apríl   

4.- 8.apríl 
7. árshátíð 

7. bekkur: Árshátíðarvika 
8. bekkur í ferðalögum 

með 9. og 10. bekk ásamt 
norsku vinum okkar. 

  

Páskafrí  9.-18. apríl 



 
 

19.-22. apríl 

Samfélagsfræði, saga. 
 
 

Lesum saman bókina um Snorra 
Sturluson og vinnum verkefni..  
 

 

25.-29. apríl  

2- 6. maí 
2. námsviðtöl 

 

9.–13. maí  

16.–20. maí 
17. íþróttadagur 

Náttúrufræði, úti 

  

23.–27. maí 
27. starfsdagur 

 
 

  

30.-3. júní 
30.-1. útikennsla 
2.&3. vordagar 

Útikennsla og vordagar   

6.og 7. júní 
6. annar í hvítas. 

7. vordadagur 
 
 

   

Skólaslit 8. júní 

 

 


