
 
 

Kennsluáætlun vor 2018 
 

Fag:  Snyrting 

Bekkur:  Val  

Kennarar: María Lea Guðjónsdóttir 

 

Vika Viðfangsefni Námsefni Kennsluaðferðir Tenging við 

hæfniviðmið 

Námsmat 

Vika 1 

15.-19.janúar 
 

Kynning á vali, stundvísi og 
framkoma.  

 

 
Verkefni og myndbönd frá 
kennara.  

 
Verkleg kennsla, myndbönd 
og tímarit. 

Að nemandi geti :  

Vika 2 

22.-26.janúar 
Farið í bæinn og gerð 
verðkönnun á mismunandi 
merkjum snyrtivara. 

  -hugleitt og tjáð hver hann er 
í augum sjálfs sín og 
annarra, útskýrt hvernig 
sjálfsmynd hans mótast af 
umhverfin og búsetu, 
stjórnmálum og félagslegu 
aðstæðum.  
-sett sér markmið og 
framtíðaráætlun, til að stefna 
að í framtíðinni í samræmi 
við eigin styrkleika og áhuga.  

 

Vika 3 

29.jan-2.feb 

31.jan Foreldraviðtöl 

Unnið úr könnun og búið til 
powerpoint skjal til kynningar.  

 

  -að nemandi geti sýnt 
ráðdeild og hagsýni í 
innkaupum og átti sig á mætti 
auglýsinga.  

 

Vika 4 

5.-9.febrúar 
Unnið úr könnun og búið til 
powerpoint skjal til kynningar.  

 

    

Vika 5 

12.-16.febrúar 
Unnið úr könnun og búið til 
powerpoint skjal til kynningar 

    



 
 

Vika 6 

19.-23.febrúar 

23.feb Vetrarleyfi 

Kynning á verðkönnun! 
 

   Power point verkefni 25%, 

Vika 7 

26.feb-2.mars 

26.feb Vetrarleyfi 

Óskabók – hver er ég og 
hver vil ég vera?  
Úrklippuverkefni. 

    

Vika 8 

5.-9.mars 

7.-9.mars Samræmd 

könnunarpróf 9.b 

Húðin, húðgerðir, 
húðhreinsun. Gott er ef 
nemendur koma með: 
þvottapoka, kremin sín og 
það sem þeir nota til að 
hreinsa húðina 

 

    

Vika 9 

12.-16.mars 

12.mars Vorhátíð/ 

tvöfaldur dagur 

Hárið og umhirða þess.      

Vika 10 

19.-23.mars 
Litun og plokkun. Nemendur 
læra að lita og plokka. Muna 
að koma með plokkara.  

 

    

Vika 11 

26.-30.mars 

Páskaleyfi 

Frí!     

Vika 12 

2.-6.apríl 

2.apríl Annar í páskum 

 

Dagförðun. Nemendur komi 
með snyrtibudduna 

    

Vika 13 

9.-13.apríl 
Myndband –  

Má koma með gos og 
nammi 

 

    

Vika 14 

16.-20.apríl 

19.apríl  

Kvöldförðun. Nemendur komi 

með snyrtibudduna. 
   Myndband 25%. 



 
 

Sumardagurinn fyrsti  

Vika 15 

23.-27.apríl 
Myndband! Nemendur útbúa 
myndband með kvöldförðun.  

    

Vika 16 

30.apríl-4.maí 

1.maí 

Verkalýðsdagurinn 

Frí!     

Vika 17 

7.-11.maí 

10.maí 

Uppstigningardagur 

 
Handsnyrting. Nemendur 
komið með það sem þeir 
eiga.  

 

    

Vika 18 

14.-18.maí 
Sjálfsmynd, heilbrigt líferni.  

 

  -rökstutt gildi jákvæðra 
lífsviðhorfa, dygða og 
gildismats, sem mikilvægs 
þáttar í heilbrigðri 
sjálfsvitund. 

 

Vika 19 

21.-25.maí 

21.maí Annar í 

hvítasunnu 

Háreyðing.   -geti tekið sjálfstæðar 
ákvarðanir og staðist 
hópþrýsting. 

 

Vika 20 

28.maí-1.júní 
    Skil á vinnubók 20%, 

ástundun og vinnusemi 
30%. 

Vika 21 

4.-8.júní 

7.júní skólaslit 

10.bekkur 

8.júní skólaslit  

1.-9.bekkur 

     

 
 

 

 



 
 
Megin markmið: 

Að nemandi geti: 

- gert sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum og tekið ákvarðanir á grunni þeirra sjálfsþekkingar. 

- vegið og metið áhrif fyrirmynda og staðalmynda á mótun sjálfsmynda og hefur áræði til að móta eigin ímynd, lífstíl og lífsskoðun á sjálfstæðan og ábyrgan hátt.  

- sýnt styrk til að bera ábyrgð á eigin lífi, lífsháttum og heilbrigði. 

- greint jákvæð og neikvæð áreiti og staðist þrýsting, sem stefnir heilsu og velferð fólks í voða.  

- að nemandi geti sýnt ráðdeild og hagsýni í innkaupum og átti sig á mætti auglýsinga. 

- rökstutt gildi jákvæðra lífsviðhorfa, dygða og gildismats, sem mikilvægs þáttar í heilbrigðri sjálfsvitund. 

- geti tekið sjálfstæðar ákvarðanir og staðist hópþrýsting. 

- hugleitt og tjáð hver hann er í augum sjálfs sín og annarra, útskýrt hvernig sjálfsmynd hans mótast af umhverfin og búsetu, stjórnmálum og félagslegu aðstæðum.  

- -sett sér markmið og framtíðaráætlun, til að stefna að í framtíðinni í samræmi við eigin styrkleika og áhuga 


