
 

Kennsluáætlun vorönn 2023 

Danska 9. bekkur 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

16. – 20. janúar 

 

 

Norden for alle Undirbúningur fyrir Norræna 
samskiptadaga 

Efni frá kennara Samskiptadagur 17. jan 
 
 

23. – 27. janúar 

25. jan -samskiptadagur 

Norden for alle Undirbúningur fyrir Norræna 
samskiptadaga 

Efni frá kennara  

30. janúar-3.feb 
 

Norden for alle Undirbúningur fyrir Norræna 
samskiptadaga 

Efni frá kennara Samskiptadagar 31. jan og 
1. feb. 
 
Þátttaka í verkefninu gildir 
til námsmats 

6. – 10. febrúar  
Dönsk kvikmynd Horft á danska kvikmynd 

 
Verkefni frá kennara 
 

  

13. – 17. febrúar 
 

 

Smásaga  Saga lesin og unnið með hana Klamt kys  

20. – 24. febrúar 

Öskudagur 22.feb 
Vetrarleyfi 23.-24. feb 

Smásaga  Saga lesin og unnið með hana Klamt kys Könnun úr sögunni 

27. febrúar-3. mars 

 

Þemað tøj og tilbehør 

 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður og málfræði 
flettuð inn í. 

Smil bls. 26-39 
ásamt verkefnabók og ýmsu efni frá 
kennara 

Tempo- rafrænt efni frá MMS 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
markmiðum vikunnar verða 
þeir að ljúka þeim heima 



6. – 10. mars 

Þemað tøj og tilbehør Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður og málfræði 
flettuð inn í. 

Smil bls. 26-39 
ásamt verkefnabók og ýmsu efni frá 
kennara 

Tempo- rafrænt efni frá MMS 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
markmiðum vikunnar verða 
þeir að ljúka þeim heima 

13. – 17. Mars 
16. mars -árshátíð 

nemenda 

Þemað tøj og tilbehør Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður og málfræði 
flettuð inn í. 

Smil bls. 26-39 
ásamt verkefnabók og ýmsu efni frá 
kennara 

Tempo- rafrænt efni frá MMS 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
markmiðum vikunnar verða 
þeir að ljúka þeim heima 

Könnun úr þemanu 

20. – 24. mars 
 

Þemað tøj og tilbehør 

 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður og málfræði 
flettuð inn í. 

Smil bls. 26-39 
ásamt verkefnabók og ýmsu efni frá 
kennara 

Tempo- rafrænt efni frá MMS 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
markmiðum vikunnar verða 
þeir að ljúka þeim heima 

27. mars –  
31. mars Skólabúðir á Laugarvatni 

3. – 7. apríl Páskaleyfi 

10. – 14. apríl 

 

Þemað Jeg elsker Danmark Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður og málfræði 
flettuð inn í 

Bókin Smil bls. 72-85 ásamt 
verkefnabók B og ýmsu efni frá 
kennara 

Hlustunarpróf 
 
 

17. – 21. apríl 
Starfsdagur 19.apríl 

Sumard. fyrsti 20. apríl  
Starfsdagur 21. apríl 

 
 

Þemað Jeg elsker Danmark Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður og málfræði 
flettuð inn í 

Bókin Smil bls. 72-85 ásamt 
verkefnabók B og ýmsu efni frá 
kennara 

Vinnubók þarf að skila í 
vikulok 

24.- 28. apríl  
 

Þemað Jeg elsker Danmark Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður og málfræði 
flettuð inn í 

Bókin Smil bls. 72-85 ásamt 

verkefnabók B og ýmsu efni frá 

kennara 

Vinnubók þarf að skila í 
vikulok 



 

1. – 5. maí 

Mörtuganga 2. maí 

 

Þemaverkefni að eigin vali             

(í samráði við kennara) 

 
Nemendur vinna að þemaverkefni – má 
gera stuttmynd, PPT sýningu, prezi  eða 
plakat 

 
Internetið o.fl sem getur nýst 
nemendum 

 

8. – 12. maí  
  

Tjáning Unnið með tjáningaverkefni  Skil á tjáningaverkefni í 
Flip grid 

15. – 19. maí 
Íþrótta- og leikjadagur 

17. maí 

Udeskole Udeskole Efni frá kennara  

22. – 26. maí 
 

Udeskole Udeskole Efni frá kennara  

29. maí – 2. júní 
Vorgleði 2. júní 

 
(Skólaslit 5.júní) 

Udeskole 

Vorferð 9. bekkja 

Skólaslit 

Udeskole 

Vorferð 9. bekkja 

  

 

Námsmat:   
Námsmat: Meginuppistaða námsmats er byggð á símati þar sem verkefnaskil eru veigamikill þáttur í einkunnum nemenda. 

Þemaverkefni byggjast aðallega á jafningjamati út frá kynningum nemenda og umfangi og útfærslu.  Þemaverkefnin eru tvö á önninni  Grindavík- Sprotafyrirtæki og Stuttmyndagerð 

Lykilhæfni sem felur í sér m.a. vinnusemi, þrautseigju, ábyrgð og tjáningu er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok.   


