
 

Kennsluáætlun vor 2018-2019 
Fag: Danska 

Bekkur:  8.bekkur 

Kennarar: Ólafur og Gunnar 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

14.-18.janúar 

 

* Sýnt fram á að hann er samræðuhæfur um kunnugleg 

málefni, beitir nokkuð réttu máli, eðlilegum framburði, 

áherslum og hrynjandi, og kann að beita viðeigandi 

kurteisi- og samskiptavenjum, hikorðum og ólíkum 

aðferðum til að gera sig skiljanlegan og skilja aðra, t.d. 

með því að umorða. 

* Skrifað óformlega texta og hagað orðum sínum með 

lesanda í huga og í samræmi við inntak og tilgang með 

skrifunum. 

Hjemmet s. 4-14 TAK les- og vinnubók.  

Vika 2 

21.-25.janúar 

Starfsdagur 23.jan. 

    

Vika 3 

28.jan-1.feb 

Foreldraviðtöl 31.jan. 

   Kaflapróf 

Vika 4 

4.-8.febrúar 

*Aflað sér upplýsinga úr texta, greint aðalatriðin frá 

aukaatriðum og nýtt sér í verkefnavinnu. 

* Tjáð sig skipulega með undirbúið efni sem hann 

þekkir, hefur hlustað á, lesið um eða unnið með í námi 

sínu, sagt skoðun sína á því og brugðist við 

spurningum. 

* Skrifað samfelldan texta um efni sem hann hefur 

þekkingu á. 

Familien  s. 16 - 25  Verkefni með áherslu á 

réttan framburð, ritun og 

hlustun 

Vika 5 

11.-15.febrúar 
   Hlustunarpróf 

Vika 6 

18.-22.febrúar 
   Ritun um fjölskylduna 

Vika 7 

25.feb-1.mars 

Vetrarleyfi 25-26.feb. 

   Kaflapróf 



 
Vika 8 

4.-8.mars 

Öskudagur 6.mars 

*Lesið sér til gagns, ánægju og þroska smásögur  og 

myndað sér skoðanir á efni þeirra 

*Aflað sér upplýsinga úr texta, greint aðalatriðin frá 

aukaatriðum og nýtt sér í verkefnavinnu. 

*Skrifað um eða brugðist við því sem hann hefur 

hlustað á, séð eða lesið og fylgt ákveðnu formi 

textagerðar þar sem það á við.   

Fritid og interesser s. 26 - 37   

Vika 9 

11.-15.mars 

Samr.próf 9b. 11-13.mars 

    

Vika 10 

18.-22.mars 
    

Vika 11 

25.-29.mars 
   Kaflapróf 

Vika 12 

1.-5.apríl 

* Fylgst með aðgengilegu efni í fjöl- og myndmiðlum 
sér til gagns og ánægju, sagt frá og unnið úr. 
*Flutt stutta frásögn eða kynningu um undirbúið efni 
af nokkru öryggi, 

 Hungerbarnet/Ulvepigen Tinke  

Vika 13 

8.-12.apríl 

Árshátíð elsta 11.ap. 

   Hlustunarpróf 

Vika 14 

15.-22.apríl Páskaleyfi 
    

Vika 15 

22.-26.apríl 

Annar í páskum 22.ap. 

Sumard. fyrsti 25.ap. 

* Sýnt fram á að hann er samræðuhæfur um kunnugleg 

málefni, beitir nokkuð réttu máli, eðlilegum framburði, 

áherslum og hrynjandi, og kann að beita viðeigandi 

kurteisi- og samskiptavenjum, hikorðum og ólíkum 

aðferðum til að gera sig skiljanlegan og skilja aðra, t.d. 

með því að umorða. 

* Skrifað óformlega texta og hagað orðum sínum með 

lesanda í huga og í samræmi við inntak og tilgang með 

skrifunum. 

 

Mod er mange ting s. 38 - 48  Ritun um páskanna 

Vika 16 

29.apríl-3.maí 

Verkalýðsdagurinn 1.maí 

    

Vika 17 

6.-10.maí 
    



 
Vika 18 

13.-17.maí 

Starfsdagur 17.maí 

   Kaflapróf 

Vika 19 

20.-24.maí 
 Uppsóp og leikir  Hlustunarpróf 

Vika 20 

27.-31.maí 

Uppstigningardagur 30/5 

 Uppsóp og leikir 
Mynd 

  

Vika 21 

3.-7.júní 

Lágafellsleikar 3.-4.júní 

Skólaslit 10.bekkur 4.júní 

Skólaslit 5.júní 1.-9.b. 

    

 


