
 

Námsáætlun vetur 2015 – 2016   

Lífsleikni                                                                                                                            6. bekkur 

Áfangalýsing 

  
Síðuskóli er SMT-skóli og unnið er eftir ársáætlun sem skólinn setur sér. 
Áhersla er lögð á einkunnarorð skólans: Ábyrgð, virðing, vinátta sem eru lögð til grundvallar í allri vinnu og samskiptum nemenda. 
Bekkjarfundir eru sem næst vikulega þar sem m.a. eru tekin ákveðin viðfangsefni, ágreiningsmál rædd og reynt að finna lausn á þeim. Nemendur eru hvattir 
til að taka þátt í umræðum, lögð er áhersla  á að nemendur geti treyst samnemendum sínum þannig að þeim reynist auðvelt að koma sjónarmiðum sínum á 
framfæri og að allir eru ekki eins.    
  

Tímabil - Viðfangsefni 

ágúst september október nóvember desember 

 
Upprifjun á SMT-reglum 
skólans. 
Einkunnarorð skólans rifjuð 
upp og æfð. 
Hópefli. 

 
Áframhald á upprifjun á 
SMT-reglum skólans. 
Bekkjarreglur útbúnar og 
gerðar sýnilegar í skólastofu. 
Athyglismerki rifjað upp. 
Þessi mánuður er  
tileinkaður ábyrgð. 
Stöndum saman rifjað upp 
að hluta –t.d.  stoppmerki 

 
Þessi mánuður er  
tileinkaður ábyrgð. 
Vinnulotumerki kennt og 
æft. 
Rætt um einelti og hvað er 
hægt að gera til að koma í 
veg fyrir það. 
Líðankönnun gerð og unnið 
úr henni.  

 
Þessi mánuður er  
tileinkaður ábyrgð. 
Umræða um einelti heldur 
áfram og unnið með það. 
Hrósmiðaátak í skólanum. 
Hvað gerum við til að okkur 
líði vel í skólanum 
 

 
Þessi mánuður er  
tileinkaður virðingu. 
Einbeitingarleikur kenndur 
og æfður. 
 

janúar febrúar mars apríl maí 

 Reglur rifjaðar upp. Þessi 
mánuður er tileiknaður 
virðingu.   
Fræðsla frá SAFT um örugga 
netnotkun. 
 
 

Áframhald á upprifjun á 
SMT-reglum skólans. 
Athyglismerki rifjað upp. 
Þessi mánuður er  
tileinkaður virðingu.  
Líðankönnun gerð  og unnið 
úr henni.  
 
 

Þessi mánuður er  
tileinkaður vináttu.  
Umræða og fræðsla um 
einelti.  
 

Þessi mánuður er  
tileinkaður vináttu 
Kynjaskiptir bekkjarfundir.  
 

Þessi mánuður er  
tileinkaður vináttu.  
Hópefli 

Markmið 

Að nemendur: 
-ákveði  sjálfir  og samþykki bekkjarreglur sem hanga inn í stofu 



-sýni virka hlustun á bekkjarfundum 
-sýni tillitssemi og virðingu í samskiptum við aðra 
-geti sett sig í spor annarra   
-hjálpist að og séu góðir hver við annan 
-sýni kurteisi og séu jákvæðir 
-geri sér grein fyrir að ekki eru allir eins og nemendur geti borið virðingu fyrir sérstöðu annarra 

Námsefni 

SMT   
Stöndum saman 
Bekkjarfundir 
 

Námsmat 

Námsmat er  huglægt en metin er vinnusemi, framkoma og verkefnavinna í kennslustundum. 
 

Kennarar Hrönn Bessadóttir hronnbessa@akmennt.is og Hulda Guðný Jónsdóttir huldag@akmennt.is  
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