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1 Skólastarf í sérdeild Öldutúnsskóla 

1.1 Inngangur 

Sérdeild Öldutúnsskóla þjónar nemendum í Hafnarfirði með námserfiðleika í 8., 9. og 10. bekk. Hún er 

líka kölluð námsver. 

Námsefni er lagað að þörfum hvers og eins og leitast er við að koma til móts við hvern og einn þar 

sem hann er staddur. 

Allir nemendur í sérdeild tilheyra ákveðnum bekk og sækja bekkjarfundi og tíma í lífsleikni með 

bekkjarsystkinum þar en stunda nám í einhverjum bóklegum greinum í sérdeildinni.  

Sérdeildin starfar í samræmi við 17. grein laga um grunnskóla (2008) þar sem segir:  

Nemendur eiga rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum 

grunnskóla án aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis. 

Nemendur sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, 

tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika ...  nemendur með leshömlun, 

langveikir nemendur og aðrir nemendur með heilsutengdar sérþarfir eiga rétt á 

sérstökum stuðningi í námi í samræmi við metnar sérþarfir. 

Deildin starfar í samræmi við Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla (nr. 582/2010) og 

starfsreglur sérdeilda Hafnarfjarðarbæjar (2007). 

 

1.2 Samantekt kennslu  

Meginreglan er að nemendur tilheyra ákveðnum bekk með jafnöldrum sínum og stunda nám og 

félagslíf með bekknum eins og kostur er. Nemendur í sérdeildinni stunda þar vanalega nám í íslensku 

og stærðfræði. Auk þess stunda sumir nám í öðrum greinum eftir stöðu hvers og eins.  

Í sérdeild Öldutúnsskóla er leitast við að mæta hverjum nemanda með margvíslegu verklegu starfi 

með það að leiðarljósi að hugur og hönd séu jafn mikilvæg í almennri menntun. 

Fjöldi kennslustunda á viku er nánar tilgreindur í einstaklingsnámsskrá nemenda. Taflan hér að neðan 

segir til um fjölda kennslustunda sem nemandi í sérdeild sækir en þær geta verið eins og áður hefur 

komið fram innan sérdeildar eða inni í bekk, í sumum tilvikum hafa nemendur fengið, vegna fötlunar 

sinnar,  undanþágur frá einstaka námsgreinum.  

Kennslutímar á viku skiptast í eftirfarandi námsgreinar 

Námssvið Námsgreinar Tímafjöldi í 

skóla á viku 

1. Íslenska 1.1. Talað mál, hlustun og áhorf 

1.2. Lestur og bókmenntir 

1.3. Ritun 

1.4. Málfræði 

6 



Öldutúnsskóli SKÓLANÁMSKRÁ 2021 - 2022 

 

Sérdeild  Bls. 5 

 

2. Erlend tungumál 2.1. Enska 

2.2. Danska og önnur Norðurlandamál 

7 

List og verkgreinar Sjónlistir 

Tónmennt 

Heimilisfræði 

Hönnun og smíði 

Textílmennt 

4 

4. Náttúrugreinar 4.1. Eðlis- og efnavísindi 

4.2. Jarð- og störnufræði 

4.3. Lífvísindi 

4.4. Umhverfismennt 

4  

5. Skólaíþróttir 5.1. Íþróttir 

5.2. Sund 

4 

6. Samfélagsgreinar 6.1. Heimspeki, siðfræði og trúarbragðafræði 

6.2. Jafnrétti og lífsleikni 

6.3. Landafræði, saga, sam-/þjóðfélagsfræði 

4 

7. Stærðfræði 7.1. Tjáning, tungumál, verkfæri, vinnubrögð og beiting 

stærðfræðinnar  

7.2. Tölur, reikningur og algebra 

7.3. Rúmfræði, mælingar, tölfræði og líkindi  

6 

8. Upplýsinga- og 

tæknimennt 
8.1. Miðlamennt og skólasafnsfræði 

8.2. Tölvunotkun og upplýsinga- og samskiptatækni 

1 

9. Val 9. Valgreinar 6 

Alls  37 
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1.3 Áherslur grunnþátta menntunar  
Í þessum árgangi eru áherslur sex grunnþátta menntunar eftirfarandi í samræmi við stefnu skólans og 

samhæfir áherslum skólans um forvarnir. 

 

Áherslur grunnþátta menntunar í árgangi eru sett fram í markmiðum 

Grunnþáttur 

menntunar 

Áhersluatriði  

HEILBRIGÐI OG 

VELFERÐ: 

 

Það er unnið með heilbrigði og velferð í skólanum út frá stefnu skólans þar sem 

áherslur grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið: 

• jákvæður skólabragur, SMT og Olweus, bekkjarfundir og reglukennsla, 

einkunnarorð skólans, virðing, virkni og vellíðan 

• næringarfræðsla 

• áhersla á hreyfingu úti og inni 

• stuðla að andlegri vellíðan og góðum samskiptum 

• efla skilning á eigin tilfinningum og annarra 

• efla sjálfsstjórn og sjálfstraust 

• unnið með sjálfsmyndina og jákvæð samskipti meðal jafnaldra og við þá 

sem eldri eru  

• vinna að jákvæðum samskiptum við foreldra/forráðamenn, starfsfólk 

skóla og annað fólk í nærsamfélaginu  

• efla vitund um kynheilbrigði 

JAFNRÉTTI: 

 

Það er unnið með jafnrétti út frá stefnu skólans þar sem áherslur 

grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið: 

• koma til móts við þarfir hvers og eins námslega, félagslega og andlega 

• allir fái nám við hæfi 

• kenna nemendum að setja sig í spor annarra 

• að búa nemendur jafnt undir virka þátttöku í samfélaginu, hvort 
heldur sem er í einkalífi, fjölskyldulífi eða atvinnulífi  

• að leggja áherslu á umburðarlyndi og víðsýni gagnvart fjölbreytileika 
mannlífsins svo sem, jafnrétti fjölmenningu, þjóðerni, trúarbrögðum, 
lífsskoðunum, kynhneigð og fötlun 

LÝÐRÆÐI OG 

MANNRÉTTINDI: 

 

Það er unnið með lýðræði og mannréttindi í skólanum þar sem áherslur 

grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið: 

• að læra að setja sig í spor annarra með verkfærum SMT og Olweus 

• hvetja nemendur til að tjá eigin skoðanir og að þeir fái tækifæri til að 

hafa áhrif á skólastarfið 

• að vinna markvisst að lýðræðislegri kennslu í skólastarfi svo sem 

hópvinnu, bekkjarfundum, þátttökunámi og samfélagsverkefnum. 

• stuðla að því að nemendur beri ábyrgð á námi sínu og framkomu og 

að þeir þekki réttindi sín og skyldur 

• hvetja nemendur til að bera umhyggju og virðingu fyrir fólki, dýrum og 

umhverfi sínu 

• að fræða um mannréttindi, stjórnsýslu, samfélagsmótun, borgaravitund 

og manngildi stuðla að hópavinnu 

• auka siðferðisvitund 

• að efla ábyrgð, gagnrýna hugsun, samvinnu og samábyrgð  

• nemendur geti valið nám eftir áhugasviði  

LÆSI: 

 

Það er unnið með læsi út frá stefnu skólans þar sem áherslur grunnþáttarins 

eru útfærðar í eftirfarandi markmið: 

• að efla tölvu- og tæknilæsi 

• að nemendur læri og geti yfirfært aðferðir við lestur, ritun og hlustun 

og beitt þeim á fjölbreyttan hátt 
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• auka notkun á bókasafni og upplýsingamennt 

• að kenna nemendum að vera læsir á umhverfið 

• efla vitund nemenda á bóklestri sér til gagns og ánægju 

• efla læsi nemenda svo þeir geti nýtt það á sem fjölbreyttastan hátt, til 

dæmis við lestur, ritun, lesskilning, hlustun, talnalæsi, upplýsingalæsi, 

menningarlæsi og fleira. 

SJÁLFBÆRNI: 

 

Það er unnið með sjálfbærni út frá stefnu skólans þar sem áherslur 

grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið: 

• Öldutúnsskóli vinnur út frá sjö skrefum Grænfánans 

• stuðla að aukinni umhverfisvitund með því að efla þekkingu og skilning 

á samspili náttúru, umhverfis og mannlífs  

• gera sér grein fyrir eigin áhrifum á náttúruna og temja sér lífsvenjur 

sem stuðli að heilbrigði jarðar og jarðarbúa  

• skila umhverfinu í ekki lakari ástandi til komandi kynslóða en við 

tókum við því  

• takast á við margvísleg álitamál og ágreiningsefni  

• stuðla að áhuga og vilja til þess að nemendur taki þátt samfélaginu  

• kenna neytendafræðslu og fjármálalæsi 

SKÖPUN: 

 

Það er unnið með sköpun út frá stefnu skólans þar sem áherslur 

grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið: 

• stuðla að frumkvæði einstaklingsins  

• stuðla að ígrundun, persónulegu námi og frumkvæði í skólastarfi  

• móta viðfangsefni og miðla þeim, eftir eigin sýn 

• nota fjölbreyttar kennsluaðferðir og að nemendur verði virkir 

þátttakendur í náminu  

• nýta eigin ímyndunarafl í verkefnavinnu 

• byggja á eigin reynslu og byggja ofan á hana 

• nemendur læri að taka ábyrgð á eigin námi og beri virðingu fyrir 

verkum sínum og annarra 
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1.4 Kennsluaðstæður, kennsluáætlanir og kennslugögn  

1.4.1 Kennsluaðstæður 

Sérdeild í Öldutúnsskóla hefur aðstöðu í E-álmu, tvær kennslustofur, eldhús og salerni, samtals (um 

100) fm. Nemendur eru 10–15. Við sérdeildina starfa að jafnaði þrír kennarar. Kennarar deildina 

vinna í nánu samstarfi við aðra kennara skólans, sérstaklega umsjónarkennara unglingadeildar og 

sérgreinakennara.  

Skólinn hefur aðgang að útikennslustofu. Nemendur í sérdeild fara þangað minnst einu sinni á ári, 

venjulega á vorin.  

Útikennsla er fastur liður í starfi sérdeildarinnar. Í næsta nágrenni skólans er Lækurinn, 

Hafnarfjarðarkirkjugarður og fleiri staðir, fyrir utan skólalóðina sjálfa, sem nýtast fyrir vettvangsferðir 

og ýmis verkefni.  

Nokkrum sinnum á skólaárinu er farið á sýningar og söfn í Hafnarborg, sýningu Náttúruminjasafns 

Íslands, Náttúrufræðistofu Kópavogs og víðar.  

Kennsla fer fram í litlum hópum. Hver kennari í sérdeild getur haft frá einum upp í sex nemendur í 

hóp. 

 

1.4.2 Kennsluáætlanir 

Einstaklingsáætlun er gerð fyrir hvern nemanda í sérdeild sbr. reglugerð 585/2010 gr. 11. Í henni eru 

skilgreind markmið fyrir hven nemanda út frá heildaraðstæðum hans og mati á stöðu hans í námi og 

þroska.  

 

1.4.3 Náms- og kennslugögn 
Skólinn leggur til öll gögn sem nemandinn þarf í náminu. Hin helstu eru: 

 

Námsbækur og almenn 

kennslugögn skóla: 

 

• Allar nauðsynlegar náms- og kennslubækur (sjá viðkomandi 

námsgreinar) 

• Spjaldtölva 

• Aðgangur að hugbúnaði og námsvefjum í skóla eftir þörfum 

• Hjálpargögn svo sem fyrir stræðfræði, íslensku og önnur gögn 

Ritföng nemenda og 

persónuleg hjálpargögn sem 

nemendur þurfa að 

hafa/eiga á hverjum tíma: 

• Kennslugögn eru til staðar fyrir hvern nemanda. 

• Ritföng 

• Efni fyrir verklegt nám 

 

1.5 Foreldrasamstarf og upplýsingagjöf. 

Námssamtöl þar sem kennarar ræða við foreldra og nemendur fara fram  tvisvar á hverju skólaári. í 

þeim er farið yfir stöðu hvers og eins.  
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Samskipti við foreldra fara einkum fram í síma og með tölvupósti og geta verið mismikil eftir stöðu 

nemenda. Ef sérstök ástæða er til koma foreldrar á fundi í skólanum. Teymisfundir eru haldnir á 4-6 

vikna fresti og oftar ef þurfa þykir.  

Nemendur eiga að lesa heima í a.m.k. 60 mínútur. Þeir skrá heimalesturinn í lítla lestrarstílabók og 

foreldrar kvitta fyrir lestrinum. Skila á lestrarstílabókinni til íslenskukennara í upphafi kennsluviku. 

Tvisvar sinnum á vetri eru lestrarátök og þurfa nemendur þá að gera skil á lestrinum. 

Heimavinna er í lágmarki og vel ígrunduð þegar hún er. Um er að ræða hefðbundna heimavinnu sem 

og óhefðbundna. 

Ástundun er send heim mánaðarlega. 

 

1.6 Námsmat og vitnisburðarkerfi 

1.6.1 Leiðsagnarmat. 

Leiðbeinandi námsmat, leiðsagnarmat, fer fram reglulega yfir allt skólaárið í öllum námsgreinum. Í því 

felst að kennarar nota ýmsar leiðir til að styðja við og leiðbeina nemendur að ná árangri. Í þessum 

árgangi er lögð áhersla á eftirfarandi aðferðir við leiðsögnina: 

Hæfnikort er fyllt út jafnt og þétt yfir skólaárið. Nemendur og foreldrar hafa stöðugt aðgang að því í 

gegn um Mentor. Þar kemur fram hversu vel nemandi hafi náð hæfniviðmiðum sem koma fram í 

köflum um námsgreinar hér að aftan. Út frá hæfnikorti sést vel hvaða markmið hafa náðst og hvað 

þarf að fara betur í.  

Fyrir utan þetta formlega mat fer stöðugt fram óformlegt mat í samskiptum nemenda og kennara. Í 

sérkennslu þar sem kennari hefur meira svigrúm til að mæta þörfum hvers nemanda en í almennri 

bekkjardeild. Kennari getur frá degi til dags – og í hverri kennslustund – brugðist við stöðu nemanda, 

til dæmis líðan eða áhugamálum og valið námsefni við hæfi. 

1.6.2 Stöðumat. 

Stöðumat fer fram tvisvar sinnum á skólaárinu í námssamtölum nemenda. Nemendur, foreldra og 

umsjónarkennara sitja samtalið. Tilgangur stöðumatsins er að eiga samtal um námslega stöðu 

nemendaog líðan. Hér gefst tækifæri fyrir nemendur og forráðamenn að koma sjónarmiðum sínum á 

framfæri á formlegan hátt.  

1.6.3 Lokamat: 
Lokamat fer fram í lok skólaárs þar sem nemandi fær mat á náminu sínu yfir skólaárið. Meginmarkmið 

þess að veita nemanda yfirsýn yfir stöðu sína eftir nám vetrarins og gefa honum einkunn fyrir 

frammistöðu sína.  

Nemendur í sérdeild eru þar vegna þess að þeir uppfylla ekki kröfur um námsmat sem sett er fram 

með stöfunum A, B og C. Um slíka nemendur segir Aðalnámskrá grunnskóla:  

Ekki eru sett viðmið fyrir D, því sá vitnisburður er notaður þegar nemandi uppfyllir 

ekki kröfur sem gerðar eru í C viðmiðum. Skóli gerir þá sérstaka grein fyrir hæfni 

viðkomandi nemanda.  
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(Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 118 og bls. 220).  

Í sérdeild Öldutúnsskóla er þetta gert með því að sérstök hæfniviðmið eru skilgreind. Þau eru 

hliðstæð við hæfniviðmið í almennum bekkjum og miðast við sömu hæfniviðmið en þó sett fram með 

tilliti til þroska og stöðu flestra nemenda í deildinni. Í einstaklingsnámskrám eru þessi viðmið síðan 

útfærð með tilliti til hvers og eins. Í lokamati að vori fá nemendur vitnisburð fyrir nám í deildinni, sem 

birtist með stjörnumerktri einkunn, A*, B*, eða C*. Stjarnan gefur til kynna að námsmatið byggi á 

öðrum hæfniviðmiðum en í almennum bekkjum.  
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2 Námssvið og námsgreinar 

2.1. Íslenska 

Eftirfarandi viðmið eru lögð til grundvallar námsmati í sérdeild:  

Efnisþættir: Viðmið um námshæfni í Íslensku 

 
 
Talað mál, 
hlustun og 
áhorf 

Matsviðmið Nemandi getur flutt mál sitt skýrt og áheyrilega, með áherslum 
sem hæfa efni og tilefni. Hlustað og nýtt sér upplýsingar í töluðu 
máli til fróðleiks, skemmtunar og sem heimildir í vinnu, og notið 
myndefnis, leikins efnis, tónlistar og sett fram mat á viðkomandi 
efni.  

Hæfniviðmið Nemandi getur 

• Tjáð sig munnlega frammi fyrir bekkjarfélögum 

sínum  

• Hlustað á umræður, tekið þátt í þeim og haldið 

athygli í töluverðan tíma  

• Aukið orðaforða sinn 

Efnisþættir:   

 
 
 
Lestur og 
bókmenntir 

Matsviðmið Nemandi getur lesið almenna texta, með skilningi og túlkun á 
efni þeirra, fjallað um íslenskar og erlendar bókmenntir og gert 
sér grein fyrir gildi bókmennta í menningu þjóðarinnar.  
 

Hæfniviðmið • lesið sér til gagns 

• lesið með góðum hraða 

• lesið með skilningi 

• valið lesefni sér til gagns og ánægju. 

• rætt um bókmenntaverk sem hann hefur hlustað á eða 

lesið 

• sagt frá völdum þjóðsögum og ævintýrum 

Efnisþættir:  

 
 
Ritun 

Matsviðmið Beitt góðum vinnubrögðum við ritun, skipað efnisatriðum í 
samhengi og mótað málsgreinar og efnisgreinar, beitt 
stafsetningu og greinarmerkjasetningu og fylgt viðmiðum um 
uppbyggingu texta. 

 Hæfniviðmið Nemandi getur 

• aflað sér upplýsinga úr rituðum heimildum, bókum, 
margmiðlunarefni eða af netinu og unnið úr þeim. 

• skrifað skýra og læsilega rithönd 

• samið texta með upphaf, miðju og endi 

• lýst skriflega ýmsum hlutum og athöfnum.  
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• samið sögur með atburðarás. 

• ort ljóð 

• endursagt texta  

• notað helstu aðgerðir við ritvinnslu í tölvu 

• nýtt sér orðabækur og leiðréttingarforrit við ritun 

• beitt helstu stafsetningarreglum við ritun 

• nýtt sér einfaldar reglur um n og nn 

• nýtt sér reglur um stóran og lítinn staf 

Efnisþættir:  

 
 
 
 
Málfræði 

Matsviðmið Beitt helstu málfræðihugtökum í umræðu um notkun málsins. 
Beitt þekkingu sinni á beygingarlegum og merkingarlegum 
einkennum orðflokka og gert sér sæmilega grein fyrir hlutverki 
þeirra. 

Hæfniviðmið Nemandi getur 

• fundið nafnorð í texta 

• bætt greini við nafnorð 

• fundið lýsingarorð í texta 

• stigbreytt lýsingarorð 

• beygt lýsingarorð eftir kyni 

• sambeygt lýsingarorð og nafnorð 

• fundið kyn fallorða 

• fallbeygt algeng orð í íslensku 

• fundið fall orðs í setningu 

• fundið sagnorð í texta 

• fundið í hvaða persónu so er 

• fundið eintölu eða fleirtölu sagnorða 

• unnið með tíð (finna tíð, greina í hvaða tíð sagnorð er) 

• fundið hvort orð er í eintölu eða fleirtölu 

• breytt úr eintölu í fleirtölu og öfugt 

• fundið úr hverju samsett orð eru samsett 

• búið til rétt mynduð samsett orð 

• fundið samheiti orða 

• fundið andheiti 
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2.1.1 Talað mál, hlustun og áhorf, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði 
 

Tímafjöldi: 6 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

 

2.1.1.1  Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

• Lestur, lestraraðferðir og lesskilningur 

• Ólíkar textategundir og markmið texta 

• Ólíkir bókmenntatextar (smásögur, skáldsögur, ljóð, leikrit,  þjóðsögur og fornsaga)  

• Ritun og ritunaraðferðir 

• Textar nemenda 

• Orðaforði, merking, margræðni, samheiti/andheiti, orðasmíði 

• Stafsetningarreglur  

• Merkingar- og beygingareinkenni orðflokkanna 

 

2.1.1.2 Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

• Sálmurinn um blómið leikrit 

• Þjóðsögur  

• Söngtextar 

• Lestrar og verkefnabækur 

• Lestrarkassinn (rafrænt og prentað) 

• Málfræði bókin mín 1- 4 

• Stafsetningaræfingar 

• Ritunaræfingar 

• Ritunarbókin (valin verkefni) 

• Málfinnur 
• Finnbjörg 

• Verkefni frá kennara  

• Ýmislegt efni af netinu 

 

2.1.2.3 Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

• Áhersla er lögð á að auki sjálfstæði nemenda í allri vinnu.  

• Helstu kennsluaðferðir eru sýnikennsla, umræður, skrifleg verkefni, skapandi skrif, 

vinnubókarvinna, hópverkefni, framsögn og rafræn verkefni á spjaldtölvu.  

• Verkefni eru ýmist ætluð fyrir einstaklingsvinnu eða hópvinnu.   

• Heimavinna: daglegur lestur. 

 

2.1.1.3 Námsmat og námsmatsaðlögun 

• Nemendur halda til haga öllum verkefnum sem þeir vinna og þau eru síðan metin til 

einkunnar 

• Námsmatsverkefni skiptast í einstaklingsverkefni s.s. ritunarverkefni, lestrardagbók og 

málfræðivinnubók og samvinnu- og bókmenntaverkefni.  

• Þátttaka í umræðum í heimspekitímum. 

• Áhugasviðskynning 

• Lesfimipróf  
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• Lesskilningsverkefni 

• Námsmat: leiðsagnarmat yfir veturinn og lokamat að vori í því námsefni sem kennt er 

yfir veturinn.  
 

Einkunnir eru gefnar í stjörnumerktum bókstöfum tekið er mið af hæfniviðmiðum Aðalnámskrár 

grunnskóla og markmiðum í einstaklingsnámsskrá nemenda. 
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2.2 Stærðfræði 

Eftirfarandi viðmið eru lögð til grundvallar námsmati í sérdeild:  

Efnisþættir Viðmið um námshæfni í stærðfræði 

 
Túlkun, 
skiningur, 
tjáning og 
framsetning 
stærðfræðinnar. 

Matsviðmið 
Nemandi getur tjáð sig nokkuð vel um stærðfræðileg efni og 
um veruleikann með tungumáli stærðfræðinnar. 
 

Hæfniviðmið 
Getur tjáð sig um stærðfræðileg efni  

Efnisþættir  

 
Túlkun, 
skiningur, 
tjáning og 
framsetning 
stærðfræðinnar. 

Matsviðmið 
Útskýrt hugsun sína fyrir öðrum, leitað lausna og sett 
stærðfræðileg viðfangsefni fram, með því að beita skapandi 
hugsun, ígrundun og einfaldri röksemdafærslu 

Hæfniviðmið 
Getur unnið í samvinnu við aðra að lausnum 
stærðfræðiverkefnar. 

Námsmat   

Námsefni 
Stærðfræði 8+,9+,10+ og verkefni frá kennurum t.d mæla 
vökva og kassa 
 

Efnisþættir  

 
Túlkun, 
skiningur, 
tjáning og 
framsetning 
stærðfræðinnar.  

Matsviðmið 
Fylgt og sett fram, greint, túlkað og metið stærðfræðileg líkön 
á einfaldan hátt. 
 

Hæfniviðmið 
notað stærðfræði til að finna lausnir á verkefnum sem takast 
þarf á við í daglegu lífi.   

Efnisþættir  

 
Túlkun, 
skiningur, 
tjáning og 
framsetning 
stærðfræðinnar. 

Matsviðmið 

Notað að vissu marki hugtök og táknmál stærðfræðinnar til að 
setja fram, tákna og leysa einföld hversdagsleg verkefni og rætt 
um lausnir og nýtt ólík hjálpartæki til stærðfræðilegra verka, 
þar með talin tölvutækni. 
 

Hæfniviðmið 
Getur notað vasareikni 
 

Efnisþættir  

 
Túlkun, 
skilningur, 
tjáning og 
framsetning 
stærðfræðinnar. 

Matsviðmið 
Getur að vissu markið unnið að því að rannsaka, greina, túlka, 
setja fram tilgátur og finna lausnir með hjálp stærðfræðinnar.  
 

Hæfniviðmið 

Getur notað stærðfræði til að finna lausnir á verkefnum sem 
takast þarf á við í daglegu lífi 
 
 

 
Túlkun, 
skiningur, 
tjáning og 
framsetning 
stærðfræðinnar. 
 

Matsviðmið 

Lesið og lagt að vissu marki mat á stærðfræðitexta, notað 
viðeigandi verkfæri, s.s. tölvur og kynnt niðurstöður sínar á 
viðeigandi hátt. 
 

Hæfniviðmið 
Getur notað vasareikni 
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Efnisþættir  

 
Tölur, 
talnareikningur 
– almenn brot, 
tugabrot og 
prósent. 

Matsviðmið 
Notað að vissu marki rauntölur og reiknað með ræðum tölum, 
skráð svör sín með tugakerfisrithætti og tekið þátt í að þróa 
eigin lausnaleiðir 

Hæfniviðmið 

Getur beitt reikniaðgerðunum fjórum 
Getur reiknað í tugabrotum 
Getur lagt saman eða dregið frá samnefnd brot  
Getur margfaldað með heilum tugum, hundruðum eða 
þúsundum 
Getur fundið 100%, 50%, 25% og 10% af tölu án reiknivélar 
Getur reiknað prósent með reiknivél 
Getur reiknað með neikvæðum tölum 
Getur raðað tugabrotum á talnalínu. 
Getur raðað tölum í talnahús og þekki tugakerfið 
Getur lesið og skrifað háar tölur 
Getur námundað með viðeigandi nákvæmni 
 

Efnisþættir  

 
Tölur og 
talnareikningur 
– 
tímaútreikningar 
– fjármál. 

Matsviðmið 
Nýtt sér samhengi og tengsl reikniaðgerðanna og notað 
algengar reiknireglur. 
 

Hæfniviðmið 

Getur breytt úr einni mælieiningu í aðra í metrakerfinu 
Getur lesið bæði af skífuklukku og stafrænni.  
Getur unnið með og reiknað út fjölda ára daga og vikna. 
Getur reiknað tímalengd á milli tvegga tímasetninga 
 

Efnisþættir  

 
Algebra. Matsviðmið 

Rannsakað mynstur, leyst einfaldar jöfnur, reiknað með 
breytistærðum og notað reglur algebrunnar við reikning. 
 

Hæfniviðmið 
Getur fundið óþekkta stærð í einföldum jöfnum 
 

Efnisþættir  

 
Rúmfræði 

Matsviðmið 

Notað undirstöðuhugtök rúmfræðinnar að vissu marki. Nýtt 
einslögun, hornareglur og hnitakerfi til að teikna, greina og 
skapa rúmfræðilega hluti. 
 

Hæfniviðmið 

Getur fundið speglunarása mynda 
Getur speglað og hliðrað myndum 
Getur mælt horn 
 

Efnisþættir  

 
Rúmfræði - 
mælingar 

Matsviðmið 
Sett fram einföld rúmfræðileg rök undir leiðsögn, mælt og 
reiknað lengd, flöt og rými og nýtt tölvur til þessara hluta. 
 

Hæfniviðmið 

Getur fundið flatarmál  
Getur fundið ummál 
Getur mælt þyngd.  
Getur reiknað út rúmmál ferstrendinga 
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Efnisþættir  

 
 
Tölfræði. 

Matsviðmið 
Notað tölfræðihugtök við að skipuleggja, framkvæma og túlka 
tölfræðirannsóknir undir leiðsögn. 

Hæfniviðmið 

Getur lesið úr myndrænni framsetningu talna 
Getur teiknað línurit og súlurit 
Getur lesið upplýsingar úr einföldum töflum, t.d. verðlistar, 
hitastig, dagsetningar, strætó. 

Efnisþættir  

 
Líkur og 
talningarfræði. 
 

Matsviðmið 
Framkvæmt og dregið ályktanir tilraunir þar sem líkur og 
tilviljun koma við sögu. 

Hæfniviðmið 
Getur unnið með tilraunir, ágiskun-tilraun-niðurstaða-ályktun 

Efnisþættir  

 
Líkur og 
talningarfræði. 
 

Matsviðmið 
Notað einföld líkinda-hugtök og talningar til að reikna og túlka 
líkur á atburðum. 

Hæfniviðmið 
Geti reiknað út líkur af stökum atburði 

 

2.2.1 Stærðfræði 
Tímafjöldi: 6 kennslustundir á viku , að jafnaði, allt skólaárið 

 

2.2.1.1  Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

• Túlkun, skilningur, tjáning og framsetning stærðfræðinnar 

• Tölur og talnareikningur 

• Algebra  

• Rúmfræði og mælingar 

• Tölfræði og líkindi 

 

2.2.1.2 Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 

• Stærðfræði 8+ 

• Stærðfræði 9+ 

• Stærðfræði 10+ 

• Verðlistar 

• Hitamælar,  

• Áætlanir í strætó  

• Verkefni frá kennurum 

• Vasareiknir  

• Spjaldtölva 

• Hringfar 

• Reglustika 

 

2.2.1.3 Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

• Sýnikennsla 

• Hópvinna 
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• Einstaklingsvinna 

• Nemendakynningar 

• Viðfangsefni tengd daglegu lífi 

• Námsleikir og spil 

 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin 

forsendum og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

• Þjálfun 

• Tjáning 

• Rökstuðningur  

• Sjálfstæð vinnubrögð 

 

2.2.1.4 Námsmat og námsmatsaðlögun 

Matið fer fram jafnt og þértt yfir skólaárið, persónubundið mat í samræmi við markmið 

einstaklingsnámskrár. 

• Leiðsagnarmat 

• Frammistaða og vinna í kennslustundum 

• Leiðsagnarmat og kannanir 

• Verkefnavinna 

• Kannanir 
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2.3 Erlend tungumál 

2.3.1 Enska 
Eftirfarandi viðmið eru lögð til grundvallar mati á námshæfni nemanda í sérdeild 

 

Efnisþætti Viðmið um námshæfni í erlendum tungumálum 

Hlustun: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

• Skilið talað mál um efni er varðar hann sjálfan, áhugamál og daglegt líf. 

• Geti skilið í megin atriðum samtöl og viðtöl um efni tengt daglegu lífi. 

• Geti skilið mál sem notað er í kennslustofunni og brugðist við með orðum 
eða athöfnum. 

Lesskilningur 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

• Skilið megininntak í aðgengilegum stuttum einföldum frásögnum. 

• Geti fundið afmarkaðar upplýsingar í einföldum texta og nýtt sér í 
verkefnum. 

Samskipti: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

• Spurt og svarað á einfaldan hátt það sem stendur honum næst 

• Geti sipt á upplýsingum og skoðunum við skólasystkini og kennara um efni 
tengt námi. 

• Geti tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið einfaldar samtalsæfingar. 

Frásögn: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

• Getur sagt frá og lýst sjálfum sér, vinum, fjöldkyldu, áhugamálum og nánasta 
umhverfi á mjög einfaldan hátt 
 

Ritun: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

• Getur lýst í mjög einföldu máli því sem næst honum er, fjölskyldu, 
áhugamálum, vinum og umhverfi. 

• Geti skrifað einfaldan stuttan texta 

Málfræði 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

• Kann skil á óákveðnum greini a/an 

• Getur sýnt getu í eintölu og fleirtölu nafnorða 

• Þekki fornöfn og eignarfornöfn. 

• Þekki nútíð sagna 

• Þekki stigbreytingu lýsingarorða. 
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2.3.1.1 Enska 

Tímafjöldi: 4 kennslustundir að jafnaði yfir heilt skólaár. Nemendur í sérdeild sækja sumir tíma með 

árgangi sínum á meðan aðrir fá kennslu inni í deild. 

 

2.3.1.1.1 Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

• Lestur og lesskilningur – lesið einfaldan texta og skilið í megin atriðum 

• Frásögn og tjáning á einföldu máli, færni í að spyrja og svara einföldum spurningum út frá 

nemandanum sjálfum eða málum er tengjast námsefninu. 

• Ritun – texti á einföldu máli sem tengist áhugmálum, fjölskyldu, vinum og umhverfi 

• Óákveðinn greinir a/an 

• Málfræði: fornöfn, eignarfornöfn, nútíð og þátíð sagna, stigbreyting lýsingarorða 

 

2.3.1.1.2 Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

• Enska A og B 

• Ljósrituð verkefni í málfræði, lestextar og ýmis heildstæð verkefni eftir færni nemenda 

 

2.3.1.1.3 Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

• Bein kennsla, upplestur á texta, hlustunaræfingar, framburðaræfingar, talæfingar, 

einstaklingsverkefni, umræður o.fl. 

 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 

• Nemendur í deildinni eru með einstaklingsáætlanir. Sumir vinna námsefni árgangs en þá er 

efnið einfaldað til muna á meðan aðrir eru í einstaklingsmiðuðu námefni. 

• Fjölbreytt verkefnavinna  

• Mismunandi markmið (Ekki þurfa allir nemendur að hafa sömu markmiðin. Bekkurinn getur 

haft sameiginlegt viðfangsefni - sameiginlegan námskjarna - en einstakir nemendur eða 

nemendahópar kafað í það af mismunandi dýpt eða sérhæft sig í einstökum þáttum þess. 

 

2.3.1.1.4  Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

 

Námshæfni: 

• Vinna nemenda í kennslustundum og virkni er metin jafnt og þétt 

• Orðaforðaverkefni, hlustunarverkefni og verkefni í ritun, munnleg verkefni eru metin jafnt 

og þétt á skólaárinu.  

• Hæfnikort nemandans er nýtt til að ná utan um nám  hans.  
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2.3.2 Danska 

 

Eftirfarandi viðmið eru lögð til grundvallar mati á námshæfni nemanda í sérdeild 

Efnisþætti Viðmið um námshæfni í erlendum tungumálum 

Hlustun: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

• Skilið einföld fyrirmæli og leiðbeiningar í tali  

• Skilið mjög einfalt mál sem notað er í kennslustofunni 

• Fylgst með mjög einföldu efni í myndmiðlum og úr heimi dægurmenningar 

Lesskilningur 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

• Lesið og skilið einföld orð og texta 

• Lesið einfaldan stuttan texta  

• Fundið afmarkaðar upplýsingar í einföldum texta og nýtt sér í verkefnavinnu 

• Kunni að nota orðabækur 

Samskipti: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

• Tekið þátt í einföldum samræðum 

• Spurt og svarað á einfaldan hátt um það sem stendur honum næst  

• Spurt og svarað einföldum algengum spurningum  

Frásögn: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

• Tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið einfaldar samtalsæfingar 

• Sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, fjölskyldu, áhugamálum á einfaldan hátt  

• Líkt eftir framburði á algengum orðum, orðasamböndum og stuttum 

setningum 

• Flutt atriði eða lesið upp eigin texta sem hann hefur haft tækifæri til að æfa 

Ritun: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

• Skrifað ritunaræfingar út frá myndum, fyrirmælum eða lýsingu á aðstæðum 

• Samið stuttan texta frá eigin brjósti með stuðningi mynda, hluta o.þ.h.  

• Notað algengustu greinarmerki, eins og punkta og spurningarmerki 

Málfræði 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

• Kann skil á óákveðnum greini 

• Getur sýnt getu í eintölu og fleirtölu nafnorða 

• Þekki fornöfn og eignarfornöfn. 

• Þekki nútíð sagna 

 

 

2.3.2.1 Danska 

Tímafjöldi: 3 kennslustundir á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). Nokkrir nemendur í deildinni sækja 

kennslu í dönsku og er námskrá þeirra einstaklingsmiðuð. 

    

2.3.2.1.1 Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

• Lestur, ritun, hlustun, talað mál, leikir, tónlist og myndbönd 
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2.3.2.2 Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

• Les og vinnubækur, hlustunaræfingar, myndbönd, tónlist og annað efni frá kennara 

 

2.3.2.3 Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Unnið er með alla færniþætti tungumálsins svo sem hlustun, lestur, ritun og talað mál 

 

2.3.2.3.1 Námsmat 

• Vinna nemenda í kennslustundum og virkni er metin jafnt og þétt 

• Orðaforðaverkefni, hlustunarverkefni og verkefni í ritun, munnleg verkefni eru metin jafnt 

og þétt á skólaárinu.  

• Hæfnikort nemandans er nýtt til að ná utan um nám  hans.  

 

 

2.4 Samfélagsgreinar 

2.4.1 Landafræði, saga og lífsleikni 

Allir nemendur sérdeildar sækja kennslu í samfélagsgreinum í sínum árgangi. Þeir eru með sama 

námsefni og árgangurinn en nám og námsmat er aðlagað að þeirra getu og er námsmatið birt með 

stjörnumerktum bókstöfum A*, B*  og C*.  Efnisþætti og viðmið um námshæfni í samfélgsgreinum 

má finna í bekkjarnámskrám 8. 9. og 10. bekkjar. 

2.4.2 Heimspeki 

Einn tími á viku er helgaður heimspeki í anda stefnunnar um barnaheimspeki (Philosophy for 

Children, P4C). Áherslan er á samtal og að æfa rökræðu. Grunnforsenda þessa starfs er að líta á 

nemandann sem frjálsan geranda í samtalinu fremur en sem móttakanda. 

Hæfniviðmið í heimspeki eru:  

Nemandi 

• hlustar og getur endursagt málflutning annarra. 

• talar við hópinn. 

• rökstyður. 

• setur fram sjálfstæðar skoðanir. 

• getur gagnrýnt rök. 

Viðfangsefni eru ýmsar æfingar í rökhugsun, hugtakaskilningi og  

Hæfniviðmið um talað mál og hlustun sem tilgreind eru í kaflanum um íslensku gilda einnig og eru að 

nokkru leyti metin í heimspekitímunum.  
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2.5 Hópastarf og verklegt 

Í sérdeild Öldutúnsskóla er lögð áhersla á hagnýt verkefni.  

Handverk, skapandi starf, samvinna, verða sjálfbjarga í eldhúsi/lífsleikni, vinnubrögð,  

Matreiðsla, bakstur 

Tálga, teikna, tækni,  

 

2.6 Lokaorð 

Skólanámskrá skólans, á grundvelli aðalnámskrár grunnskóla og viðmiða frá sveitarfélaginu á grunni 

faglegrar samvinnu í skólakerfi bæjarins, er lykilplagg í skólastarfi þeirra. Í því felst að skólanámskráin 

nái að lýsa þeim gæðum sem skólar (ætla að) standa fyrir. Það er von bæjaryfirvalda að skólanámskrá 

hvers skóla nái því að vera gæðahandbók sem stuðli að árangursríkri og ánægjulegri skólagöngu hvers 

barns í bænum. Við eigum ekki að sætta okkur við neitt minna og það er hlutverk alls 

skólasamfélagsins að vinna að því. Með ósk um að þessi bekkjarnámskrá, sem einn tíundi af 

skólanámskrá skólans, stuðli að slíku með samvinnu allra sem að námi nemenda koma. 


