
Kennsluáætlun 
Grunnskóli Húnaþings vestra 

Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 

 

Námsgrein: Heimilisfræði 

Bekkur/hópur: Val, 8. – 10. bekkur 

Kennari:  Berglind Guðmundsdóttir 

Tímabil:  Lota 3-4          14. október – 20. desember 

Ef kennsluáætlun er fyllt út t.d. fram að áramótum, kemur uppfærsla við hana eftir áramót, ekki 

önnur áætlun eftir áramót. Kennsluáætlun á að ná yfir allt skólaárið að lokum.  

Kennsluáætlun getur ekki verið styttri en að næsta viðtalsdegi. 

Kennsluáætlun skal senda skólastjóra og foreldrum í síðasta lagi 1. september og svo eftir hvern 

viðtalsdag með uppfærslu eftir því sem við á. 

Hæfniviðmið 
Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar 

 Tjáð sig um heilbrigða lífshætti, tengsl þeirra við heilsufar og sett í samhengi við ábyrgð hver og 

eins á eigin heilsufari. 

 Skipulagt og matreitt fjölbreyttar, hollar og vel samsettar máltíðir úr algengu og nýstárlegu 

hráefni með áherslu á hagkvæmni og nýtni. 

 Sett viðfangsefni heimilisfræðinnar í vítt samhengi við lýðræði og jafnrétti, hreinleika sem taldir 

eru bæta heilsu fólks og stuðla að sjálfbærri þróun. 

 Greint aðalatriði næringarfræðinnar og útskýrt tengsl næringarefna, hráefna og matreiðslu. 

 Beitt helstu matreiðsluaðferðum og notað til þess ýmis mæli- og eldhúsáhöld. 

 Farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti og þrif tengdu heimilishaldi og matreiðslu. 

 

Helstu námsbækur og gögn: 
 Uppskriftir af ýmsu tagi (ljósritað efni). 

 

Námsmat: 
Hvað verður metið, hvernig og hvenær? 

 Leiðsagnamat. 

 Lokamat greinir frá styrkleikum nemandans og hvað hann megi leggja aukna áherslu á. 

 Námsframvinda gefin í bókstöfum (A, B, C) 

 

 

 



September Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið 

2.-6. 
 

 Múukökur 

 Grænmetispottréttur 

9.-13.  Cinnabon snúðar 

 Ítalskt þema- Lasagna 

16.-20.  Kotasælubollur 

 Gómsæt fiskikássa 

23.-27.   Sjónvarpskaka 

 Kjúklinganúðlusúpa 

Október  

1.-4.  Piparkökuhús, bakstur 

 Piparkökuhús, samsetning 

8.-10. 
10. október - 
viðtalsdagur 

 Vöfflur  

 Viðtalsdagur 

14.-18. 
Lota 3 

 Grænmetispottréttur 

 Námsferð 8.-10. bekkja 

21.-25.  Gómsæt fiskikássa 

 Sjónvarpskaka 

28.-31.  Kjúklinganúðlusúpa 

 Múukökur 

Nóvember  

4.-8.  Uppbrotsdagar 

11.-15.  Uppbrotsdagar 

18.-22.  Pizza 

 Döðlubrauð 

 25.-29.  Piparkökuhús, bakstur 

 Piparkökuhús, samsetning 

Desember  

2.-6.  Kotasælubollur 

 Frönsk súkkulaðikaka 

9.-13.  
Lota 4 

 Piparkökuhús, bakstur 

 Piparkökuhús, samsetning 

16.-20.  Grænmetispottréttur 

 Döðlubrauð 

Jólafrí 21. des – 6. jan 
hjá nemendum  

 

Janúar  

Starfsdagar 2. og 6. 
janúar 

 

3. janúar – 
viðtalsdagur. 

 

   

   

    



Febrúar  

   

   

   

    

Mars  

   

6. mars - viðtalsdagur   

Áhugasviðsverkefni 
þvert á árganga. 

 

    

Apríl  

   

Páskafrí 4. – 13. apríl   

   

    

Maí  

   

   

   

Starfsnám/val/vordagar 
18. – 28. maí.  

  

 

 


