
 

Lífsleikni 9.bekkur vor 2018                                                                                                                                               
Kennarar : Kristín Eva og Valdís 

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

Athugið að um áætlun er að ræða sem hugsanlega verða breytingar á, lífsleikni er lifandi námsgrein þar sem gaman er að taka inn málefni líðandi stundar og nýta efni frá  

vefmiðlum og sjónvarpi, hugsanlega gætu því atriði í áætlun vikið fyrir slíku. 

VIKA VIÐFANGSEFNI    EFNISTÖK     NÁMSEFNI ANNAÐ          

15.-19. janúar 

19. janúar: 

bóndadagur 

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  

22.-26. janúar 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. jan – 2. feb 

samskiptadagur 

31. Jan 

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  

5. -9.feb 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  

12. -16. feb 

14. öskudagur 

Bekkjarfundur 

 

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

Efni frá kennara  

19. -23. feb Fjallað um heim unglinga í dag Farið yfir samskipti, vímuefnaneyslu, 
áfengisneyslu, samskipti við forráðamenn, 
sjálfsvíg, kynfræðslu og samkynhneygð 

Unnið í verkefnabók  

26.feb - 2. Mars   

28. 

Fjallað um heim unglinga í dag Farið yfir samskipti, vímuefnaneyslu, 
áfengisneyslu, samskipti við forráðamenn, 
sjálfsvíg, kynfræðslu og samkynhneygð 

Unnið í verkefnabók  



 

skipulagsdagur 

5. - 9. mars       

7. – 9. mars 

samræmd próf í 

9. bekk 

Fjallað um heim unglinga í dag Farið yfir samskipti, vímuefnaneyslu, 
áfengisneyslu, samskipti við forráðamenn, 
sjálfsvíg, kynfræðslu og samkynhneygð 

Unnið í verkefnabók  

12. - 16. mars. 

13. mars 

árshátíð elsta 

stigs 

Fjallað um heim unglinga í dag Farið yfir samskipti, vímuefnaneyslu, 
áfengisneyslu, samskipti við forráðamenn, 
sjálfsvíg, kynfræðslu og samkynhneygð 

Unnið í verkefnabók  

19. - 23. mars. Fjallað um heim unglinga í dag Farið yfir samskipti, vímuefnaneyslu, 
áfengisneyslu, samskipti við forráðamenn, 
sjálfsvíg, kynfræðslu og samkynhneygð 

Skil á vinnubók  

26. -30 . mars. Páskafrí Páskafrí Páskafrí Páskafrí 

2. - 6. Apríl      

3. apríl 

skipulagsdagur 

Uppbyggingarstefnan  Líðan unglinga Y og T spjöld Uppbygging.        
Helstu verkfæri  Magni Hjálmarsson 

 

9. – 13. apríl Uppbyggingarstefnan Sólarkortið Uppbygging.        
Helstu verkfæri  Magni Hjálmarsson 

 

16. – 20. apríl 

19. apríl 

sumardagurinn 

fyrsti 

20. apríl 

skipulagsdagur 

Uppbyggingarstefnan Ýmis verkefni Uppbygging.        
Helstu verkfæri  Magni Hjálmarsson 

 

23. – 27. apríl Bekkjarfundur Umræður  Efni frá kennara  



 

30.– 4. maí 

30. Mörtuganga 

1. maí: frídagur 

verkalýðs 

Hópefli Ýmsir hópeflisleikir Efni frá kennara  

7. – 11. maí  

10. maí 

uppstigningar-

dagur 

Einelti Horft á fræðslumyndina Helvíti á Jörðu 
Umræður  

Helvíti á Jörðu  

14. – 18. maí Einelti Horft á heimildarmyndina Bully 
Umræður 

Bully  

21. – 25. maí 

23. – 25. maí 

þemadagar 

Einelti Horft á heimildarmyndina Bully 
Umræður og heimildarvinna um einelti 

Bully  

28. maí – 1. júní 

31. maí vorgleði 

1. júní skólaslit 

Útikennsla     

Námsmat:  

 

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 


