
 

Lífsleikni 10. bekkur 

Kennsluáætlun vor 2019 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

VIKA VIÐFANGSEFNI    EFNISTÖK     NÁMSEFNI ANNAÐ          

14.-18. janúar 

 

Framhaldsskólakynningar Námsráðgjafi kemur og kynnir 
framhaldsskóla fyrir nemendur 

Efni frá námsráðgjafa 
 
 

 

21.-25. Janúar 

25. janúar: 

bóndadagur 

 Bóndadagskaffi Stúlkur koma með kræsingar og 
bjóða drengjunum upp á. Horft 
verður á kvikmynd 

Nemendur horfa á kvikmynd að 
eigin vali 

 

28. jan – 1. feb 

samskiptadagur 

30. Jan 

 

Skólablað 
Fjáröflun 
 

Bekkjarfundur – skipulagning 
fjáröflunar fyrir vorferðalag.   
Hugstormun um mögulegar 
fjáröflunarleiðir. 
Skólablaðið – framboð til ritnefndar 

Bekkjarfundarform  
 

4. -8. feb Skólablað 
Fjáröflun 
 

Bekkjarfundur – skipulagning 
fjáröflunar fyrir vorferðalag.  Hverjar 
verða helstu fjáraflanirnar?  Skráning 
þeirra. 
Skólablaðið  
Fjáröflun – sjoppa vegna skádags. 

Bekkjarfundarform 
 

Markmið að skólablaðið verði 
tilbúið fyrir árshátíð 

11. -15. feb 

 

• Umræður 

• Verkefnavinna – 
leitarverkefni – 
samvinnuverkefni 

• Hópverkefni 

• Hvaða leiðir gefa góða ávöxtun? 

• Mismunandi ávöxtunarleiðir – 
mismunandi áhætta. 

• Bankainnistæður 

• Hvað er fjármagnstekjuskattur? 

hver er munurinn á að borga 

• Bankainnistæður 

• Debetkort 

• Raunvextir 

• Mismunandi sparnaðarleiðir 

• Hvað er verðbólga? 

 



 

með peningum eða með 

kortum? 

18. -22. feb Konudagskaffi Drengir koma með kræsingar og 
bjóða stúlkunum upp á. Horft verður 
á kvikmynd 

Nemendur horfa á kvikmynd að 
eigin vali 

 

25.feb - 1. mars 

 

 Skólablað Ritnefnd kynnir fyrir bekknum 
beinagrind að skólablaði 

Bekkjarfundarform  

4. - 8. mars 

 

• Umræður 

• Verkefnavinna – 
leitarverkefni – 
samvinnuverkefni 

• Hópverkefni 

• Auðveld fjármögnun með 
raðgreiðslum… skynsemi í kaupum 
eða óhófleg skuldsetning og vextir? 

• Yfirdráttur, auðveld lausn á 
skammtíma peningaskorti… 
skynsemi eða skuldafen? 

• Smálánafyrirtæki – hættulegt net að 
flækjast í? 

• Bankareikningar – yfirdráttur 

• Kreditkort og raðgreiðslur 

 

11. - 15. mars.  

 

 Skólablað Ritnefnd kynnir fyrir bekknum 
beinagrind að skólablaði 

Bekkjarfundarform  

18. - 22. mars. • Umræður 

• Verkefnavinna – 
leitarverkefni – 
samvinnuverkefni 

• Hópverkefni 

• Hver er lántökukostnaður 

• Ábyrgðir 

• Afborganir 

• Verðtryggð lán – neyslulán – 
mismunandi vextir 

• Lántökugjöld 

• Lánshæfismat 

• Skuldabréf – lán 

• Lántökukostnaður 

 

25. -29. mars  Skólablað Vinna að því að leggja lokahönd á 
skólablaðið fyrir útgáfu 

Bekkjarfundarform  



 

1. - 5. apríl 

2. apríl árshátíð 

elsta stigs 
Árshátíð elsta stigs. 

8. – 12. apríl • Umræður 

• Verkefnavinna – 
leitarverkefni – 
samvinnuverkefni 

• Hópverkefni 

• Vefverslanir, Ebay, Aliexpress, 

Alibaba, Amazon kjarakaup eða 

óþarfa neysla – hvar eru mörkin? 

• Kaup á netinu – auðveld leið til að 

eignast hluti… eða falinn 

kostnaður? 

 

 

15. – 19. apríl 

 

Páskafrí Páskafrí Páskafrí Páskafrí 

22. – 26. apríl Uppbygging til ábyrgðar    

29.– 3. maí 

30. Mörtuganga 

1. maí: frídagur 

verkalýðs 

• Umræður 

• Einstaklingsvinna 

• Uppbygging - Lífsvagninn • Unnið með lífsvagninn 

• Hvert stefni ég? 

• Besta útgáfan af sjálfum mér 

 

6. – 10. maí  

 

• Umræður 

• Verkefnavinna – leitarverkefni 
– samvinnuverkefni 

• Hópverkefni 

• Hver er fastakostnaður við 
rekstur bíls? 

• Hvað eyði ég í eldsneyti á ári? 

• Tryggingar  

• Að eignast bíl og rekstur hans – 

auðvelt aðgengi en þung 

rekstrarbyrði? 

 

13. – 17. maí  

20. – 24. maí 

 

Vorferðalag 



 

27. maí – 31. 

maí 

30. maí vorgleði 

31. maí skólaslit 

Hreinsunardagar 

    

 

NÁMSEFNI - verkefnaþættir 

• Verkefna-og kennsluheftið  „Auraráð“ og Uppbygging til ábyrgðar (Uppbyggingarstefnan)  eru notuð til grundvallar og nemendur velja  nokkur til að vinna og tengjast 
nokkrum efnisþáttum.  Markmiðið er að veita innsýn inn í margbreytileika lífsins.  Einnig gefa innsýn inn í fjármál einstaklinga og hvað þarf til að sjá sér farborða ásamt 
kostnaðarhlið þess að draga fram lífið og ábyrgð einstaklinga hvað varðar fjármál heimila, skuldsetningu og sparnað. 

• Efnisþættirnir eru kynhlutverk, kynhneigð, ábyrg fjármálagæsla og fjármálalæsi. 

• Notast verður mikið við fjölmiðla og veraldarvefinn ásamt vefi bankanna og fjármálastofnanna. 
• Undirflokkar í hverju efnisatriðanna eru notaðir sem kveikjur að verkefnum og spjalli við nemendum; undanfari að hópaverkefnum. 

 

Kennarar 

Valdís og Páll 


