
Kennsluáætlun SHS

Noregsval, 9. og 10. bekkur, skólaárið 2022-2023

Kennari: Sólrún Ásta Steinsdóttir

Markmið: Nemendur þjálfist í samvinnu og samhyggð, auki víðsýni og skilning,
kynni sér menningu, hefðir og siði Norðmanna og Sama og beri við eigin
menningu, hefðir og siði

Kennsluaðferðir: Sjálfstæð vinna, hópastarf

Kennslubækur /efni: Efni af veraldarvefnum og úr nærumhverfinu, hópleikir, fjáröflun,
þátttaka

Námsmat vorannar:

(sjá einnig í námslotu

á Mentor)

Lykilhæfniviðmið Aðalnámskrár og önnur valin markmið þegar við á

Tímabil Námsþáttur Námsefni/verkefni/námsmat: Metanleg
hæfniviðmið.

1. sept

Búum til kynningarmyndbönd til að
senda út til Ekrehagen8. sept

15. sept

22. sept

29. sept.
28. starfsdagur

Söfnum kynningarmyndböndunum
saman til vinnslu

6. Okt - Hlíðó Fundur með foreldrum kl. 17:00
þriðjudaginn 4. okt

13. okt Kleinubakstur! Allir á svæðinu til
kl. 17:00

20. okt  námsviðtöl

27. okt Horfum á vídeóin frá norsku
krökkunum

3. nóv Skipuleggjum jólaverkefnið

Eftir skóla: Merkimiðar og
jólasmákökur. Framleiðsla í SHS,

nemendur og foreldrar.

10. nóv
Jólaverkefni

Vinnum kynningu á íslenskum
jólahefðum (á ensku) og sendum til

Ekrehagen

Eldum möndlugraut og bökum
smákökur

17. nóv Förum í Kringluna og skoðum
álitlegar jólagjafir. Fáum okkur

Malt og Appelsín.
24. nóv Vinnum í myndunum sem við

höfum safnað. Setjum saman í
Tik-Tok vídeó um jólin á Íslandi.

1. des Frí

5.–9. des Horfum á kynningar okkar og
Ekrehagen á jólahefðum

12. – 16. des Frí



19. des litlu jól

Jólafrí  21. des–2. jan

5. jan

Fræðumst um Sama: Saga, hefðir,
siðir, hoijk, fáni…

Höldum hátíðlegan þjóðhátíðardag
Sama 6. febrúar

12. jan

21. jan

2. .jan

2. feb

9. feb

16. feb

23. feb
vetrarleyfi

2. mars

9. mars

16. mars
Orð í verki - GYD

23 mars

30. mars árshátíð

Páskafrí  2.-10. apríl

13. apríl Farangurslistinn og dagskráin

20. apríl  sumard. fyrsti 18. apríl fljúgum út
25. apríl fjlúgum heim

27. apríl

4. maí



11. maí

. 18 maí uppstign.dagur
(Þjóðhátíðardagur

Norðmanna 17. maí)

Fögnum þjóðhátíðardegi
Norðmanna 17. maí

25. maí íþróttadagur

1. júní útikennsla

Skólaslit 7. júní


