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9. - 10. BEKKUR

SKÓLAÁRIÐ
2020 - 2021

2

17

Hvað á ég nú að velja?

Hvað er mest spennandi?
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Markmið

Annað
Nemendur í Tónlistarskóla A- Hún í fullu námi, geta óskað eftir að
fá metið sem samsvarar tveimur kennslustundum á viku. Þeir sem
eru í hálfu námi fá metið eina kennslustund á viku.
Skila þarf 85% mætingu (áætluð veikindi og leyfi).

Nemendur í Knapamerki geta óskað eftir að
fá
metið tvær kennslustundir eina önn. Skila þarf 85%
mætingu (áætluð veikindi og leyfi).

Fatasaumur og endursköpun

Að nemendur:
• vinni með eigin hugmyndir þannig að úr verði fullsköpuð verk
• fái hugmyndir um hvernig má endurnýta og endurskapa í stað þess að
henda og kaupa nýtt
• geti unnið með aðferðir textílmenntar
• kunni að taka upp snið
• geti saumað flík með leiðsögn
• kunni að nota tæki og verkfæri textílmenntar
• verði sjálfstæðir í vinnubrögðum sínum
• geti komið orðum að því sem þeir eru að gera og læri að nota
helstu hugtök tengd textílmennt

Námsefni

Handbækur og sníðablöð, upplýsingar af neti og fleira.

Kennsluhættir
Nemendur sem stunda frjálsar íþróttir, knattspyrnu, sund eða júdó
geta óskað eftir að fá metið hámark þrjár
kennslustundir á viku. Skila þarf 85% mætingu
(áætluð veikindi og leyfi).

Framhaldsnám
Möguleiki er á að taka framhaldsskólaáfanga í fjarnámi.
Blönduskóli er í samstarfi við FNV.
Kjarnafög - Markmiðum grunnskóla þarf að vera náð og nemandi
þarf að hafa sýnt fram á sjálfstæð vinnubrögð í 8. og 9. bekk.
Valfög—þá greiða foreldrar skráningargjald og kostnað v/
námsgagna.
Foreldrar verða að hafa samband við skólastjórnendur og ráðfæra
sig við faggreinakennara áður en ákvörðun er tekin.

Nemendur vinna með eigin hugmyndir þannig að úr verði fullsköpuð
verk. Nemendur vinna einir eða í hóp allt eftir verkefnum.
Nemendur nota rannsóknaraðferðir til að finna leiðir til að nýta og nota.
Nemendur gera áætlun um hvernig þeir geta unnið með hugmyndir sínar
og reyna að vinna eftir þeim.
Nemendur læri að nýta sér grunnsnið eða teikningar til að til að vinna
verk sín.
Nemendur hafi nýtingu og endursköpun að leiðarljósi við vinnu sína.

Námsmat

Vinnusemi, sjálfstæði og verkefni verða metin. Nemendur þurfa að geta
tengt saman hugmyndir sínar og endanlegt verk og rökstutt samhengi
milli hugmyndar og verks.

Tímamagn:
Gert er ráð fyrir u.þ.b. 20
kennslustundum.
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Fjármálalæsi
Markmið:
Að nemendur:
•
•
•
•
•
•
•

öðlist skilning á hugtökum sem snúa að þeirra eigin fjámálum
öðlist skilning á algengustu hugtökum sem snúa að
fjármálum almennt
læri að beita nýrri þekkingu við ýmsar aðstæður og geti tekið
ábyrgar ákvarðanir sjálfum sér til heilla
öðlist áræðni við að móta eigin lífsstíl
læri að setja sér framtíðarmarkmið og verði ábyrgir í eigin
fjármálum.
læri að lesa úr launaseðlum.
kynnist hugtökum eins og lífeyrissjóður, skattaskýrsla, vextir,
stéttarfélag, debet og kredit.

Námsefni:
Fyrstu skref í fjármálum ásamt ítarefni á vef www.fjarmalavit.is
Kennsluhættir:
Fyrirlestrar, verkefna– og rannsóknarvinna.
Námsmat:
Námsmat mun byggjast á verkefnavinnu og ástundun nemenda.
Tímamagn:
Gert er ráð fyrir u.þ.b. 20 kennslustundum.

Undirbúningur fyrir ökunám
Markmið
Að nemendur:
• verði hæfari að setjast í ökuskóla þegar þar að kemur
• verði hæfari að meðtaka það sem þar er kennt
• verði hæfari að byrja verklegt ökunám
• verði hæfari ökumenn
Námsefni:
Ýmis verkefni frá kennara. Myndbönd o.fl.
Kennsluhættir:
Fyrirlestrar og verkefnavinna. Skoða stutt myndbönd.
Verklegir útitímar.
Námsmat:
Námsmat mun byggjast á verkefnum, virkni og ástundun nemenda.
Tímamagn:
Gert er ráð fyrir 20 kennslustundum.
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Fjölmiðlun
Smíða– og tæknismiðja
Markmið:
Að nemendur:
• geti unnið eftir vinnulýsingu
• geti hannað hlut
• geti unnið með þeim verkfærum sem smíðastofan bíður upp
á.
Kennsluhættir:
Verklegir tímar að mestu með innlögn frá kennara og
hugmyndavinnu.
Námsmat:
Námsmat byggir á virkni, ástundun og verkefnaskilum.
Tímamagn:
Gert er ráð fyrir 30 kennslustundum, u.þ.b. tveimur og hálfri
kennslustund í einu í hvert skipti.

Markmið:
Að nemendur:
• kynnist vinnuferlinu við útgáfu blaða og tímarita
• geti látið frá sér texta á vönduðu og hnitmiðuðu máli
• læri að nota umbrotsforrit eins og Publisher
• hafi umsjón með útgáfu VITs
• komi fréttum úr skólalífinu til fjölmiðla
Námsefni:
Ýmiss konar námsefni frá kennara.
Kennsluhættir:
Nemendur vinna að fjölbreyttum verkefnum á mismunandi
tímabilum yfir veturinn. Fjölmiðlanemar gefa mögulega út
bæklinga og/eða fréttablöð og koma fréttum á framfæri við
fjölmiðla. En stóra verkefnið er útgáfa árshátíðarblaðsins VITs.

Námsmat:
Námsmat mun byggjast á verkefnum, virkni og ástundun nemenda.
Metin verða viðeigandi hæfniviðmið aðalnámsskrár.
Tímamagn:
Gert er ráð fyrir 30 stundum á kennslutíma en síðan skorpuvinnu
fyrir árshátíð þar sem útgáfa árshátíðarblaðsins er einnig hluti af
félagsstarfi nemenda.
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Matargerðarlist, önnur heimilisstörf og heilbrigt
líferni
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Opið val—áhugasviðsverkefni

Markmið:
Að nemendur:
• þjálfist í að matreiða fjölbreyttan og girnilegan mat
• Þjálfist í almennum heimilisstörfum
• fái innsýn í matvælaiðnað og fari hugsanlega í heimsókn í
matvælafyrirtæki
• auki þekkingu sína á heilbrigðu líferni
• hugleiði hvað gefur lífinu gildi

Markmið:
Að nemendur:
• velji sér viðfangsefni eftir sínu áhugasviði.
• setji sér markmið og ákveði hvernig þeir ætla að vinna verkefnið,
á hve löngum tíma og með hvaða hættir þeir munu skila því af sér.
• vinni með lykilhæfni aðalnámskrár eins og tjáningu og miðlun,
skapandi og gagnrýna hugsun, sjálfstæði og samvinnu, nýtingu
miðla og upplýsinga og ábyrgð og mat á eigin námi

Námsefni:
Úr ýmsum áttum, hugmyndir frá nemendum og kennara

Námsefni:
Allt eftir því hvað nemendur velja sér sem viðfangsefni

Kennsluhættir:
Námsefnið lesið og rætt. Verkefnavinna í tímum, bæði bókleg og
verkleg.

Kennsluhættir:
Verkefnin eru hugsuð sem einstaklingsverkefni. Nemendur vinna
áætlanir o.fl. í skólanum en vinnan við verkefnin getur farið fram í
rauninni hvar sem er (heima, út í bæ eða í skólanum) allt eftir því
hvert viðfangsefnið er.

Námsmat:
Frammistaða nemenda verður metin í hverri kennslustund. Áhersla
er lögð á samvinnu, vinnubrögð og framkomu. Verklegar æfingar
verklýsingar og skrifleg verkefni tekin saman og metin.
Tímamagn:
Gert er ráð fyrir 30 kennslustundum, u.þ.b. tveimur og hálfri
kennslustund í einu í hvert skipti.

Námsmat:
Gefin verður umsögn fyrir ástundun, virkni og unnin verkefni.
Tímamagn:
Gert er ráð fyrir teimur kennslustundum á viku
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Stærðfræðigrunnur
Markmið:
Að nemendur:
• rifji upp atriði úr námsefni fyrri ára
• fái þjálfun í rúmfræði
• fái þjálfun í algebru
• fái þjálfun í almennum brotum
Námsefni:
Námsbækur í stærðfræði fyrir unglingastig, verkefni frá kennara,
námsvefir.
Kennsluhættir:
Lotukennsla þar sem ákveðið viðfangsefni er tekið fyrir hverju
sinni. Aðaláhersla verður lögð á rúmfræði, algebru og almenn brot.
Námsmat:
Gefin verður umsögn fyrir ástundun, virkni og unnin verkefni.
Tímamagn:
Gert er ráð fyrir einni kennslustund á viku

Brains for Europe
Erasmus+ styrkur til Blönduskóla
Blönduskóli fékk styrk til þess að taka þátt í Erasmus+ verkefni
sem heitir “Brains for Europe”
Með Erasmus+ gefst menntastofnunum og aðilum sem sinna
menntun á öllum skólastigum tækifæri til að auka alþjóðavæðingu
í skólastarfi, miðla eigin reynslu og sækja þekkingu til annarra
Evrópulanda.
Markmið verkefnisins Brains for Europe er að kynna nám í
taugavísindum í grunnskólum og með því að kenna börnum á
aldrinum 12 og 16 ára hvernig heilinn vinnur og hvernig þau geta
nýtt sér þessa visku til þess að bæta sig í námi.
Samstarfsaðilar Blönduskóla eru grunnskólar frá Póllandi, Spáni,
Rúmeníu og Tyrkland en stjórnandi verkefnisins er
Taugavísindadeild háskólans í Valladolid University (Spánn).
Auk þess taka 2 fyrirtæki frá Spáni, Mares Virtuales og Premium
Research, þátt í verkefninu.
Lokaafurð þessa verkefnis verða hópverkefni nemenda sem þurfa
að vera aðgengileg á íslensku, ensku og sem hljóðskrá. Verkefnin
verða sýnileg á internetinu og ætluð til þess að aðrir geti nýtt sér
til gagns.
Nemendum 8. – 10. bekkja stendur til boða að taka þátt.
Vinnuferlið krefst sjálfstæðra vinnubragða, enskukunnáttu og
færni til að hafa samskipti við nemendur af öðru þjóðerni.
Kennt verður í tveimur lotum, á vorönn 2019-2020 og haustönn
2020-2021. Ekki er nauðsynlegt að taka þátt í báðum lotunum.
Þemu verða: Lerning to learn (Námstækni og þekkja sjálfan sig),
My brain, Healthy brain and sick brain.
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Íþróttaskóli
Markmið:
Að nemendur:
•
læri framkomu og samskipti við börn og fullorðna
•
læri að stjórna einföldum leikjum
Kennsluhættir:
Nemendur eru til aðstoðar leiðbeinendum Íþróttaskóla Umf. Hvatar
eða á öðrum æfingum Umf. Hvatar og fá leiðsögn hjá þjálfurum.
Námsmat:
Námsmat mun byggjast á virkni og ástundun nemenda.
Tímamagn:
Nemendur mæta í 20 tíma í Íþróttaskólann/æfingar.

Maker space -snillismiðja.
Markmið:
Að nemendur:
• Tilgangurinn með Maker space smiðjum í skólum er að
kynna fyrir nemendum óhefðbundin verkfæri í skólastarfinu.
Nemendur læra hönnunarhugsun -að hugsa eins og
hönnuður.
• Nemendur geta m.a. lært að forrita lítil vélmenni og tölvur,
Sphero, MicroBit, BeeBot ofl.
• Einnig geta þeir unnið verkefni og gert tilraunir t.d. tengdar
rafmagni með ljósaperum, koparvír, MakeyMakey, og því
sem til fellur hverju sinni.
• Nemendur geta líka spreytt sig í gerð myndefnis með hjálp
Green Screen og Google AR.
Námsefni:
Ýmis forrit og efni frá kennara.
Kennsluhættir:
Nemendur ákveða og skipuleggja verkefni smiðjunar í samráði við
kennara.
Námsmat:
Metin verða viðeigandi hæfniviðmið aðalnámsskrár.
Tímamagn:
Gert er ráð fyrir 20 kennslustundum.
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Listasmiðja

Skólahreysti

Markmið:
Að nemendur:
• kynnist nokkrum listgreinum eins og leirgerð, teiknun,
málun og mósaík og kunni skil á mismunandi aðferðum
innan hvers þáttar
• kynnist þremur mismunandi aðferðum við leirmótun
• kynnist mismunandi aðferðum við teiknun, skyggingu og
fjarvídd
• læri að þekkja ýmsar tegundir lita og málningar og kunni
rétta meðferð þeirra

Markmið:
Að nemendur:
• læri að fara eftir þjálfunaráætlun
• læri nauðsyn reglulegrar líkamsþjálfunar
• læri að setja sér hófleg markmið
• læri rétta líkamsbeitingu

Námsefni:
Handbækur og efni frá kennara.

Kennsluhættir:
Aðaláhersla á verklegar æfingar í sal en einnig fræðsla frá kennara
og upplýsingaleit. Stefnt að þátttöku í Skólahreysti.

Kennsluhættir:
Innlögn þar sem verkefni eru útskýrð fyrir nemendum. Nemendur
vinna aðallega einstaklingsverkefni en einnig í samvinnu við aðra.
Námsmat:
Metin verða viðeigandi hæfniviðmið aðalnámsskrár.
Tímamagn:
Gert er ráð fyrir 20 kennslustundum.

Námsefni:
Þjálfunaráætlun frá íþróttakennara. Námsefni frá kennara.

Námsmat:
Námsmat byggist á virkni nemenda og frammistöðu í verklegum
æfingum.
Tímamagn:
Gert er ráð fyrir u.þ.b. einni kennslustund á viku fram að
skólahreysti.

