
Kennsluáætlun 
Grunnskóli Húnaþings vestra 

Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 

 

Námsgrein: Matreiðsluþættir 

Bekkur/hópur: Val – 8.-10. bekkur 

Kennari: Berglind Guðmundsdóttir 

Tímabil: Lota 2, 2. september – 10. október 

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 

Nemandi geti: 

 Unnið sjálfstætt eftir vinnuferli frá hugmynd til lokaafurðar og greint frá mismunandi nálgun við 

vinnuna. 

 Hagnýtt þá sérhæfðu leikni og þekkingu sem hann hefur öðlast á skapandi hátt og sýnt 

frumkvæði. 

 Tekið þátt í samvinnu með sameiginlegt markmið hópsins að leiðarljósi. 

 Skipulagt vinnu sína með sjálfbærni í huga. 

 Beitt þeirri tækni sem námsgreinin býr yfir á sjálfstæðan hátt. 

 

Helstu námsbækur og gögn: 
 Ljósritaðar uppskriftir 

 Bloggsíða hönnuð þar sem afurðir eldamennskunnar eru kynntar. 

 

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.  Hugstormun! Hönnun á bloggsíðu og/eða útfærslu þar sem 
uppskriftir og aðferð á uppskrift verður kynnt. Uppskriftir 
fundnar/kannaðar sem henta verkefninu.  

9.  Heit eðla 

16.  Döðlugott (sykurlaust) 

23.   Köld eðla 

30.  Gómsætur grænmetisbakki með kaldri ídýfu 

Október  

7.  Vefjur á pinna/Lefsur eða pinnamatur 

10. október - 
viðtalsdagur 

 

   

   

Nóvember  

   

   

   

    

Desember  

   

   

   

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.  

  

 


