
Grunnskóli Húnaþings vestra 
Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 
 

Námsgrein: Rafíþróttir 

Bekkur/hópur: Rafíþróttir 

Kennari: Aðalsteinn Grétar Guðmundsson 

Tímabil: Vetur 2021 - 2022 

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 ritara og foreldrum í síðasta lagi 20. september og svo eftir hvern 

viðtalsdag með uppfærslu eftir því sem við á. 

Hæfniviðmið 
Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar. Í stærðfræði og lestri er nauðsynlegt að vísa í 

læsisstefnu / stærðfræðistefnu 

Hæfniviðmið Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar  

● Nýtt sér til fullnustu möguleika margvíslegs tæknibúnaðar á hagkvæman og markvissan 

hátt. 

● Unnið sjálfstætt og tekið ábyrgð á eigin námsframvindu. 

● Unnið á skapandi og gagnrýninn hátt, sjálfstætt og með öðrum. 

● Útskýrt einfaldan hugbúnað, eðli og uppbyggingu tölvu. 

● Tekið þátt í hópíþróttum, einstaklingsíþróttum og heilsurækt innan og utan skólans. 

● Skilið mikilvægi virðingar og góðrar framkomu til að efla liðsandann og skilið mikilvægi 

góðrar ástundunar, sjálfsaga, sjálfstæðra vinnubragða, samvinnu og tillitsemi í 

tengslum við góðan árangur í íþróttum. 

● Þekkt mismunandi tegundir leikreglna, farið eftir þeim og sýnt háttvísi í leik, bæði í 

hóp og einstaklingsíþrótt. 

● Rætt eigin ábyrgð á líkamlegu og andlegu heilbrigði bæði sínu eigin og annarra. 

 

Helstu námsbækur og gögn: 
● Leikjatölvur í Órion. 



Námsmat: 
 

Hvað verður metið, hvernig og hvenær?   

● Nemendur læra að spila valda tölvuleiki, aðferðir til að bæta sig í leikjunum og vinna 

sjálfstætt og með öðrum til að ná ákveðnum markmiðum. 

● Lögð verður áhersla á líkamlegar æfingar og teygjur, sem og hollt mataræði og svefn. 

● Mikil áhersla lögð á samvinnu og virðingu fyrir liðsfélögum, sem og mótherjum. 

● Metin verður hæfni nemenda til að fylgja þessum viðmiðum, sem og framfarir í að 

fylgja þeim. 

 

 

 

Ágúst  

23.-27.  ●   

September  

 
30.-3. 

●  

7.-11. ●  

13.-17. 
17. september - 

starfsdagur 

●  

20.-24. ●  

Október  

27.-1.  

4.-8. 
8. október - starfsdagur ●  

11.-15. 
 11. október - 
viðtalsdagur 

●  

18.-22. 
●  

25.-29. ●  
 
 

 

Nóvember  

1.-5. Uppbrotsvika 3.-5. nóvember 
 

8.-12. Uppbrotsvika 
 



15.-19. 
●  

22.-26.  ●  

Desember  

29.-3. ●  

6.-10. ●  

13.-17. ●  

Jólafrí 18. des – 5. jan 
hjá nemendum  

 

Janúar  

Starfsdagar 3. og 4. 
janúar 

 

.  

 ●  

 ●  

  ●  

Febrúar  

 ●  

 ●  

 ●  

  ●  

Mars  

 ●  

21. mars - viðtalsdagur ●  

  

 ●  

Apríl  

Páskafrí 9.-18. apríl ●  

 ●  

 ●  

  ●  

Maí  

 ●  

 ●  

 ●  

 ●  
 



 

 


