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Nemendur velja smiðju á rafrænan hátt gegnum tengilinn hér að neðan:  
https://forms.gle/Uz7a1QYPUQCufnHd6 

 

 
 
  
Myndlist -  Af hverju er maðurinn að öskra? 

Kennarar: Vilma og Silla 

Nemendur vinna 2 verkefni í smiðjunni. 

Verkefni 1: Skemmtilegt verkefni þar sem hugmyndaflugið fær að njóta sín. Nemendur fá 

kynningu á listamanninum Edward Munch og expressjónisma og vinna verk í anda Ópsins eftir 

hann. 

Verkefni 2: Unnið verður spennandi teikniverkefni sem byggist á íslenskum orðatiltækjum. 

Hæfniviðmið: Að nemendur geti 

• unnið hugmynd frá skissu að lokaverki bæði fyrir tví- og þrívíð verk 

• notað mismunandi efni, verkfæri og miðla á skipulagðan hátt í eigin sköpun 

Námsmarkmið: Að nemendur 

• þekki listamanninn Munch og helstu einkenni expressjónisma 

• geta nýtt sér í eigin sköpun grunnþætti myndlistar 

Námsmat: hæfniviðmið og frammistöðumat 

           

 

Textílmennt - Endurvinnsla 

Kennari: Ingibjörg 

Verkefni: Fléttuð eða hekluð karfa, innkaupapoki, hárhandklæði eða svunta. 

Lýsing: Unnið með efni sem annars hefði verið hent og þau endurnýtt s.s. gömul handklæði, blöð, 

plastpoka, fatnað og fleira. Æskilegt að nemendur komi með gamla boli, kaffipoka, tímarit, 

handklæði, gallabuxur o.fl. sem hægt er að nota. 

https://forms.gle/Uz7a1QYPUQCufnHd6
https://forms.gle/Uz7a1QYPUQCufnHd6


Hæfniviðmið: Að nemendur geti  

• beitt grunnaðferðum og áhöldum greinarinnar 

• þróað eigin hugmyndir í textílverk og unnið eftir ferli 

• gert grein fyrir endurnýtingu 

Námsmat: hæfniviðmið og frammistöðumat 

 
 

Heimilisfræði 
Kennari: Linda 
Farið verður yfir persónulegt hreinlæti, þvott og þvottamerki, umhverfis- og endurvinnslumerki 
ásamt því að prófa að strauja. 
Við munum æfa okkur í brauðbakstri, að elda einfalda rétti, leggja snyrtilega á borð og ganga frá, 
ásamt því að baka sætabrauð. 
Hæfniviðmið: Að nemendur geti 

• fari eftir leiðbeiningum um hreinlæti og þrif tengdu heimilishaldi 

• vinni sjálfstætt eftir uppskriftum og noti til þess algengustu mæli- og eldhúsáhöld 

• matreitt einfaldar og hollar máltíðir og nýtt hráefnið sem best. 

Námsmat: Einkunn er gefin í bókstöfum og til grundvallar er eftirfarandi; Símat og leiðsagnarmat þar 

sem eftirtaldir þættir eru metnir til jafns: Vinnusemi, frumkvæði og sköpun, vandvirkni, samskipti, 

umgengni og ábyrgð á eigin vinnusvæði auk hæfniviðmiða. 

 

Hönnun og smíði - Sælgætisskammtari – úr gleri og tré 

Kennari: Ingólfur 

Í þessari smiðju smíðum við skemmtilegan sælgætisskammtara úr gleri og 

tré.  
Hæfniviðmið: Að nemendur geti 

• valið og notað á réttan hátt, mælitæki og verkfæri 

• valið samsetningar og yfirborðsmeðferð við hæfi 

• geti unnið eftir vinnuteikningu 

Námsmat: Einkunn er gefin í bókstöfum og til grundvallar er eftirfarandi; Símat 

og leiðsagnarmat þar sem eftirtaldir þættir eru metnir til jafns: Vinnusemi, 

frumkvæði og sköpun, vandvirkni, samskipti, umgengni og ábyrgð á eigin 

vinnusvæði auk þeirra hæfniviðmiða sem talin eru hér að ofan. 

 

 

Tónsmiðja  

Kennari: Margrét 

Í þessari smiðju verður boðið upp á þemað „íslenskt popp“. Smiðjan verður þannig upp sett að það 

skiptir ekki máli hvort þú ert framúrskarandi tónlistarmaður eða hefur aldrei haldið á hljóðfæri. Eina 

sem þú þarft er áhugi á tónlist. Margrét hefur spilað á mörgum tónleikum og spilað inn á plötur, m.a. 

með Bubba Morthens og Prins Póló. Hún hefur líka gert mikið af vinsælum tónsmiðjum með Stelpur 

Rokka! 

 

Þessi ljósmynd sem Óþekktur 

http://jdorganizer.blogspot.com/2010/11/8-pencil-cups-to-organize-your-desktop.html
http://jdorganizer.blogspot.com/2010/11/8-pencil-cups-to-organize-your-desktop.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Áhugasviðsverkefni  

Kennari: Eydís 

Nemendur fá að velja sér verkefni út frá áhugasviði og vinna að því í þessari smiðju. Það gæti verið að 

-  læra nýtt tungumál, - prjóna húfu, - útbúa kynningu eða fræðsluefni, - gera stuttmynd eða stop-

motion, -  læra forritun eða þrívíddarhönnun. Nemendur hafa aðgang að tölvum, robotum (lego, 

sphero), Makey Makey, microbit, þrívíddarprentara og kennara sem aðstoðar við verkefnin. Áhersla 

er lögð á að nemendur læri að taka ákvörðun um viðfangsefni og skipuleggja tíma sinn. 

Hæfniviðmið: Að nemendur geti 

• spurt spurninga og sett fram áætlun um efnistök og úrlausn verkefna 

• sett sér markmið í námi og unnið eftir þeim 

 
 

Íþróttir  

Kennari: Jói 

Markmið smiðjunnar er að bjóða upp á eitthvað við allra hæfi þar sem farið verður í fjölbreyttar 

íþróttir og ýmislegt prófað, þar á meðal glænýir leikir. Þó verður einnig heimsótt sívinsæla leiki á við 

Counter  strike og Hunger  Games. 

Námsmat: Námsmat er í formi símats og frammistöðumats og gefið er í bókstöfum. Til grundvallar 

námsmati eru eftirfarandi þættir metnir til jafns: Vinnusemi, frumkvæði, framkoma og umgengni. 

 


