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Skólareglur
Grunnskólinn á Þórshöfn styðst við ART í agastjórnun og þegar vinna þarf með
erfiða hegðun. Olweusaráætlunina nýtum við sem forvörn og viðbragð við
eineltismálum. Í öllu skólastarfi okkar horfum við til þeirrar grunnreglu að við
leggjum ekki aðra í einelti.

Við í Grunnskólanum á Þórshöfn:
Mætum stundvíslega í skólann, að morgni, eftir frímínútur og í hádegi. (Foreldrar /
forráðamenn tilkynna veikindi eins fljótt og kostur er á skrifstofu skólans eða færa sjálf inn í
Mentor fyrir klukkan 8:00 að morgni. Tilkynna þarf veikindi hvern dag sem barnið er veikt
heima.
o Beiðni foreldra um leyfi í 1 -2 daga skal vísa til umsjónarkennara. Óski foreldrar eftir
lengra leyfi fyrir börn sín, fylla þeir út sérstakt eyðublað sem má finna á vef skólans
og skila inn til ritara. Skólastjóri ákvarðar svo um hvort leyfi verði veitt.
Komum fram af vinsemd og virðingu við alla í skólanum og sýnum fyllstu kurteisi.
Göngum vel um bæði úti og inni og förum vel með eigur skólans, okkar eigin og annarra.
Nemendur bera ábyrgð á því tjóni sem þeir kunna að valda á eigum skólans, starfsmanna eða
annarra nemenda.
Erum á skólalóð í frímínútum og hádegi.
Fáum tikynningu að hausti frá foreldrum og eða forráðamönn þar sem þeir tilkynna ef börn
þeirra eiga að fara heim í hádeginu. Í hádegishléi eru þau börn á ábyrgð foreldra og eða
forráðamanna.
Geymum hjól og hlaupahjól við hjólagrindur á skólatíma og vélhjól á bílastæði skólans. Við
notum ekki þessi farartæki á skólalóðinni á skólatíma af öryggisástæðum. Allir nemendur
skulu hafa hjálma skv. umferðarreglum. Við mælumst til þess að fullorðnir geri hið sama.
Berum sjálf ábyrgð á þeim fjármunum eða verðmætum sem við komum með í skólann.
Skólinn tekur ekki ábyrgð á persónulegum munum né fjármunum.
Komum með hollt nesti í skólann
Neytum ekki sælgætis í skólanum eða í ferðum á vegum skólans, nema með sérstökum
undantekningum sem eru kynntar fyrirfram.
Notum ekki hluti eða tæki sem valda truflun að mati kennarans eða skapa slysahættu í
skólanum né á skólalóðinni á skólatíma. Allir símar skulu vera stilltir á hljótt á skólatíma sem
og önnur fjarskiptatæki. Öll notkun farsíma til samskipta skal miðast við frjálsan tíma

nemenda. Allar myndatökur nemenda eru stranglega bannaðar á skólatíma nema með leyfi
skólastjóra eða kennara í hans umboði.
o Fáum leyfi hjá kennurum ef við viljum hlusta á tónlist í kennslustundum
o Hvers kyns mynda- og hljóðupptökur eru með öllu óheimilar í skólahúsnæði
Grunnskólans á Þórshöfn eða í ferðum á hans vegum, nema með sérstöku leyfi
skólastjórnenda. Allar upptökur eru sömuleiðis stranglega bannaðar í Veri.
Umsjónarkennarar setja frekari reglur um umgengni og almenn samskipti í samráði við nemendur
sína og nemendur semja sínar eigin bekkjarreglur.
Komi upp vandamál vegna hegðunar og/eða ástundunar nemanda eru þau leyst í samvinnu við
nemendur og foreldra. Ef ekki tekst að leysa vandann þannig, leitar umsjónarkennari eftir aðstoð hjá
skólastjórn og ráðgjöfum skólans. sbr. sérstakar verklagsreglur sem skólinn hefur sett sér.
Ef ekki reynist unnt að leysa vandann innan skólans er leitað annarra leiða í samvinnu við Félags og
skólaþjónustu Norðurþings.
Skólareglurnar eru kynntar nemendum og foreldrum þeirra að hausti. Skv. Grunnskólalögum 2008,
grein 18, skulu foreldrar stuðla að því að nemendur mæti úthvíldir í skólann og fylgi skólareglum.
Umsjónarkennarar fjalla um og útskýra reglurnar í sínum umsjónarhópum.
Ítarlegri útfærsla á skólareglum, svokallaðar bekkjarreglur, er á höndum umsjónarkennara og skulu
þeir tryggja kynningu og eftirfylgd þeirra.
Grunnskólinn á Þórshöfn veturinn 2015-2016
Ég hef kynnt mér skólareglur GÞ og skrifa hér undir því til staðfestingar:

____________________________________
Undirskrift foreldra/forráðamanna

____________________________________________
Undirskrift nemanda

Ábendingum og hugmyndum að breytingum á skólareglum, er hægt að koma til skólastjóra á
netfangið ingveldur@thorshafnarskoli
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Skóladagatal 2015-2016

Íslenska
Kennari: Árni Davíð Haraldsson
Markmið: Hæfniviðmið úr aðalnámskrá grunnskóla.
Við lok 7. bekkjar á nemandi að geta:
Málfræði:
- Gert sér nokkra grein fyrir eigin máli og haft skilning á gildi þess að
bæta það.
- Áttað sig á hvernig orðaforðinn skiptist í sagnorð, fallorð og óbeygjanleg
orð og greint hlutverk og helstu einkenni þeirra.
- Beitt þekkingu sinni á málfræðilegum hugtökum í umræðu um mál, ekki
síst eigið mál, talað og ritað.
Ritun:
- Skrifað læsilega og af öryggi með persónulegri rithönd, beitt algengum
aðgerðum í ritvinnslu, gengið frá texta og notað orðabækur.
- Beitt helstu atriðum stafsetningar og greinamerkjasetningar og hefur náð
valdi á þeim.
Lestur og bókmenntir:
- Lesið texta við hæfi með góðum hraða og af skilningi, lagt mat á hann og
túlkað.
-

Valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi til gagns og ánægju.

-

Aflað upplýsinga úr bókum og fjölbreyttu rafrænu efni, unnið úr þeim og
nýtt við lausn verkefna, lagt nokkurt mat á gildi og trúverðugleika
upplýsinga.

Talað mál, hlustun og áhorf:
- Tjáð sig skýrt og áheyrilega og gert sér grein fyrir gildi góðrar
framsagnar.
- Hlustað af athygli og beitt þekkingu sinni og reynslu til að skilja það sem
sagt er og greint frá aðalatriðum.

Leiðir að markmiðum:
Kennsluaðferðir: Hópkennsla, einstaklingsáherslur, sýnikennsla,
leitarnám, innlagnir, námsleikir og fleira.
Heimanám: Búast má við heimanámi flesta daga, hvort heldur sem
er skriflegar æfingar eða lestur (upphátt og eða í hljóði). Gott
er að dreifa heimanáminu á vikuna og vinna eitthvað aðeins
flesta daga.
Námsgögn: Mál í mótun, Mál er miðill, Skinna, Skræða,
Vandamálið, Grænkápa. Ýmis verkefni frá kennara hvort sem
er á útprentuðu formi eða gagnvirku á netinu.

Námsmat: Munnlegt og eða skriflegt stöðumat um miðja önn og í lok annar.
Munnlegt og eða skriflegt stöðumat með reglulegu millibili auk námsmats
í lok annar þar sem vinnubækur og vinna í tímum verður metin til
einkunnar. Metið verður hvort nemandi hafi náð þeim markmiðum sem
stefnt var að í upphafi. Námsmatið er fyrir alla sem koma að nemandanum
auk hans sjálfs. Gefið verður fyrir með einkunnum og umsögnum.
Náttúrufræði – 7. bekkur.
Kennari: Árni Davíð Haraldsson
Markmið: Hæfniviðmið úr aðalnámskrá grunnskóla
Við lok 7. bekkjar á nemandi m.a. að geta:
-

Geta gert sér grein fyrir mikilvægi nákvæmni í vinnubrögðum.
Sýnt fram á að við blöndun tveggja efna geti orðið til nýtt efni.
Mælt massa efnis.
Gert sér grein fyrir að hamur efnis fer eftir bræðslu- og suðumarki þess.
Gert könnun á því hvers konar orka er notuð á heimilum og hvaðan hún
kemur.

- Gert sér grein fyrir að maðurinn er hluti af náttúrunni og lífsafkoma
komandi kynslóða byggist á umgengni mannsins við náttúruna.
- Gert sér grein fyrir áhrifum hafsins á mótun umhverfis, lífríki á jörðinni
og neðansjávarlandslag.
- Útskýrt áhrif tækni og vísinda á líf fólks.
- Framkvæmt og útskýrt einfaldar athuganir úti og inni.

Leiðir að markmiðum:
Kennsluaðferðir: Hópkennsla, einstaklingsáherslur, sýnikennsla,
leitarnám, innlagnir, verkleg kennsla.
Heimanám: Nemendur lesa heima ákveðna kafla til undirbúnings og gera
einfaldar tilraunir úr kennslubókinni.
Námsgögn: Auðvitað. Eðlis-, efna- og jarðfræði. Bók 3.

Námsmat: Kannanir af ýmsum toga, vinnubók nemenda, virkni í tímum bæði í
hópastarfi sem og einstaklingslega ásamt sjálfsmati nemenda.

Danska
Kennari: Árni Davíð Haraldsson
Markmið: Hæfniviðmið úr aðalnámskrá grunnskóla.
Við lok 7. bekkjar á nemandi að geta:
Málfræði:
- Gert sér nokkra grein fyrir eigin máli og haft skilning á gildi þess að
bæta það.
- Áttað sig á hvernig orðaforðinn skiptist í sagnorð, fallorð og óbeygjanleg
orð og greint hlutverk og helstu einkenni þeirra.
- Beitt þekkingu sinni á málfræðilegum hugtökum í umræðu um mál, ekki
síst eigið mál, talað og ritað.
Ritun:
- Skrifað læsilega og af öryggi með persónulegri rithönd, beitt algengum

aðgerðum í ritvinnslu, gengið frá texta og notað orðabækur.
- Beitt helstu atriðum stafsetningar og greinamerkjasetningar og hefur náð
valdi á þeim.
Lestur og bókmenntir:
- Lesið texta við hæfi með góðum hraða og af skilningi, lagt mat á hann og
túlkað.
-

Valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi til gagns og ánægju.

-

Aflað upplýsinga úr bókum og fjölbreyttu rafrænu efni, unnið úr þeim og
nýtt við lausn verkefna, lagt nokkurt mat á gildi og trúverðugleika
upplýsinga.

Talað mál, hlustun og áhorf:
- Tjáð sig skýrt og áheyrilega og gert sér grein fyrir gildi góðrar
framsagnar.
- Hlustað af athygli og beitt þekkingu sinni og reynslu til að skilja það sem
sagt er og greint frá aðalatriðum.

Leiðir að markmiðum:
Kennsluaðferðir: Hópkennsla, einstaklingsáherslur, sýnikennsla,
leitarnám, innlagnir.
Heimanám: Ekki er búist við heimanámi í dönsku á fyrsta ári.
Námsgögn: Start – verkefna- og textabók. Stök verkefni frá
kennara.

Námsmat: Munnlegt og eða skriflegt stöðumat í lok annar.
Metið verður hvort nemandi hafi náð þeim markmiðum sem stefnt var að í
upphafi. Námsmatið er fyrir alla sem koma að nemandanum auk hans
sjálfs. Gefið verður fyrir með einkunnum og umsögnum.

Samfélagsfræði
Kennari: Árni Davíð Haraldsson
Markmið: Hæfniviðmið úr aðalnámskrá grunnskóla.
Við lok 7. bekkjar á nemandi að geta:
- Áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar hafa áhrif á búsetu og
lífsskilyrði.
- Gert sér grein fyrir nýtingu og vernd auðlinda og umhverfis, hvernig
hver einstaklingur einstaklingur getur lagt sitt af mörkum til verndar.
- Notað kort og gröf til að afla sér upplýsinga.
- Gert sér grein fyrir hvernig landslag álfunnar hefur myndast og mótast,
t.d. áhrif plötuhreyfinga við myndun Alpafjalla og áhrif veðrunar og
rofs.
- Aflað sér upplýsinga um einstök lönd eða landsvæði eftir mismunandi
leiðum, t.d. með bókum, dagblöðum, tölfræðigögnum, kortum, netinu
eða viðtölum.
- Fjallað um hugtök eins og ríki, land, þjóð og landamæri.
- Áttað sig á nauðsyn alþjóðlegrar samvinnu ríkja á sviði umhverfismála
þar sem t.d. mengun og loftlagsbreytingum verða ekki sett
landfræðileg mörk.
Leiðir að markmiðum:
Kennsluaðferðir: Hópkennsla, einstaklingsáherslur, sýnikennsla,
leitar- og lausnanám, innlagnir.
Heimanám: Gert er ráð fyrir að nemendur vinni heima stök verkefni í
verkefnabók með hjálp kortabókar eða textabókar af og til og eftir
því sem þurfa þykir.
Námsgögn: Evrópa, texta- og verkefnabók, kortabók. Stök verkefni ýmist
gagnvirk eða útprentuð af netinu.
Námsmat: Skriflegt mat í lok annar auk sjálfsmats nemenda. Verkefnabók og
vinna nemenda í tímum er metin til einkunna.

Stærðfræði
Kennari: Ólína Ingibjörg Jóhannesdóttir

Markmið: unnin úr hæfniviðmiðum í aðalnámskrá grunnskólanna.
Að nota tölur
Markmið að nemendur geti:








lesið og skrifað jákvæðar og neikvæðar tölur
lesið úr tölulegum gögnum og dregið rökstuddar ályktanir af þeim
gert grein fyrir útreikningum sínum bæði munnlega og skriflega
beitt stærðfræði til að leysa viðfangsefni daglegs lífs
beitt ýmsum talningaraðferðum til að átta sig á fjölda
skilið skráningu á bókhaldsfærslum
sýnt vald á reikniaðgerðum og valið hentugar leiðir við reikning

Brot
Markmið að nemendur:
 öðlist tilfinningu fyrir stærð brota og geti nýtt sér margs konar líkön við
brotareikning
 beri saman almenn brot og tugabrot
 geti skráð saman brotið bæði sem almennt brot og tugabrot
 viti hvenær tvö almenn brot eru jafnstór, geti stytt og lengt almenn brot og
fundið samnefnara brota
 geti lagt saman og dregið frá ósamnefnd brot með því að nota líkön
 noti talnalínu við margföldun og deilingu heillar tölu með broti
 þjálfist í að reikna með tugabrotum
Prósentur
Markmið að nemendur:
 skilji hvað orðið prósenta þýðir
 geti fundið 1%, 5%, 10%, 25%, og 50% af heild og geti nýtt sér það til að
finna aðrar heiltöluprósentur af heild
 skilji hvað prósentuhækkun og prósentulækkun þýðir og geti reiknað
dæmi þar sem finna á afslátt af vöruverði

 þekki tengsl prósentu við almenn brot og tugabrot og geti nýtt sér almenn
brot og tugabrot sem viðmið þegar finna á einfaldar prósentur eins og
10%, 20%, 25%, 50% og 75%
Mælingar
Markmið að nemendur:
 geri sér grein fyrir hvaða mælieiningu eigi að nota við mismunandi
viðfangsefni
 öðlist færni í að breyta á milli mælieininga
 beri skyn á mismunandi mælieiningar, þ.e. hversu mikið/lítið o.s.frv.
Flatarmyndir
Markmið að nemendur geti:





notað formhugtök til að lýsa ýmsum fyrirbrigðum nákvæmlega
lýst nákvæmlega mismunandi gerðum ferhyrninga og þríhyrninga
notað hæð og grunnlínu til að finna flatarmál þríhyrninga
fundið flatarmál marghyrninga og óreglulegra flata með því að skipta
þeim upp í þríhyrninga og/eða rétthyrninga

Rúmmál
Markmið að nemendur:
 geti fundið rúmmál réttstrendinga
 kynnist algengum mælitækjum sem notaðar eru við rúmmálsmælingar svo
sem rúmsentímetrum, rúmmetrum, l, dl, og ml.
 kynnist tengslum milli rúmsentímetra og lítra og desilítra
 beri skyn á rúmmálsstærðir
Ekki er allt sem sýnist
Markmið að nemendur:
 geri sér grein fyrir að innbyrðis afstaða strika á teikningu getur blekkt
augað
 kynnist hugtökunum topphorn og grannhorn
 kynnist hugtakinu hornrétt á og viti að lína sem myndar 90° horn við aðra
línu er hornrétt á hana
 geti áætlað flatarmál hrings með því að nýta sér flatarmál umritaðs
fernings
Mynstur og algebra

Markmið að nemendur:





geri sér grein fyrir gildi jafnaðarmerkisins
þekki merkin ≤ og ≥ gildi þeirra
þjálfist í að greina mynstur og bæta við þau
hafi orðað almenna reglu um vaxandi mynstur með fastri aukningu, skráð
hana sem jöfnu (og teiknað graf hennar)
 geri sér grein fyrir hvernig nýta má talnalínu til að leysa jöfnu
Tölfræði
Markmið að nemendur:






kynnist hugtökunum gagnasafn, tíðni og tíðasta gildi
geti fundið miðgildi og meðaltal fyrir gagnasafn
safni gögnum og skrái upplýsingar í töflur og myndrit
kynnist punktaritum, þjálfist í að lesa úr þeim og túlka niðurstöður
túlki upplýsingar sem birtar eru með myndritum og dragi af þeim
ályktanir
 leiti upplýsinga í tölvuunnu gagnasafni, vinni úr þeim og dragi ályktanir
af niðurstöðum sínum
 kynnist því að myndræn framsetning getur gefið rangar og misvísandi
upplýsingar
Líkur
Markmið að nemendur:
 geri sér nokkra grein fyrir merkingu líkindahugtaksins og geti notað
einfalda líkindakvarða til að lýsa líkum á að einhverjir tilteknir viðburðir
gerist
 geti metið líkur með tilraunum í einföldum tilvikum svo sem með
verplum eða peningum
 geti tengt fjölda flata hvers verpils við líkur á einstökum viðburði
 geti reiknað út líkur í einföldum tilvikum þar sem endanlega margar
útkomur koma til greina t.d. í sambandi við spil
Hnitakerfi
Markmið að nemendur:
 þekki lengdar- og breiddargráður sem hnit til að lýsa staðsetningu á
jörðinni
 þekki rétthyrnt hnitakerfi í sléttum fleti
 geti skráð staðsetningu punkta í öllum fjórðungum hnitakerfisins
 þekki flutninga í hnitakerfi eins og hliðranir, speglanir og snúninga

 geti lesið úr línuritum
Hlutföll
Markmið að nemendur:






noti þekkt viðmið í umhverfi sínu til að áætla stærðir
öðlist skilning á hlutfalli sem margfeldissambandi
beri saman hlutföll
finni hlutfall milli gefinna stærða
stækki og minnki gefnar stærðir í réttum hlutföllum

Talnafræði
Markmið að nemendur:
 geti greint mynstur og regluleika
 sýni úthald og einbeitingu við rannsóknir á tölum og skráningu á
niðurstöðum
 þekki hugtökin frumtala, ferningstala og þáttun og geti sett fram
skilgreiningar á þeim
 nái valdi á að þátta tölu
 sýni gott vald á deilingu og skilji hvað felst í deilanleika
Rökfræði
Markmið að nemendur geti:
 prófað tilgátur og metið sanngildi þeirra
 sett einfaldar röksemdarfærslur fram skiljanlega og skýrt í mæltu og
rituðu máli
 tengt saman vísbendingar og komist að rökréttri niðurstöðu
 metið eigin forsendur og ályktanir sem draga má af þeim
 lesið úr gagnasafni
Reikniaðgerðir
Markmið að nemendur:
 sýni skilning á reikniaðgerðunum samlagningu, frádrætti, margföldun og
deilingu
 beiti mismunandi leiðum við útreikninga
 noti stærðfræðihugtök við útskýringar og rökstuðning
 þekki nokkrar reiknireglur
 reikni með heilum tölum og brotum í huganum, á blaði og með vasareikni

Leiðir að markmiðum:
 Kennslufyrirkomulag: 5 kennslustundir á viku. Námsefnið verður unnið
í áföngum og námsáætlun afhent í upphafi hvers áfanga.
Áfangar skólaárið 2015-2016
1) Reikningur og aðgerðir – ásamt undirbúningi fyrir samræmt próf
2) Brot – almenn brot, tugabrot og prósentur
3) Mælieiningar
4) Rúmfræði
5) Mynstur og algebra
6) Tölfræði og líkur
7) Hnitakerfi
8) Stærðfræði í daglegu lífi - Reikniaðgerðir, rökfræði, hlutföll, þrautir o.fl
Markmið kennslunnar er að nemendur læri að bera ábyrgð á eigin námi og
þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum. Fjölbreyttir kennsluhættir, þ.á.m.
einstaklingsmiðað nám, hópavinna, verklegar æfingar, þrautaþjálfun,
unnið í tölvum og innlögn.
Nauðsynlegt er að nemendur eigi hringfara, gráðuboga og reglustiku.
 Heimanám: Nemendur vinna samkvæmt áætlun í hverjum áfanga fyrir
sig. Það sem nemendur ná ekki að klára í kennslustundum vinna þeir
heima. Annað heimanám verður eftir þörfum.
 Námsmat: Símat yfir skólaárið. Námsmatsverkefni verða lögð fyrir í lok
hvers áfanga, þegar við á er námsmatsverkefnið lagt fyrir eftir tvo áfanga.
Metið verður hvort nemandi hafi náð þeim markmiðum sem stefnt var að í
upphafi.
Í lok annar eru vinnubækur og vinna í tímum metin til einkunnar.
Námsmatið er fyrir alla sem koma að nemandanum auk hans sjálfs. Gefið
verður fyrir með einkunnum og umsögnum.
 Námsgögn: Geisli 3A og 3B, ásamt aukaefni frá kennara. Þó getur verið
misjafnt hvaða bækur er unnið með.

Do not worry about your difficulties in Mathematics. I can assure you mine are
still greater.
Albert Einstein

Textíll
60 mínútur á viku.
Kennari: Hrafngerður Ösp Elíasdóttir
Nemandi:





Gerir sér grein fyrir a.m.k. einu vinnsluferli frá hugmynd til afurðar
Kann rétta meðferð áhalda og véla
Temur sér vandvirkni og góða umgengni um stofu
Getur notað fagbækur og upplýsingatækni

Markmið:






Vinnur sjálfstætt að eigin textílverki og beiti áunninni þekkingu í prjóni,
útsaumi, vélsaumi o.fl.
Getur beitt helstu áhöldum, verkfærum og tækjum sem notuð eru við
textílvinnu
Sýnir frumkvæði að verkefnum.
Skráir og skissar hugmyndir í þar til gerða skissubók/möppu.
Gengur vel um efni og áhöld.

Verkefni:






Nemendur koma með hugmynd af verkefnum.
Prjón, þar sem viðkemur úrtaka og eða útaukning.
Saumur á saumavél. Gera bútasaumspúða.
Þæfing, annarsvegar með þæfingarnál og hins vegar með sápu og vatni.
Nemendur vinna saman að verkefni, unnið úr kembu og einangrunarplast.

Námsmat:
Hegðun, umgengni, árangur vinnunnar, vinnubrögð, ástundun og það hvernig
nemandi tekur tilsögn í tímum.

Myndmennt
40 mínútur einu sinni í viku
Kennari: Hrafngerður Ösp Elíasdóttir
Nemandi:



Þekki mun á vatnslitum, akryllitum og olíulitum. Hvernig þrífum við
áhöld osfrv.
Temur sér vandvirkni og góða umgengni um stofu

Markmið:






Vinnur sjálfstætt að eigin myndverki og beiti áunninni þekkingu í
myndsköpun.
Getur beitt helstu áhöldum og verkfærum sem notuð eru við myndmennt.
Sýnir frumkvæði að verkefnum.
Skráir og skissar hugmyndir í þar til gerða skissubók/möppu.
Gengur vel um efni og áhöld.

Verkefni:






Bókagerð
Unnar myndir með bleki og vatnslitum.
Nemendur teikna mynd með kolum.
Nemendur velja sér verkefni.
Vinna verkefni úr leir, bæði sem kennari leggur fyrir og einnig unnið út
frá hugmyndum frá nemendum.

Námsmat:
Hegðun, árangur vinnunnar, umgengni, vinnubrögð, ástundun og það hvernig
nemandi tekur tilsögn í tímum.

Upplýsingatækni
Kennari: Vilborg Stefánsdóttir

Markmið: Meginmarkmið kennslu í upplýsinga- og tæknimennt
er að efla upplýsinga- og miðlalæsi nemenda og hjálpa þeim að
öðlast almenna, góða tæknifærni og tæknilæsi. Upplýsingatækni er
samþætt við aðrar greinar þannig að viðfangsefni tengjast
mismunandi greinum og markmiðum um lykilhæfni. Matið á
verkefnunum er einnig tengt viðfangsefninu/faginu sem verið var
að vinna.

Námsgögn: Unnið er með tölvur skólans, spjaldtölvur, síma og
önnur jaðartæki sem skólinn hefur að bjóða. Unnið er með forrit s.s.
Word, Excel, Power Point, Google Earth, Mentor, Gmail, Weebly,
Scratch, Tynker og fleira.

Kennsluaðferðir: Upplýsingatækni er kennd í 40 mín á viku.
Námsefni vikunnar er lagt fyrir sem verkefni á Mentor og tengist
lotu fagsins. Nemendur geta nálgast þar lýsingu á viðfangsefni
dagsins. Farið er yfir viðfangsefni í upphafi kennslustundar og
nemendur vinna svo sjálfstætt úr verkefninu og skila í lok
kennslustundar. Ekki er gert ráð fyrir heimavinnu.

Námsmat: Hæfniviðmið aðalnámskrár eru höfð að leiðarljósi.
Í annarlok er vinnusemi og virkni nemenda metin til umsagnar.
Verkefnamappa nemanda á neti skólans er skoðuð og lögð er rík
áhersla á að nemendur haldi utan um sín skjöl á skipulagðan hátt.

