
Ökufræði – val 

Kennsluáætlun haust 2018 

Kennari: Jón Eiríksson 
Vikan Kennsluefni Námsgögn Námsmat 

1. vika 
27. ágúst 

Kynning á námsefni og almennt  spjall.   

2. vika 
3. sept. 

Farið yfir  Viðvörunarmerki og Bannmerki 
bls. 186 – 189. Verkefni  lagt fyrir. 

Akstur og umferð. 

Verkefni úr merkjum 

 

3. vika 
10. sept. 

Farið yfir Boðmerki, Upplýsingamerki, 
Þjónustumerki, Vegvísa, Akreinamerki, 
Undirmerki og Önnur merki bls. 190 – 204 

Akstur og umferð  

4. vika 
17. sept. 

Farið yfir Merkingu á yfirborði vega og 
Merkjagjöf  lögreglu bls. 205 – 209. 
Verkefni úr merkjum lagt fyrir. 

Akstur og umferð  

5. vika 
24. sept. 

Starfsdagur   

6. vika 
1. okt.. 

Upprifjun úr umferðamerkjum og 
æfingapróf  lagt  fyrir. 

Akstur og umferð  

7. vika 
8. okt. 

Farið yfir 4. kafla og verkefni úr honum sett 
fyrir. 

Akstur og umferð  

8. vika 
15. okt. 

Farið yfir 5. kafla aftur að Akstur á 
akreinum  bls. 101. 

Akstur og umferð  

9. vika  
22. okt 

Starfsdagur   

10. vika 
    29. okt. 

Fjallað um Akstur á akreinum bls 101 og  
farið vel í forgang – hægri réttinn bls. 109 
og farið yfir efnið að Hringtorg bls. 118. 

Akstur og umferð  

 11. vika 
5. nóv. 

Foreldraviðtöl   

12. vika  
12. nóv. 

Farið vel í akstur í gegnum hringtorg bls. 
118 og farið yfir efnið aftur að Boð og bönn 
bls.125. 

Akstur og umferð  

13. vika 
19. nóv. 

5. kafli kláraður. og verkefni úr 5. kafla   
lagt fyrir. 

Akstur og umferð  

14. vika 
    26.nóv.  

 

Verkefni úr 5. Kafla unnið. Akstur og umferð  

15. vika  
3.des 

Forvarnarfulltrúi frá tryggingafélagi 
kemur í heimsókn. 

  

16. vika  
10. des. 

Upprifjun og verkefnavinna.  
Skoðuð gömul próf. 

Æfingapróf.  

17.vika 
17. des. 

Umræður og spjall 
 

  

 



   

 

 
   
 

 

  

 
 
 

Kennslubækur:     

    

Akstur og umferð eftir Arnald Árnason.  Verkefni  búin til af kennara.  Gömul próf. 

Heimanám: 

 

Heimavinna er sett  fyrir inn á heimavinnuáætlun  í mentor viku fyrir tímann og er ætlast 
til að nemendur mæti undirbúnir í kennslustundir. 

Kennsluaðferðir: 

  

Innlagnir, hlustun, ritun, umræður, æfing í að taka gömul ökupróf,  töflukennsla,  

myndbandsbrot, lesið, spurt,  spjallað o.fl. 

 

Námsmat:  

 

Gefið er fyrir fyrir með umsögninni  lokið / ólokið í lok annar. 

Gerð er krafa um a.m.k. 60% skólasókn til að fá lokið í áfanganum. 


