
Kennsluáætlun vor 2019 

Lífsleikni 9.bekkur 

Kennarar: Anna Þórunn, Bjarni Þórarinn og Ellert 

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

 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 Hæfniviðmið                          

21. – 25. janúar Bóndadagskaffi Stúlkur bekkjarins sjá um kaffi  fyrir 
drengina. 

Bóndadagskaffi  

28. jan – 1. feb 
30. jan -samskiptadagur 

Fjallað um heim unglinga í dag Unnið með efnistök úr myndinni Órói. 
Farið yfir samskipti, vímuefnaneyslu, 
áfengisneyslu, samskipti við 
forráðamenn, sjálfsvíg, kynfræðslu og 
samkynhneygð 

Myndin Órói  

4. – 8. febrúar 
Bekkjarfundur Umræður um komandi stuðboltafund 

og hvað hefur komið upp undanfarið 
og hvað er framundan 

Efni frá kennara  

11. – 15. febrúar 
 

Fjallað um heim unglinga í dag Unnið með efnistök úr myndinni Órói. 
Farið yfir samskipti, vímuefnaneyslu, 
áfengisneyslu, samskipti við 
forráðamenn, sjálfsvíg, kynfræðslu og 
samkynhneygð 

Myndin Órói  

18. – 22. febrúar Konudagskaffi Drengir bekkjarins sjá um kaffi fyrir 
stúlkurnar 

Myndin Órói  

25. feb – 1. mars 

 

Fjallað um heim unglinga í dag Unnið með efnistök úr myndinni Órói. 
Farið yfir samskipti, vímuefnaneyslu, 
áfengisneyslu, samskipti við 

Myndin Órói  



forráðamenn, sjálfsvíg, kynfræðslu og 
samkynhneygð 

4. – 8. mars 

Fjallað um heim unglinga í dag Unnið með efnistök úr myndinni Órói. 
Farið yfir samskipti, vímuefnaneyslu, 
áfengisneyslu, samskipti við 
forráðamenn, sjálfsvíg, kynfræðslu og 
samkynhneygð 

Myndin Órói  

11. – 15. mars Afmæliskaffi    

18. – 22. mars 

Fjallað um heim unglinga í dag Unnið með efnistök úr myndinni Órói. 
Farið yfir samskipti, vímuefnaneyslu, 
áfengisneyslu, samskipti við 
forráðamenn, sjálfsvíg, kynfræðslu og 
samkynhneygð 

Myndin Órói  

25. – 29. mars 
Bekkjarfundur Umræður um komandi stuðboltafunda 

og hvað hefur komið upp undanfarið 
og hvað er framundan 

Efni frá kennara  

1. – 5. apríl 

 

Fjallað um heim unglinga í dag Unnið með efnistök úr myndinni Órói. 
Farið yfir samskipti, vímuefnaneyslu, 
áfengisneyslu, samskipti við 
forráðamenn, sjálfsvíg, kynfræðslu og 
samkynhneygð 

Myndin Órói  

8. – 12. apríl 

Fjallað um heim unglinga í dag Unnið með efnistök úr myndinni Órói. 
Farið yfir samskipti, vímuefnaneyslu, 
áfengisneyslu, samskipti við 
forráðamenn, sjálfsvíg, kynfræðslu og 
samkynhneygð 

Myndin Órói 

 

15. – 19. apríl 
 

 P á s k a l e y f i 



22. – 26. apríl 

Fjallað um heim unglinga í dag Unnið með efnistök úr myndinni Órói. 
Farið yfir samskipti, vímuefnaneyslu, 
áfengisneyslu, samskipti við 
forráðamenn, sjálfsvíg, kynfræðslu og 
samkynhneygð 

Myndin Órói  

29. – 3. maí  

1. maí - verkalýðsdagur 

Bekkjarfundur Umræður um komandi stuðboltafunda 
og hvað hefur komið upp undanfarið 
og hvað er framundan 

Efni frá kennara  

6. – 10. maí 
 

Afmæliskaffi    

13. – 17. maí Einelti Horft á heimildarmyndina Bully 
Umræður 

Bully  

20. – 24. maí 

 

Einelti Horft á heimildarmyndina Bully 
Umræður og heimildarvinna um 

einelti 

Bully  

27. maí – 31. maí Hópefli Ýmsir hópeflisleikir Efni frá kennara  

 

 

 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar 


