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Formáli
Skólanámskrá hvers grunnskóla er gefin út í samræmi við lög um grunnskóla frá 2008 og ákvæði í
aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta frá árinu 2011 og greinahluta frá árinu 2013. Skólanámskrá
leikskóla er gefin út í samræmi við lög um leikskóla frá 2008 nr. 90 og ákvæði í aðalnámskrá leikskóla
frá 2011. Það form að skólanámskrá sem hér birtist, er samþætt fyrir starf Krikaskóla sem byggir á
lögum og reglugerðum fyrir bæði skólastigin. Inntakið sjálft er ákvörðun hvers skóla – í samræmi við
aðalnámskrá og Skólastefnu Mosfellsbæjar. Meginatriði skólanámskrár er sérstaða skólans sem kynnir
þar áherslur sínar um nám og kennslu nemenda í samræmi við þá ábyrgð sem hann hefur samkvæmt
lögum og reglugerðum.
Skólanámskráin, árgangahlutinn skiptist í sérstakan inngang (saga og menntastefna skóla) og þrjá
meginhluta. I. hluti kynnir skipulag og sameiginlega þætti í starfsemi viðkomandi árgangs. II. hluti
skólanámskrár er námskrá fyrir einn árgang í skólastarfinu og því eru átta slíkar námskrár gefnar út í
Krikaskóla. Þær eru sérstaklega ætlaðar foreldrum og nemendum í viðkomandi árgangi auk starfsfólki
skóla og bæjaryfirvöldum.
Hlutverk skólanámskrár er að veita upplýsingar um áætlaða framkvæmd skólastarfs í grunnskólanum
með áherslu á það nám og þá kennslu sem stefnt er að fari fram í skólanum í viðkomandi árgangi. Hún
er þannig leiðarvísir um skólastarfið og gefur til kynna að hverju er stefnt í skólastarfinu, þ.e. að hvaða
hæfni er stefnt að nemandi nái á hverju námssviði (námsgrein). Framkvæmdin sjálf, þ.e. hið daglega
skólastarf, er þannig stöðug viðleitni til að ná ætlaðri stefnu þar sem ábyrgðin á framkvæmdinni er
sameiginleg hjá skólayfirvöldum, starfsfólki skóla, foreldrum og nemendum með vissri verkaskiptingu og
ólíkri ábyrgð í skólastarfinu. Til að framkvæmdin verði í samræmi við stefnuna þurfi allir aðilar að taka
ábyrgð sína alvarlega.
Samhliða skólanámskrá er gefin út starfsáætlun skóla sem þarf að lesast samhliða skólanámskránni til
að hún skiljist til fullnustu og fáist fullt samhengi. Munur skólanámskrár og starfsáætlunar er ákvarðaður
í aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta, (2011, bls. 64-65) og í aðalnámskrá leikskóla kafla 13 (2011,
bls. 52-53).
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Inngangur
Skólaárið 2013-14 tóku skólastjórar grunnskóla í Mosfellsbæ sig saman og unnu að endurgerð
starfsáætlana fyrir skólana. Fengin var kynning á vinnu sem unnin hafði verið í Hafnarfirði og ákveðið
var að leggja hana til grundvallar í samvinnu grunnskóla í Mosfellsbæ.
Skólanámskrá Krikaskóla samanstendur af starfsáætlun skólans, skóladagatali og árganganámskrá. Lesa
þarf þessi gögn saman til að heildarmynd fáist af skólastarfi Krikaskóla. Árganganámskráin sem hér er
að finna ásamt greinahluta hennar var unnin að mestu skólaárið 2014-2015.
Ærið verk var að skoða lög, aðalnámskrár og aðrar reglur sem gilda um bæði leik-og grunnskólastarf
til að finna leiðir í útfærslum Krikaskóla. Það hefur hins vegar verið skemmtilegt og krefjandi verkefni
að fá hugmyndir til að koma fram raunverulegum útfærslum og verkefnum í skólastarfinu. Þessi lýsing
er á því raunverulega starfi sem unnið er í skólanum.
Samstarf margra aðila kemur fram í skólanámskrá Krikaskóla en hver deildarstjóri leikskóla og
umsjónarkennarar grunnskóla hafa lagt hönd á plóg. Allir starfsmenn hafa komið að verki frá stofnun
skólans en í nýjum þróunarskóla eru breytingar stundum hraðar. Verkefnastjórar einstakra verkefna
innan skólans hafa komið markvisst að uppbyggingu og þróun einstakra þátta í skólastarfinu og eiga þeir
heiður skilið fyrir sitt framlag.
Skólanámskráin sem nú kemur út er unnin út frá þróun síðustu ára en starfsmenn, börn og foreldrar
barna í skólanum hafa hittst og átt fjölmörg samtöl um skólastarfið. Farið hefur verið yfir
hugmyndafræði skólans, styrkleika og veikleika. Einstaka þættir voru skoðaðir í skólastarfinu hverju
sinni sem og hagnýtir þættir.
Börnin í Krikaskóla hafa verið lykilaðilar í þróun skólans. Við eigum fjölda viðtala og samtala að baki
við börnin sem hafa komið að uppbyggingu skólans með sínum hætti. Markmið þeirra fellur vel að
okkar um að gera góðan skóla betri. Við þökkum þeim öllum fyrir framlagið.
Foreldrar hafa verið ómetanlegir í uppbyggingu skólastarfsins. Hvort sem það hefur verið í gegnum
formlegt samstarf í skólaráði og foreldrafélagi eða í beinum samtölum og ábendingum til
okkar[MI1][A2][A3]. Við þökkum foreldrum fyrir stuðninginn.
Starfsmenn sem unnið hafa með okkur í gegnum tíðina fá þakkir fyrir sitt framlag, hvort sem um er að
ræða lítið eða stórt. Við værum ekki stödd í dag þar sem við erum án ykkar allra.
Samstarfsfólki okkar hér í Mosfellsbæ eru einnig færðar þakkir. Skólaskrifstofu Mosfellsbæjar,
grunnskólum og leikskólum bæjarins fyrir stuðning þeirra og gagnrýni sem hefur gefið okkur mikilvægar
upplýsingar og áherslur inn í verkefnið allt. Hafið bestu þakkir fyrir.
Krikaskóli hefur nokkur sterk einkenni er kemur að skólabrag. Gleði og léttleiki einkennir starfið flesta
daga. Börnin eru jákvæð gagnvart skólanum og stuðningur foreldra áþreifanlegur. Hér hafa margir lagt
hönd á plóg við þróun nýs skólasamfélags.
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A. Saga skóla og starfsemi frá upphafi
Verðlaunasamkeppni var haldin í Mosfellsbæ 2007 milli hönnuða og skólaráðgjafa um uppbyggingu
Krikaskóla. Vinningstillagan var unnin af hópi sem kallaði sig Bræðingshópinn. Hópinn mynduðu Andri
Snær Magnason, Arkiteó, Einrúm, Helgi Grímsson, Sigrún Sigurðardóttir, Suðaustanátta og VSB. Tillaga
Bræðings byggir grunnhugmynd skólans á lýðræðislegum vinnubrögðum, einstaklingsmiðuðu námi og
að efla reynslu og virkni barna með því að bjóða upp á raunveruleg verkefni og viðfangsefni. Byggingin
sjálf sem og lóðin voru síðan hönnuð með það fyrir augum að styðja við og styrkja þessar hugmyndir
og verklag.
Skólinn hóf starfsemi sína í færanlegum kennslustofum í Helgafellslandi 1. júní 2008. Fyrstu börnin komu
í aðlögun 16. júní 2008. Starfsstöðin fékk nafnið Brekkukot eftir nokkra umhugsun starfsmanna og
foreldra fyrstu barnanna.
Ráðin var til starfa skólastjóri, Þrúður Hjelm sem hóf störf 1. júní 2008. Ágústa Óladóttir og Berta
Sveinbjarnardóttir voru ráðnar sem sviðstjórar og staðgenglar skólastjóra í fjarveru hans. Ágústa tók
til starfa 1. maí 2008 og Berta 1. ágúst 2008. Þar með var myndað þriggja stjórnenda teymi í upphafi
skólans. Skólaárið 2008-2009 voru 50 börn í skólanum á aldrinum 2ja til 5 ára. Mikið undirbúningsstarf
var unnið að samþættingarhugmyndum milli leik-og grunnskóla ásamt undirbúningi á starfsemi
grunnskólahluta skólans. Skólaráðgjafar Bræðingshópsins voru okkur innan handar á fyrstu metrunum.
Fyrsta skóflustungan var tekin að Krikaskóla fimmtudaginn 25. september 2008. Fyrstu skóflustunguna
tóku börnin í Krikaskóla ásamt Haraldi Sverrissyni bæjarstjóra, Karli Tómassyni forseta bæjarstjórnar
og Herdísi Sigurjónsdóttur formanni fræðslunefndar. Jáverk sá um byggingu hús og jarðvinnu, ásamt
því að samræma vinnu undirverktaka við alla verkþætti sem þarf til að fullgera hús og lóð. Eftirlit með
framkvæmdum hafði verkfræðistofan Hnit.
Skólaárið 2009-2010 voru 106 börn í skólanum og þar af 26 börn í fyrstu tveimur bekkjum
grunnskólastarfs. Skólastarfinu var búin aðstaða áfram í Brekkukoti, en aukið rými fékkst með
færanlegri kennslustofu og skrifstofugámum sem komið var fyrir við skólann. Vel fór um skólastarfið
þrátt fyrir að þétt væri setið í ýmsum aðstæðum.
Opnunarhátíð og vígsla Krikaskóla í Sunnukrika 1 fór fram föstudaginn 26. mars 2010. Þar með hófst
nýr kafli í sögu skólans.
Skólaárið 2010-11 var því fyrsta skólaárið í sérhönnuðu húsnæði og lóð. Þróun á samþættingu leik-og
grunnskólastarfs, sem og samþættingu grunnskólastarfs og frístundar tók mikinn kipp. Möguleikar og
hugmyndir voru prófaðar og starfsmenn unnu mikið í skipulagsmálum og vinnu við þróun á
hugmyndafræði skólans. Í skólanum voru 167 börn og starfsmönnum fjölgaði einnig. Börnin voru á
aldrinum 2ja til 8 ára.
Skólaárið 2011-12 voru í skólanum 182 börn og var það fyrsta árið sem þau voru á aldrinum 2ja til 9
ára. Samræmt próf 4. bekkjar var í fyrsta sinn lagt fyrir og útskrifuð voru fyrstu 14 börnin að vori sem
flest fóru í 5. bekk í Varmárskóla.
Skólaárið 2012-13 voru í skólanum 79 grunnskólabörn og 100 leikskólabörn. Samtals voru því í
skólanum 179 börn. Yfir skólaárið fjölgaði um nokkur börn enda grunnskólahópurinn óvenju lítill.
Skólaárið 2013-14 voru í skólanum 91 grunnskólabarn og 100 leikskólabörn. Samtals voru því í
skólanum 191 barn. Fjöldi barna náði þar ákveðnu jafnvægi sem gert er ráð fyrir að haldi sér.
Skólaárið 2014-15 voru í skólanum 202 börn í mars 2015. Þá voru 106 börn á leikskólaaldri og 96 börn
á grunnskólaaldri.
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B. Menntastefna skóla
Menntastefna skólans birtist í nokkrum hlutum eða þáttum sem lýsa því hvernig skóli markar sér
sérstöðu í því að taka ábyrgð á sínu samfélagslega verkefni að mennta nemendur í öruggu umhverfi.
Kveðið er á um að hver skóli skilgreini eigin menntastefnu í aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 62) og
menntastefna skólans er nánari útfærsla á aðalnámskrá.
Menntastefna skóla birtist í nokkrum hlutum sem hér eru greindir með eftirfarandi hætti:
1. Gildi, leiðarljós, uppeldis- og kennslufræðileg sýn til kennsluhátta skólans.
2. Stefna og stefnuþættir skólastarfsins:
a. Grunnþættir menntunar og forvarnir.
b. Símenntun, þróunarstarf og innra mat skóla.
c. Foreldrasamstarf, upplýsingamiðlun og mótun skólasamfélags.
d. Samstarf og tengsl skólastiga og við nærumhverfið.
e. Aðrar áherslur skóla.

1. Gildi, leiðarljós, uppeldis- og kennslufræðileg sýn til kennsluhátta skólans
Skólinn starfar með eftirfarandi atriði sem grunn í stefnu sinni:
a. Gildin sem eru leiðarljós skólastarfsins eru virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja.
Virðingu eflum við á ýmsan hátt með markvissu innra starfi með börnunum. Jákvæður agi og
hugmyndafræðin hvetur okkur daglega til að líta til sjónarmiða allra, hlusta á börnin og hvetja
þau í einu og öllu til að hlusta hvert á annað. Mikilvægi þess að setja sig í spor annarra og taka
tillit til sjónarmiða allra er einn af lykilþáttunum í starfi skólans.
Jákvæðni þarf að rækta eins og aðra góða eiginleika. Það gerum við með fjölbreyttum hætti
í Krikaskóla, vináttu og sveigjanleika í okkar starfi. Mikilvægt er að horfa á styrkleika og hæfni
barnanna í skólanum í stað þess að einblína á vandann.
Framsækni er mikilvæg í Krikaskóla og eru framsæknar hugmyndir partur af þróun skólans.
Eitt af meginmarkmiðum skólans er að vera framsækinn skóli. Mikilvægt er að láta ekki
staðlaðar hugmyndir um skólastarf trufla þróun hans. Með ólíkum hugmyndum frá ólíkum
einstaklingum innan skólans verða til nýir hlutir.
Umhyggjan er eitt af lykilhugtökum Krikaskóla og það er grunnurinn að mörgum okkar
ákvörðunum og nálgunum í samfélagi Krikaskóla. Við sýnum umhyggju varðandi ólíkar þarfir
einstaklinga og hópa. Leggum áherslu á einstaklingsmiðaða nálgun og vinnum saman að hverju
verkefni.
b. Uppeldis- og kennslufræðileg sýn á skólastarfið byggir á hugmyndafræði John Dewey en
einkunnarorð hans „Learning by doing“ eru okkar hornsteinn, ásamt hugmyndum um
lýðræðislegt skólastarf. Kennslufræði leikskólans byggir á þeirri sýn að leikurinn sé helsta
námsleið barnsins. Því nýtum við okkur hann í öllu skólastarfi Krikaskóla fyrir alla aldurshópa.
Mikilvægi leiks er ekki síðri fyrir 6 ára börn en 5 ára. Við leggjum því áherslu á leik, bæði
frjálsan og tengdan námsmarkmiðum. Raunveruleg verkefni sem tengjast reynsluheimi barnsins
eru mikilvægur þáttur í okkar starfi og leggja línurnar þar sem námsmarkmið stýra verkefnum
frekar en námsbækur.
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c. Sérkenni skólans er móta skólastarf hans og kennsluhætti byggjast á því að skólinn er
samþættur leik-og grunnskóli fyrir börn á aldrinum 2ja til 9 ára. Hugmyndir um samfellu í
starfi, degi og ári barnsins liggja til grundvallar. Markmiðið er að börn komi í skólann sinn og
samfella sé mikil milli leik- og grunnskólastarfs sem og samfella milli grunnskólastarfs og
frístundar. Samvinna og samstarf eru lykilþættir í sérkennum skólans. Hugmyndir um
lýðræðislegar nálganir í stóru og smáu skapa vinsamlegt umhverfi og andrúmsloft.

2. Stefna Krikaskóla
Stefna Krikaskóla er útfærsla á Aðalnámskrám leik- og grunnskóla, Skólastefnu Mosfellsbæjar og
hugmyndum Bræðingshópsins. Krikaskóli hefur framsækið skólastarf (e. progressive schooling) að
stefnu sinni. Hugtakið hefur almennt verið notað þegar skólar fara óhefðbundnar leiðir að markmiðum
sínum. Stefna skólans tekur mið af hugmyndafræði John Dewey. Hugmyndir hans eru vel þekktar og
virtar í menntavísindum og nýjar aðalnámskrár leik- og grunnskóla taka nokkuð mið af hans
hugmyndum. John Dewey lagði m.a. fram að framsæknir skólar ættu að innihalda eftirfarandi; frelsi,
frumkvæði barnsins, virkni, áhuga, tjáningu og aðlögun að persónuleika ásamt skapandi tjáningu. Það
síðastnefnda ætti að vera lykilatriði skólastarfsins (Myhre, 2001).
[MI4]Lykilatriði:







Að stuðla að framsæknu skólastarfi í anda hugsmyndafræðinnar þar sem lögð er áhersla á að
barnið sé virkur og skapandi þátttakandi í námi og starfi.
Að efla og styrkja starfsfólk skólans í því að starfa eftir þeirri hugmyndafræði, að hún verði
sýnileg í námi og starfi barna og fullorðna í skólasamfélaginu.
Að viðhafa lýðræðisleg vinnubrögð við uppbyggingu skólans, að hlusta á raddir allra starfsmanna
við skipulagningu á námi og starfi.
Að hlusta á raddir barnanna í skólanum með það að markmiði að koma sem best til móts við
óskir þeirra og væntingar ásamt því að endurmeta það starf sem fram fer í skólanum.
Að stuðla að því að skapa umhverfi þar sem börnum og fullorðnum líður vel, umhverfi þar sem
sýnd er umhyggja, virðing og jákvæðni gagnvart sérhverri manneskju.

Lýðræði í skólastarfi er eitt af lykilþáttum í kenningum Dewey. Þar er átt við að rödd hvers og eins
hafi jafnmikið vægi innan skólans, hvort sem um er að ræða börn eða fullorðna. Í lýðræðislegum skóla
þarf að komast að sameiginlegri niðurstöðu um það sem við á, fundir um málefni eru algeng leið til
þess. Reglur þarf að semja með öllum er málið varðar og með umræðu er leitast við að komast að
sameiginlegri niðurstöðu.
Einstaklingsmiðað nám er einnig mikilvægur þáttur í framsæknu skólastarfi (Dewey, 1938/2000).
Einstaklingsmiðað nám í almennu skólastarfi, samkvæmt Ingvari Sigurgeirssyni (2005), er þegar
kennarinn kemur til móts við þarfir nemanda. Nemendur fást við ólík, misþung viðfangsefni, hver á
sínum hraða og taka ábyrgð á því sjálfir með það markmið að hver einstaklingur nái hámarks þroska og
árangri.
Kenningar Dewey innihalda í grófum dráttum tengingu náms barna við fyrri reynslu þeirra, áherslu á
lýðræði, merkingarbærni náms og virkni í námi. Dewey taldi að börn sköpuðu sína eigin þekkingu og
færni út frá námsefni eða námsumhverfi. Því er hlutverk kennarans að skapa aðstæður þar sem börnin
skapa sína eigin færni eða þekkingu, tengi það við fyrri reynslu, færni eða þekkingu og þroskist þannig
stig af stigi (Dewey, 1938/2000, bls. 37-38.
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Hlutverk kennarans er, meðal annars, að spyrja mikilvægra spurninga sem leiða börn áfram í þekkingaleit
sinni. Í samvinnu við kennara og önnur börn þá leita þau ráða hvort hjá öðru og læra hvort af öðru.
Vygotzky (1978) talar um „svæði mögulegs þroska“ en sú hugmynd liggur að baki þegar lagðar eru
áherslur á hópavinnu og umræður. Samkvæmt þeirri hugmynd þá getur einstaklingur náð mun lengra í
vitsmunaþroska þegar hún eða hann, eru í samvinnu við aðra sem lengra eru komnir. Þetta á við bæði
um kennarann sem spyr spurninga sem nemandinn kemur ekki auga á, jafnt sem aðra í hópnum sem
nota jafnvel nýjar lausnarleiðir eða spurningar sem voru áður óþekkt.
Skólastarf í Krikaskóla mótast mikið af samsetningu hans og aldri barnanna frá tveggja ára til níu ára. Í
skólanum er unnið eftir 200 daga skóladagatali sem er liður í að samþætta leik- og grunnskólastarf.
Sumarleyfi er eins og hefðbundið gerist í leikskólastarfi. Markmiðum aðalnámskráa skólastigana er fylgt
eftir þessa 200 daga en bæði í leik- og grunnskólastarfi eru dagar fyrir utan 200 skóladagana sem unnið
er frjálslegra starf sem tekur mið af frístundarstarfi.
Skólastefna[MI5] Krikaskóla einkennist af heildstæðu uppeldis- og skólastarfi. Stefnt er að því að efla
skólann sem lifandi samfélag barna, starfsfólks og foreldra. Skóladagur barnanna skal vera heildstæður
og taka mið af þörfum fjölskyldna. Þannig er samfella lykilhugtakið í skólastarfinu (Bræðingshópurinn,
2007). Skólanámskrá Krikaskóla tekur mið af aðalnámskrám beggja skólastiga og leitast er við að
samþætta markmið og áherslur hvors skólastigs fyrir sig. Unnið er sérstaklega með markmið í íslensku,
stærðfræði ásamt list- og verkgreinum með leikskólabörnum og áhersla á leik barna er dregin fram með
grunnskólabörnum. Þemanám er leið skólans að fjölþættum markmiðum og greinum, ásamt áherslu á
útinám barna. Fjölbreyttar leiðir og áherslur að hverju viðfangsefni og verkefnum barnanna er markmið
í sjálfu sér.
Samþætting grunnskólastarfs og frístundarstarfs er einnig eitt af sérkennum skólans. Með virkri
þátttöku allra er hluta frístundarstarfs fleytt inn í skóladag barnanna með það að marki að minnka álag
og hraða í hversdegi barna. Hugmyndir um endurheimt barna á orku sinni, hvíld og slökun ásamt því
að nema á fjölbreyttan hátt, er lykilatriði í frístundarstarfi skólans.
Þróunarverkefni í Byrjendalæsi – Leikskólalæsi hefur mótað nálgun við læsi barnanna í Krikaskóla frá
2ja ára til 9 ára. Börnin í Krikaskóla eru á næmiskeiði málþroskans og þegar þau yfirgefa skólann er
stefnt að því að þau séu komin vel af stað í yndislestur. Nálgunin hefur fallið vel að öðru starfi skólans.
Verkefnið fór af stað skólaárið 2013-2014 með samstarfi við Háskólann á Akureyri.[MI6]
Þróunarverkefnið um Stærðfræði byggða á skilningi barna (SKSB), eða Cognitively Guided Instruction
(CGI), byggst fyrst og fremst á því að byggja upp skilning barna á aðgerðum og magni með notkun
þrauta. Mikil áhersla er einnig á kennarann, nálgun hans og mikilvægi. Þessar hugmyndir falla vel að
öðru skólastarfi í Krikaskóla. Verkefnið fór af stað skólaárið 2009-2010 og hefur verið unnið að því
síðan með stuðningi dr. Ólafar Bjargar Steinsþórsdóttur.
Jákvæður agi er uppeldisstefna byggð á sjálfsstjórnarkenningum hefur verið valin í Krikaskóla til að vinna
með samskiptafærni, líðan og aga. Stefnan hefur verið þróuð bæði fyrir leik-og grunnskólabörn og fellur
hún vel að öðrum þáttum í skólastarfinu. Eins hefur jákvæður agi dregið fram það sem áður hafði
þróast í skólamenningu Krikaskóla og við lagt mikla áherslu á. Verkefnið fór af stað skólaárið 20142015 með samstarfi við Naustaskóla og Leikskólann Naustatjörn á Akureyri.
Verkefnið Heilsueflandi skóli[MI7] hefur verið að þróast innan skólans en skólar í Mosfellsbæ eru allir
þátttakendur. Verkefnið tengist eftirfarandi þáttum: hreyfingu, mataræði, geðrækt, fjölskyldu og
starfsfólki. Verkefnið er skammt á veg komið í Krikaskóla en á eftir að ná sér á strik. Verkefnið fór af
stað skólaárið 2013-2014 með samstarfi við embætti Landlæknis og aðra skóla Mosfellsbæjar.
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a. Grunnþættir menntunar
HEILBRIGÐI OG VELFERÐ
Skólinn setur fram eftirfarandi stefnu um grunnþáttinn heilbrigði og velferð. Líðan barna í
skólanum er lykilatriði fyrir skólastarfið. Leggja skal sérstaka rækt við líðan barna og geðheilbrigði
þeirra. Mikilvægi heilsusamlegs lífernis, næringar, svefns og hreyfingar skal fléttað inn í daglegar
venjur og þemavinnu með fjölbreyttum hætti.
Einstakir stefnuþættir:
a. Líðan barna Ein helsta áhersla skólans er að börnum líði vel í daglegu starfi og við dvöl
í skólanum. Góð andleg líðan er undirstaða náms. Til uppfylla þær kröfur er lögð sérstök
áhersla á jákvæð samskipti, góð félagsleg tengsl og gott jafnvægi milli þátta skólastarfsins.
Þar er meðal annars átt átt við jafnvægi milli kennslu, leiks og hvíldar. Jafnvægi milli
kennarastýrðra verkefna og frjálsræðis og svo framvegis.
b. Hreinlæti Börnum er kennt að huga að eigin hreinlæti eftir aldri og getu. Skólinn býður
upp á góðar aðstöðu fyrir öll börn til að huga að eigin hreinlæti, til að mynda eru vaskar
og salerni í viðeigandi hæð fyrir aldurshópa. Einnig er hugað að slíkum þáttum í
sameiginlegum leik og kennslurýmum skólans s.s. list-og verkgreinaaðstöðu.
c. Útivist og hreyfing er einn lykilþátturinn í starfi skólans. Skólasvæðið býður upp á mjög
fjölbreytt tækifæri til hreyfingar bæði innan dyra sem utan. Vettvangsferðir og útikennsla
er mikilvægur liður í öllu skólastarfinu og er skipulagningu háttað þannig að jafnvægi skapist.
Allir árgangar eru með skipulagðar vettvangsferðir í sínum kennsluáætlunum og
kennarateymin hafa mjög frjálsar hendur með að nýta sér nánasta umhverfi skólans.
d. Slökun og hvíld. Öllum börnum skólans er gefin kostur á hvíld og/eða slökun eftir
þörfum og aldri.
JAFNRÉTTI
Skólinn setur fram eftirfarandi stefnu um grunnþáttinn jafnrétti. Að leitast við að koma til móts
við öll börn eins og hægt er, til þess að auka vellíðan og þroska þeirra á meðan á námi
stendur. Aðstaða barna til náms og annarra þátta skólastarfsins skal vera jöfn, óháð kynferði,
kynhneigð, útliti, trúarskoðun eða uppruna.
Einstakir stefnuþættir:
a. Að hlustað sé á raddir allra í daglegu starfi í skólanum.
b. Að hlustað sé á raddir allra í öllum aðstæðum, t.a.m. í leik og í starfi hvort sem það er í
námsumhverfi barnanna, matsal, útiveru eða frístundastarfi.
c. Að tekið sé mark á skoðunum og tilfinningum allra.
d. Að jöfn virðing sé borin fyrir öllum einstaklingum óháð kyni, kynþætti, uppruna, aldri,
starfsheiti o.fl. samkvæmt námsskrá.
e. Að allir átti sig á við höfum sama rétt og að mismunun á ekki að eiga sér stað.
f. Allir hafi jafnan rétt á að segja sína skoðun og lýsa sínum áhyggjum ef einhverjar eru.
g. Að öll börn hafi jöfn tækifæri til náms. Einstaklingsþörfum sé mætt[MI8].
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LÝÐRÆÐI OG MANNRÉTTINDI
Skólinn setur fram eftirfarandi stefnu um grunnþáttinn lýðræði og mannréttindi. Að börnin í
Krikaskóla eigi rétt á að tjá sig og á þau sé hlustað. Skólinn leggur sig sérstaklega fram um að
fjölbreytileiki mannlífsins fái að dafna innan skólans.
Einstakir stefnuþættir:
a. Börn [MI9]í Krikaskóla þekkja lýðræði í gegnum val á öllum deildum.
b. Öll börn í Krikaskóla eiga rétt á að tjá sig í samræmi við getu sína og þroska, og að á
þau sé hlustað.
c. Krikaskóli tryggir og leggur sig sérstaklega fram um, að börn með fötlun búi við
aðstæður sem stuðli að virðingu þeirra, sjálfsbjörg og virkri þátttöku í samfélagi
Krikaskóla.
d. Barnafundir og/eða samverustundir þar sem börnin taka virkan þátt í samræðum, hlusta
á hvert annað og skiptast á skoðunum. Eflast þau þannig í að bera ábyrgð á sjálfum sér
og gjörðum sínum.
e. Börnin hafa ákveðin hlutverk og eftir því sem börnin eldast verða hlutverkin fleiri og
fjölbreyttari.
f. Börnin kynnast stofnunum samfélagsins með heimsóknum og vettvangsferðum.
g. Börnin kynnast menningu og listum, m.a. með heimsóknum listamanna í skólann
[MI10]og í vettvangsferðum.
h. Allir taka þátt í að móta menningu Krikaskóla með ýmsum viðburðum.

LÆSI
Skólinn setur fram eftirfarandi stefnu um grunnþáttinn læsi. Að börn og starfsmenn séu læsir á
félagslegt umhverfi sitt, beri virðingu fyrir sjálfum sér og umhverfi sínu. Geri sér grein fyrir
þörfum sínum, styrkleikum og þekki sig sem sjálfstæðan einstakling. Börnin nái að þroska og
tileinka sér gagnrýna hugsun.
Einstakir stefnuþættir:
a. Að börnin efli samskiptafærni sína, virðingu og jákvæðni. Aðferðir jákvæðs aga miða við
aldur og þroska barnanna. Starfsmenn séu góðar fyrirmyndir.
b. Að börn nái að lesa í aðstæður. Börnin tileinka sér félagslegar leikreglur sem eru
mismunandi eftir aldri og þroska.
c. Að barnið geri sér grein fyrir t.d. hvernig þarf að klæða sig eftir veðri.
d. Veðurfræðingur og fleiri hlutverk sem börnin sinna.
e. Börnin læri umgegnisreglur bæði úti og inni við.
f. Efla sjálfsmynd og vinna með styrkleika hvers og eins. Styrkleikar allra fái að njóta sín.
g. Að vinna með mismunandi tilfinningar – að geta lesið í aðstæður.
h. Tæknilæsi sé eflt með því að börn fái tækifæri til að nýta sér tækni til náms og skemmtunar.
i. Samvinna er eðlilegur þáttur í skólastarfinu, teymisvinna og hópavinna. Að börnin miðli
upplýsingum, læri að taka eftir, virða ólík sjónarmið félaga og rýni til gagns.
j. Lestrarstefna Krikaskóla þar sem fjallað er um Leikskólalæsi – Byrjendalæsi.

SJÁLFBÆRNI
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Skólinn setur fram eftirfarandi stefnu um grunnþáttinn sjálfbærni. Að börn komi auga á, skynji
og skilji samhengi hlutanna eftir aldri og þroska hverju sinni.
Einstakir stefnuþættir:
a. Unnið með jákvæðan aga sem eykur hæfni barna til lýðræðis og sjálfbærni. Svo sem
samlíðan með fólki, gagnrýna hugsun og samskipti.
b. Útikennsla. Þar er unnið, meðal annars, með virðingu fyrir náttúrunni og umhverfinu.
Skilningur aukinn á hringrás og fyrirbærum náttúrunnar, sem og meðvitund og virðing fyrir
nærumhverfi barnsins.
c. Vettvangsferðir sem auka víðsýni og efla reynslu barna m.a. af listum og menningu.
d. Barnafundir þar sem rædd eru ákveðin málefni eftir aldri og þroska barnanna. Börnin leggja
fram sínar hugmyndir og tillögur að lausnum.
e. Þjóðfundir með 8 og 9 ára börnum. Þar er farið yfir mat þeirra á starfi skólans og
aðstæðum.

SKÖPUN
Skólinn starfar á grundvelli eftirfarandi stefnuþátta um grunnþáttinn sköpun. Að börn og
starfsfólk hafi það að leiðarljósi að sköpun er ferli sem byggist á ímyndunarafli og að niðurstaðan
sé í senn frumleg og hefur gildi.
Einstakir stefnuþættir:
a. Að stutt sé við að börnin hafi frelsi til að finna sínar eigin skapandi leiðir í öllum
námsþáttum.
b. Skipulag skólahúsnæðis og skólastarfsins er opið og sveigjanleg sem ýtir undir
sköpunargleði barnanna.
c. Samvinna á milli árganga örvar ímyndunarafl barnanna.
d. Notaðar eru fjölbreyttar kennsluaðferðir þar sem ímyndunarafl barnanna hefur áhrif á
lausnarleit þeirra.
e. Frjáls leikur sem örvar skapandi hugsun og ímyndunarafl.
f. Könnunarleikur – barn uppgötvar sjálft möguleika og eðli efniviðar.
g. Holukubbar og einingakubbar – skapa börnum óendanleg tækifæri til uppgötvunar og
tilrauna með hugmyndir sínar og annarra.
h. Allur opin efniviður sem vekur tækifæri til að sýna frumleika og veitir ánægju.
i. Vekja forvitni hjá barninu og hjálpa því að viðhalda forvitni.
j. Vera hér og nú. Grípa þau tækifæri sem gefast til sköpunar hverju sinni.

b. Símenntun, þróunarstarf og innra mat skóla
Skólinn setur fram eftirfarandi stefnu um símenntun, þróunarstarf og innra mat skóla. Mat skal
unnið samkvæmt matsáætlun hvers árs. Starfshópurinn velur áhersluþætti í mati hvers árs í
samstarfi við skólastjórnendur. Mikilvægt er að mat sé fengið frá öllum aðilum skólasamfélagsins
og unnar séu áætlanir til að koma til móts við ábendingar og styrkja það sem vel er gert.
Símenntun starfshópsins er mikilvægur þáttur í uppbyggingu skólans og styrking á hugmyndafræði
hans. Mikilvægt er að boðið sé upp á sameiginlega símenntun fyrir alla starfsmenn, en einnig
sértæka sem styrkir hvern fagmann í sínu starfi. Starfendarannsóknir sem kennarar vinna innan
skólans eru þannig ómetanlegt innlegg í skólaþróun sem og starfsþróun hvers og eins kennara.
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Einstakir stefnuþættir:
a. Matsáætlun, sem unnin er til þriggja ára, skal liggja fyrir og leggja fram í upphafi hvers
skólaárs.
b. Starfendarannsóknir sem unnar eru skulu kynntar öllu samstarfsfólki að vori. Þær skal
einnig birta á sameiginlegu innra svæði skólans.
c. Endurmat skal unnið á hverjum sameiginlegum viðburði í skólastarfinu og nýtt til að bæta
framkvæmd atburða og úrvinnslu.
d. Hver starfshópur vinnur endurmat á sínu teymisstarfi og setur fram aðgerðaráætlun í
samvinnu við skólastjórnendur.
e. Starfsmenn skulu hvattir til að sækja sér námskeið og sitja ráðstefnur eins og skólastarfið
leyfir og gerir tilkall til. Mikilvægt er einnig í þessu tilliti að skoða sérstök verkefni hvers
og eins og þá verkaskiptingu sem er innan skólans.

c. Foreldrasamstarf, upplýsingamiðlun og mótun skólasamfélags
Skólinn setur fram eftirfarandi stefnu um þáttinn foreldrasamstarf, upplýsingamiðlun og mótun
skólasamfélagsins. Foreldrasamstarf er ein af grunnstoðum skólasamfélagsins og mikilvægi góðra
samskipta fyrir líðan og velferð barna er óumdeilt.
Mikilvægt er að foreldrar og starfsfólk skólans vinni saman að því að skapa farsæla umgjörð um
það starf sem fram fer í skólanum. Hlýju, virðingu og traust skal reyna að festa í sessi við hverja
fjölskyldu. Virk upplýsingagjöf til foreldra er skylda skólans og skal hún taka mið af faglegu mati
innan skólans.
Einstakir stefnuþættir:
a. Veita foreldrum upplýsingar um skólastarfið, þroska og stöðu barns í skólanum.
Styrkleikum þess og veikleikum, ásamt framgangi í námi.
b. Að afla upplýsinga frá foreldrum um aðstæður þess og skapa samstarfsvettvang til
skoðanaskipta um uppeldi og menntun barna. Foreldrar þekkja börnin sín best og
þekkingu þeirra þarf að leggja til grundvallar þegar unnar eru markmiðssetningar í
skólastarfinu.
c. Rækta samvinnu og samskipti skólans og heimilanna.
d. Sendar skulu heim áætlanir þar sem fram koma viðfangsefni sem unnin hafa verið og þau
sem framundan eru. Foreldrar barna á aldrinum 6 til 9 ára skulu fá send slík bréf vikulega.
e. Náms- og kynningarfundir séu haldnir að hausti fyrir alla foreldra skólans.
f. Foreldrar eru boðaðir í foreldraviðtöl í það minnsta tvisvar á ári.
g. Hvatt er til þess að foreldrar komi með virkum hætti að skólastarfinu. Þá með
markvissum heimsóknum, þátttöku í starfi með börnunum, foreldrafélagi eða skólaráði.

d. Samstarf og tengsl skólastiga og tengsl við nærumhverfið
Skólinn setur fram eftirfarandi stefnu um samstarf og samvinnu skólastiganna. Samsetning skólans
og þróunarstarf hans liggur hér til grundvallar. Skólastarfið gengur út á að vinna með samþættingu
leik- og grunnskóla, sem og samþættingu grunnskólastarfs og frístundar.
Samstarf við Varmárskóla þegar börnin færast þangað að loknum fjórða bekk í Krikaskóla hefur
verið afskaplega farsælt. Mikilvægt er að halda áfram þróun þess og taka mið af þörfum hvers
árgangs.
Samstarf við fjölda aðila[MI11] svo sem; skólahljómsveit, skátana, björgunarsveitina Kyndil og fleiri
er, einnig mikilvægt í Krikaskóla sem og tenging við nærsamfélag skólans.
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Einstakir stefnuþættir:
a. Nýttir eru bestu þættir hvors skólastigs fyrir sig til hagsbóta fyrir öll börn skólans. List- og
verkgreinanám, íþróttir og sund ásamt íslensku og stærðfræði eru hluti af skólastarfi
leikskólabarna í Krikaskóla. Leikur, útivist og hvíld ásamt auknu list- og verkgreinanámi er hluti
af skólastarfi grunnskólabarnanna í Krikaskóla.
b. Börn á grunnskólaaldri hafa tækifæri til að koma að leikskólastarfinu með ýmsum hætti. Þar
má nefna upplestur fyrir leikskólabörnin, aðstoð við að leggja á borð, setja upp þrautabrautir
og bjóða hópum leikskólabarna að taka þátt í verkefnum og svo framvegis.
c. Í list- og verkgreinum er börnum á aldrinum 5 til 7 ára blandað í hópa. Þar koma að
leikskólakennarar, grunnskólakennarar og list- og verkgreinakennarar skólans. Þar liggur mikill
snertiflötur skólastarfsins.
d. Börn sem hafa skarað fram úr, eða þurfa meiri aðstoð vegna sérstakra aðstæðna, geta færst
milli aldurshópa eftir því sem metin er þörf á. Slíkt er ákveðið af faghópi skólans í samstarfi við
foreldra.
e. Samþætting frístundarstarfs og grunnskólastarfs er mikilvægur liður í að auka þáttöku í list- og
verkgreinum, útivist, leik og hreyfingu fyrir barnanna.
f. Samstarf er við Bókasafn í Mosfellsbæjar og þangað fara börnin í skipulagðar ferðir, sem og
óundirbúnar heimsóknir.
g. Samtarf er við Skólahljómsveitina, en kennarar þar koma að tónlistarkennslu grunnskólabarna
í Krikaskóla. Öllum börnum er kennt á blokkflautu.
h. Samstarf er við Listaskóla Mosfellsbæjar, en kennarar þeirra koma og kenna þeim börnum sem
eru í tónlistarnámi innan veggja Krikaskóla.
i. Samstarf er við Heilsugæslu Mosfellsbæjar um starf hjúkrunarfræðings innan skólans. Sérstakt
samkomulag er um viðveru hjúkrunarfræðings í skólanum. Hjúkrunarfræðingur kemur að starfi
með grunnskólabörnum og sinnir bæði fræðslu og eftirliti. Einnig geta foreldrar leikskólabarna
pantað tíma í smábarnavernd í skólanum. Þroskamat og skoðanir sem tilheyra ung- og
smábarnavernd eru þá framkvæmdar í skólanum ásamt bólusetningum.
j. Samstarf er milli leikskóla Mosfellsbæjar m.a. varðandi Menningarviku leikskólabarna. Sett er
upp sýning á myndlistarverkum leikskólabarna og árgangar þeirra, frá öllum leikskólum
Mosfellsbæjar. Leikskólaárgangar í Mosfellsbæ hittast í Kjarna og syngja saman fyrir áheyrendur
og sýna verk sín.
k. Samstarf er milli leikskóla Mosfellsbæjar um sumarskóla leikskólanna. Sumarleikskólinn er
staðsettur í einum af skólunum ár hvert. Börn sem þá eru skráð í vistun og starfsmenn úr
öllum leikskólunum hafa aðsetur þar yfir helsta orlofstímabilið, sem er í júlí og fram yfir
verslunarmannahelgi.
l. Samstarf hefur verið við fleiri aðila sem langt mál væri að telja upp en nefna má; Rauða-krossinn,
Lionsklúbbinn Úurnar, félag eldri borgara og fleiri.
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[MI12]

I. 1. Skólastarf 2ja og 3ja ára
Hlutverk þessa kafla er að kynna fyrir skólasamfélaginu megináherslur í starfsemi árgangsins svo það sé
upplýst um framkvæmd skólastarfs í árganginum. Það er m.a. gert til að foreldrar geti verið virkir
þátttakendur í námi barna sinna. Um leið kynna kennarar fagmennsku skólastarfsins til að sýna fram á
faglegt inntak og samhengi milli árganga um þau gæði sem stefnt er að í skólastarfinu.
Kaflanum er skipt í eftirfarandi hluta:
1. Samantekt kennslu árgangs
2. Áherslur grunnþátta menntunar
3. Lykilhæfni, viðmið og matskvarði
4. Kennsluaðstæður, kennsluáætlanir og kennslugögn í árganginum
5. Foreldrasamstarf og upplýsingagjöf í árganginum
6. Námsmat og vitnisburðarkerfi árgangs
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I.1. Samantekt kennslu árgangs
Við nám yngstu barnanna er mikilvægt að hafa í huga að þroskabil ungra barna er vítt.[A13] Þegar barn
byrjar í leikskóla er það fyrsta aðkoma þeirra og fjölskyldunnar að skólakerfinu. Mikilvægi fyrsta ársins
er því gríðarlegt og leggur drög að því sem framundan er.
Fyrstu skrefin snúast um að njóta þess að vera í hópi jafnaldra, taka þátt í litlum og stórum verkefnum.

Námssvið

Námsgreinar

Vægi í daglegu
starfi

1. Íslenska

1.1. Talað mál, hlustun og áhorf
1.2. Lestur og bókmenntir
1.3. Ritun
1.4. Málfræði

Mikið
Mikið
Lítið
Lítið

2. List- og verkgreinar

3.1. Sviðslistir (dans og leiklist)
3.2. Sjónlistir (myndmennt)
3.3. Tónmennt
3.4. Heimilisfræði
3.5. Hönnun og smíði
3.6. Textílmennt

Meðal
Mikið
Mikið
Meðal
Lítið
Lítið

4. Útivist náttúrugreinar

Dagleg útivera
Vettvangsferðir
Könnunarleikur
Veðurfræðingur
Árstíðarbundin verkefni

Mikið
Meðal
Mikið
Meðal
Mikið

5. Skólaíþróttir

5.1. Íþróttir – skipulagðir hreyfitímar

Mikið

6. Samfélagsgreinar

6.2. Jafnrétti og lífsleikni
6.3. Landafræði, saga, sam-/þjóðfélagsfræði

Mikið
Lítið

7. Stærðfræði

7.0. Stærðfræði

Mikið

8. Upplýsinga- og
tæknimennt

8.1. Miðlamennt og skólasafnsfræði
8.2. Tölvunotkun og upplýsinga- og samskiptatækni

Lítið
Lítið
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I.2. Áherslur grunnþátta menntunar í árganginum
Í þessum árgangi eru áherslur sex grunnþátta menntunar eftirfarandi í samræmi við stefnu skólans og
áherslum skólans um forvarnir.
Áherslur grunnþátta menntunar í árgangi eru sett fram í markmiðum.
Grunnþáttur
Áhersluatriði árgangs sett fram í markmiðum við einstaka
menntunar
grunnþætti
HEILBRIGÐI OG Það er unnið með heilbrigði og velferð í árganginum út frá stefnu skólans þar
VELFERÐ: sem áherslur grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið[MI14]:








Að þörfum barna hvað varðar andlega, líkamlega og félagslega þætti sé
sinnt.
Að börnin læri og búi við umhyggju, jákvæð samskipti, hrós og
hvatningu.
Að börnin læri borðsiði og samskipti. Að börnin temji sér hreinlæti og
efli hæfni sína til sjálfshjálpar.
Að börnin fái og njóti útiveru og hreyfingar, í skipulögðum og frjálsum
stundum.
Að börnin myndi jákvæð og gefandi félagsleg tengsl við önnur börn og
fullorðna í skólanum.
Að börnin læri og fái að njóta hvíldar og slökunar.
Að börnin nái tilfinningalegu jafnvægi.

JAFNRÉTTI: Það er unnið með jafnrétti í árganginum út frá stefnu skólans þar sem áherslur

grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið[MI15]:
 Að börnin þroskist og dafni á eigin forsendum.
 Að börnum gefist svigrúm til að þroska og rækta hæfileika sína.
 Að börnin hafi rétt á eigin skoðunum og læri að setja þær [MI16]fram. Þau
læri einnig að virða skoðanir annarra.
 Að börnin þroski með sér umburðarlyndi og samkennd, beri virðingu
fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu.
 Að áhersla sé á fjölbreytileika í allri sinni mynd.
 Að drengir og stúlkur hafi sömu tækifæri og hvatningu.
 Að einstaklingum sé ekki mismunað s.s. vegna litarháttar, lífsskoðana eða
trúar.
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Grunnþáttur
menntunar

Áhersluatriði árgangs sett fram í markmiðum við einstaka
grunnþætti
LÆSI: Það er unnið með læsi í árganginum út frá stefnu skólans þar sem áherslur
grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið:
 Að aðlögunin takist vel, bæði í upphafi og milli deilda.
 Að barnið sé öruggt og líði vel í sínu skólaumhverfi.
 Að barnið verði læst á umhverfi sitt; taki tillit, gangi frá, gangi vel um, hugi
að félögum, gefi með sér og skiptist á.
 Að barnið verði læst á dagskipulagið/daglegar athafnir.
 Að barnið eflist í máltöku.
 Að barnið verði læst á samskipti í daglegu skólastarfi.
 Að efla félagsleg tengsl.
 Að umhverfi sé námshvetjandi.

SJÁLFBÆRNI: Það er unnið með sjálfbærni í árganginum út frá stefnu skólans þar sem
áherslur grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið:
 Að börnin beri virðingu fyrir sér, öðrum og umhverfi sínu.
 Að börnin læri að setja sér mörk.
 Að börnin læri að hlutirnir hafi tilgang.
 Að börnin læri að ganga vel um.
 Að börnin læri að nýta efnivið úr nátturunni.
 Að börnum sé kennd góð umgengni innan og utandyra.
 Að börnin læri að fara sparlega með hreinlætisvörur og pappír
 Að börnin læri að hirða og flokka ávaxta „rusl“
 Að börnin skammti sér hóflega á diska í matartímum.
 Endurvinnsla og endurnýting á pappír í vinnu með sköpun.

SKÖPUN: Það er unnið með sköpun í árganginum út frá stefnu skólans þar sem áherslur

grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið:
 Að börnin séu hvött til að uppgötva og njóta.
 Að börnin fái að glíma við hin ýmsu viðfangsefni s.s. í föndri, hlutverka og
ímyndunarleikir, búa til sögur, myndlist, klippa, lita og mála.
 Að bjóða upp á skapandi umhverfi og efnivið.
 Að barnið uppgötvi nýja möguleika og eigin lausnir.
 Frjálst val, flæði og frjáls leikur.
 Árstíðabundin verkefni.
 Frjálst val, flæði og frjáls leikur.
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I.3. Lykilhæfni, viðmið og matskvarði fyrir árganginn
Fyrir árganginn gilda eftirfarandi hæfniviðmið um lykilhæfni:
Lykilþættirnir
fimm
TJÁNING OG
MIÐLUN

SKAPANDI OG
GAGNRÝNIN
HUGSUN

Efnisþættir með viðmiði
fyrir hvern lykilþátt:
Við lok skólaárs geti barnið:
• Tjáð sig með orðum og
setningum.
• Sagt nafn sitt, aldur og kyn.
• 3ja ára geti sagt nöfn
foreldra, systkina, heimilisfang
og afmælisdaginn sinn.
• Gefið þarfir sínar til kynna
með orðum eða táknum.
• Hafa eflt málskilning og
tjáningu.
• Leitað eftir aðstoð eftir
þörfum.
• Skilið vináttu, sýnt samkennd
og náð að tala við jafnaldra
sína.
Við lok skólaárs geti barnið:
• Sýnt skapandi og frjóa
hugsun.
• Aukið sjálfstæði sitt og
sjálfshjálp.
• Fundið lausnir og komið með
tillögur.

Áhersluatriði:
Gott og hvetjandi málumhverfi.
Að börnin tjái sig með orðum frekar en hljóðum
eða bendingum.
Að barnið tjái þarfir sínar s.s. ef því er of heitt eða
þyrst.
Lögð er áhersla á virka hlustun og notaðar séu
opnar spurningar.
Lögð er áhersla á fjölbreyttan orðaforða.
Hvetja börnin til að sýna frumkvæði.

Skapandi, opinn og fjölbreyttur efniviður.
Skapa tíma og svigrúm til að barn geti afhafnað
sig og leitað lausna.
Leiðin að lausninni er mikilvægari en útkoman
sjálf.

Frh. á næstu síðu

Bls. 22

Krikaskóli

SKÓLANÁMSKRÁ 2015-2016
skóla

Lykilþættirnir
fimm, frh.
SJÁLFSTÆÐI OG
SAMVINNA

Efnisþættir með viðmiði
fyrir hvern lykilþátt:
Við lok skólaárs geti barnið:
• Verið sjálfstætt í daglegum
athöfnum.
• Deilt efnivið og skipst á.
• Sýnt samkennd.
• Unnið með öðrum börnum.
• Virt mörk annarra.

NÝTING MIÐLA
OG
UPPLÝSINGA

Við lok skólaárs geti barnið:
• Tekið fyrirmælum og fylgt
þeim eftir.
• Tekið mið af upplýsingum s.s.
frá veðurfræðingi og klætt sig
eftir þeim.

ÁBYRGÐ OG
MAT Á EIGIN
NÁMI

Við lok skólaárs geti barnið:
• Klætt sig sjálft í útifatnað með
lágmarks aðstoð.
• Haft tilfinningu hvernig gekk í
ákveðnum stundum dagsins.

Áhersluatriði:
Hvetja börnin til að klæða sig sjálf, skammta sér
við matarborðið, þvo sér um hendur.
Að börnin gangi frá eftir máltíðir, gangi frá leikefni
í samvinnu við önnur börn.
Verkefni hvetji til samvinnu og samkenndar.
Börnin hjálpi hvert öðru.
Dagleg rútína haldist sem mest til að auka á
öryggi og vellíðan.
Hvetja börnin til að hlusta og fá þau til að
endursegja.
Hvetja börnin til að hlusta á önnur börn og taka
mark á þeim.

Hvetja börnin til að klæða sig sjálf úr til að byrja
með og svo í.
Setja orð á hluti og veita barninu hrós og
hvatningu í dagsins önn.
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I.4. Kennsluaðstæður, kennsluáætlanir og kennslugögn
i. Kennsluaðstæður
Börnin[MI17] hafa sitt heimasvæði innan skólans, svokölluð hreiður. Tveggja ára börnin hafa heimasvæði
á Kríu og Lunda eftir aðstæðum og þriggja ára börnin hafa sitt heimasvæði á Fjallafinku.
Sérstakur fataklefi er einnig fyrir börnin fyrir framan heimsvæðið sem er nýttur fyrir þessa aldurshópa.
Eins hefur hluti 3ja ára barnanna sína fataaðstöðu á neðri hæð skólans.
Sérstakt útileiksvæði er einnig fyrir þessa aldurshópa, sem er afgirt og aðstaða verið aðlöguð aldri
barnanna. Þau geta einnig nýtt sameiginlegt leiksvæði skólans eftir þörfum og mati kennara hverju sinni.
Börnin nýta einnig sameiginleg svæði í skólanum, s.s. list – og verkgreinasmiðjur, útismiðjur, íþrótta- og
hreyfisvæði og kubbasvæði. Kennarahópurinn leggur mat á hvenær yngstu börnin eru tilbúin að lokinni
aðlögun að taka þátt í starfi á hinum ýmsu svæðum í skólanum. Öryggi þeirra felst oft í að vera sem
mest á sínu heimasvæði meðan á aðlögun þeirra að skólastarfinu stendur.
Börnin borða á sínu heimasvæði til að byrja með en færast svo í matsal og borða þá með öðrum börnum
á leikskólaaldri í Krikaskóla.
Vettvangsferðir eru farnar með barnahópana. Þær eru bæði stuttar gönguferðir um næsta nágrenni
skólans, eða lengri ferðir þar sem taka þarf strætisvagn eða rútu. Kennarar hafa frjálsar hendur varðandi
skipulagningu vettvangsferða í tengslum við nám barnanna hverju sinni. Vorferð 2ja ára barnanna er
nestisferð í næsta nágrenni skólans og vorferð 3ja ára barnanna er sveitaferð í Mosfellsdalinn.
ii. Kennsluáætlanir
Dagskipulag er vinnuramminn sem heldur utanum starfið. Skipulagið lýsir hvernig við vinnum daginn,
hvernig hann skiptist niður og ekki síst veitir það börnunum öryggi. Í gegnum dagskipulagið fléttast svo
grunnþættirnir, til dæmis er samvera hluti af læsi, útivera hluti af hreyfingu og þannig mætti lengi telja.
Dagskipulagið er okkar stundaskrá og innan þess ramma höfum við fléttað t.d. hópastarfi, þemavinnu,
árstíðartengda vinnu og hefðum. Lögð er áhersla á myndrænt dagskipulag fyrir börnin þannig að þau
öðlist yfirsýn yfir daginn sinn.
Unnar eru sérstakar áætlanir um einstaka þætti í skólastarfinu s.s. hreyfistundir í íþróttasal sem taka
mið af aldurshópnum. Hópastarfið er skipulagt fyrirfram og tekur mið af árstíðarbundnum verkefnum
og sérstökum áherslum í skólastarfinu hverju sinni.
Áætlanir eru unnar fyrir ýmis sameiginleg verkefni í skólanum þar sem allir árgangar taka þátt. Þar má
nefna sem dæmi söngstundir á föstudögum en þá hittist allur skólinn. Hver árgangur sér um nokkrar
söngstundir á ári og undirbýr lög og texta, sem og skemmtiatriði sem fyrir hin börnin í skólanum.
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iii. Náms- og kennslugögn
Skýra frá hvað skóli/kennari leggur til kennslunnar í árganginum.
Námsbækur og
almenn kennslugögn
skóla:






Annað sem börn
þurfa að hafa með
sér í skóla til eigin
nota

 Börnin þurfa að hafa með sér aukafatnað og útivistarfatnað til að geta nýtt sér
fjölbreytt skólastarf inni og úti.
 Börnin þurfa að hafa með sér bleiur, blautklúta og krem sem nauðsynleg eru
meðan þau nota bleiur.
 Börnin koma með koddaver sem sett er utanum kodda í hvíld á meðan þau
sofa í skólanum.
 Hjálpartæki sem þau þurfa að nota í daglegu starfi til að þau geti notið
skóladagsins.

Allar nauðsynlegar náms- og kennslubækur (sjá viðkomandi námsgreinar).
Aðgangur að tölvum og hugbúnaði í skóla eftir þörfum.
Opin efniviður sem gefur börnum tækifæri á fleiri en einni útkomu.
Fjölbreytt leikefni og efniviður til leiks bæði inni og úti við.

I.5. Foreldrasamstarf og upplýsingagjöf
Árgangarnir taka þátt í öllu foreldrasamstarfi, sjá kafla um foreldrasamstarf í Krikaskóla. Þar fyrir utan
er hugað sérstaklega að upphafi skólagöngu hjá yngstu börnunum í tengslum við aðlögun þeirra.
Foreldrum er boðið að koma í Krikaskóla að vori, þegar úthlutun hefur farið fram, til að sjá aðstæður
og eiga samtöl við deildarstjóra og verkefnastjóra. Þá er farið yfir hverju foreldrar eiga von á varðandi
aðlögun sem framundan er og fyrirkomulag hennar.
Þegar að aðlögun barnanna kemur hefur einnig verið boðið til samráðsfundar með skólastjórnendum
sem kynna hugmyndafræði Krikaskóla, væntingar til foreldra og farið er yfir ýmsar reglur sem gilda í
skólastarfinu. Kynntar eru ýmsar leiðir og ferlar innan skólans s.s. ef foreldrar þurfa að breyta
vistunartíma eða leita ráðgjafar vegna einstakra þarfa barna sinna.
Upplýsingar eru einnig settar á töflu fyrir framan hreiðrin um ýmsa þætti sem snúa að börnunum.
Hversu lengi þau sváfu, hvort þau borðuðu vel og svo framvegis. Upplýsingatöflur eru á nokkrum
stöðum í skólanum, sem kynntir eru fyrir foreldrum.
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I.6. Námsmat og vitnisburðarkerfi árgangs
Námsmat í bekknum/árganginum skiptist í þrennt; leiðsagnarmat, stöðumat og lokamat (út frá
hæfniviðmiðum lykilhæfni og námshæfni). Framkvæmdin í árganginum er með þessum hætti:
a. Leiðsagnarmat.
Leiðbeinandi námsmat, leiðsagnarmat, fer fram reglulega yfir allt skólaárið í öllum námsgreinum. Í
því felst að kennarar nota ýmsar leiðir til að styðja við og leiðbeina börnunum að ná árangri. Í þessum
árgangi er lögð áhersla á eftirfarandi aðferðir við leiðsögnina:
 Ferilmappa er stofnuð fyrir hvert barn í Krikaskóla þegar skólaganga hefst. Þar er safnað
sýnishornum af ýmsum verkum sem barnið vinnur í skólanum. Lagt er upp með að í lok
hvers skólaárs liggi fyrir nokkur verkefni sem barnið hefur unnið eða verið þátttakandi í.
 Myndaskráning er mikilvæg í starfi með ungum börnum og því höfum við lagt áherslu á að
taka myndir til birtinga fyrir foreldra. Myndirnar auðvelda einnig börnunum að rifja upp og
segja frá.
 Símat er unnið yfir skólaárið og lagt er mat á það starf sem unnið er með barnahópnum
sem og einstaklingum innan hans. Verkefnastjóri sérkennslu og skólastjórnendur taka þátt
í því mati eftir því sem kennarar og/eða foreldrar kalla eftir hverju sinni.
 Lagt er fyrir EFI-2 [MI18]málþoskaskimun hjá 2ja til 3ja ára börnunum.
 Með 3ja ára börnunum er unnið TRAS málþroskamat sem fylgir þeim í gegnum leikskólaárin.
b. Stöðumat.
Stöðumat fer fram tvisvar sinnum á skólaárinu, með viðtali foreldra og kennara. Megináherslan er
að veita stöðumat í foreldraviðtali um þroskastöðu barnsins. Til þess eru notaðir matslistar byggðir
á rannsóknum Britte Holle, um stöðu hvers þroskasviðs fyrir sig. Eins hafa verið þróaðir listar innan
skólans sem byggja á þessum grunni og nýttir eru til undirbúnings foreldraviðatala.
b. Lokamat:
Lokamat fer fram við enda skólaárs þar sem kennari leggur mat á hæfni og þroska hvers barns. Þau
gögn eru mikilvægur þáttur í samfellu barnsins milli árganga í skólanum. Sá kennari sem tekur við
barninu fær upplýsingarnar til sín skriflega, sem og munnlega innan skólans. Þessi skil fara fram að
vori eftir því sem við verður komið, annars að hausti.
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2. Skólastarf 4ra og 5 ára
Hlutverk þessa kafla er að kynna fyrir skólasamfélaginu megináherslur í starfsemi árgangsins [MI19]svo
það sé upplýst um framkvæmd skólastarfs í árganginum. Það er m.a. gert til að foreldrar geti verið
virkir þátttakendur í námi barna sinna. Um leið kynna kennarar fagmennsku skólastarfsins til að sýna
fram á faglegt inntak og samhengi milli árganga um þau gæði sem stefnt er að í skólastarfinu.
Kaflanum er skipt í eftirfarndi hluta:
1. Samantekt kennslu árgangs
2. Áherslur grunnþátta menntunar
3. Lykilhæfni, viðmið og matskvarði
4. Kennsluaðstæður, kennsluáætlanir og kennslugögn í árganginum
5. Foreldrasamstarf og upplýsingagjöf í árganginum
6. Námsmat og vitnisburðarkerfi árgangs
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2.1. Samantekt kennslu árgangs
Árgangarnir eru að mörgu leiti sambærilegir en þó er samstarf milli 5, 6 og 7 ára árganganna í list- og
verkgreinasmiðjum sérstakt. Báðir árgangarnir fara í allar smiðjurnar og allar greinar koma þar að, en
5 ára börnin eru byrjuð í öllu list- og verknámi eins og það er sett upp fyrir yngstu árganga grunnskólans.
Aðkoma sérgreinakennara er einnig misjafnt en báðir árgangar hitta íþróttakennara og
myndlistakennara skólans en aðeins 5 ára árgangurinn tónlistarkennara skólans.

Námssvið

Námsgreinar

Vægi í daglegu
starfi

1. Íslenska

1.1. Talað mál, hlustun og áhorf
1.2. Lestur og bókmenntir
1.3. Ritun
1.4. Málfræði

Mikið
Mikið
Mikið
Mikið

2. Erlend tungumál

2.1. Enska
2.2. Danska og önnur Norðurlandamál

Lítið
Lítið

3. List- og verkgreinar

3.1. Sviðslistir (dans og leiklist)
3.2. Sjónlistir (myndmennt)
3.3. Tónmennt
3.4. Heimilisfræði
3.5. Hönnun og smíði
3.6. Textílmennt

Meðal
Mikið
Mikið
Meðal
Meðal
Meðal

4. Náttúrugreinar

4.0. Náttúrufræði
(eða)
4.1. Eðlis- og efnavísindi
4.2. Jarð- og störnufræði
4.3. Lífvísindi
4.4. Umhverfismennt

Meðal

5. Skólaíþróttir

5.1. Íþróttir
5.2. Sund (5 ára börn)

Mikið
Meðal

6. Samfélagsgreinar

6.1. Heimspeki, siðfræði og trúarbragðafræði
6.2. Jafnrétti og lífsleikni
6.3. Landafræði, saga, sam-/þjóðfélagsfræði

Mikið
Mikið
Mikið

7. Stærðfræði

7.0. Stærðfræði
(eða)
7.1. Tjáning, tungumál, verkfæri, vinnubrögð og beiting
stærðfræðinnar
7.2. Tölur, reikningur
7.3. Rúmfræði, mælingar

Mikið

8.1. Miðlamennt og skólasafnsfræði
8.2. Tölvunotkun og upplýsinga- og samskiptatækni

Meðal
Meðal

8. Upplýsinga- og
tæknimennt

Lítið
Lítið
Lítið
Meðal

Mikið
Mikið
Meðal
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2.2. Áherslur grunnþátta menntunar í árganginum
Áherslur grunnþátta menntunar í árgangi eru sett fram í markmiðum.
Grunnþáttur
Áhersluatriði árgangs sett fram í markmiðum við einstaka
menntunar
grunnþætti
HEILBRIGÐI OG Það er unnið með heilbrigði og velferð í árganginum út frá stefnu skólans þar
VELFERÐ: sem áherslur grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið[MI20]:
 Að börn búi við umhyggju.
 Að börn búi við jákvæð samskipti og hrós.
 Að börn læri almennt hreinlæti.
 Að börn læri og njóti hreyfingar; úti og inni, gönguferða, skipulagðra
hreyfistunda og útivistar.
 Að börn læri og myndi félagsleg tengsl við börn og nánasta umhverfi.
 Að lögð sé áhersla á borðhald barnanna.
 Að börn verði meðvituð um mikilvægi hollra næringar.

JAFNRÉTTI: Það er unnið með jafnrétti í árganginum út frá stefnu skólans þar sem áherslur
grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið:
 Að skapað sé tækifæri í skólastarfinu fyrir alla til að þroskast á eigin
forsendum.
 Að börnum gefist svigrúm til að rækta hæfileika sína.
 Að öll börn eiga rétt á sinni skoðun.
 Barnið læri umburðarlyndi og að bera virðingu fyrir hvert öðru og
umhverfi sínu.
 Lögð er áhersla á fjölbreytileikann í allri sinni mynd s.s. fjölbreyttur
starfsmannahópur, barnahópur, efniviður og námsefni.[MI21]

LÝÐRÆÐI OG Það er unnið með lýðræði og mannréttindi í árganginum þar sem áherslur
MANNRÉTTINDI: grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið:





Sjá kafla um jafnrétti.
Að börnin taki þátt í umræðum og ákvarðanatökum.
Að börnin taki virkan þátt í skólastarfinu.
Komið sé til móts við þarfir allra í barnahópnum.
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Grunnþáttur
menntunar

Áhersluatriði árgangs sett fram í markmiðum við einstaka
grunnþætti
LÆSI: Það er unnið með læsi í árganginum út frá stefnu skólans þar sem áherslur
grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið:
 Að börnin styrki málvitund sína.








Að börnin læri texta og taki þátt í söng[MI22].
Að börnin kynnist ólíkum bókmenntun, sögum, þulum og ævintýrum.
Að börnin efli sjálfstraust, vináttu og gleði.
Að börnin þrói læsi og öðlist skilning á rituðu máli.
Að börnin geti deilt skoðunum sínum og hugmyndum.
Að börnin efli hljóðkerfisvitund. [MI23]
Samþætta hina mörgu þætti máls, s.s. lestur, ritun, tal og hlustun.





Að barnið sé virkur þátttakandi í menningarsköpun okkar.
Að barnið sé læst á umhverfi sitt.
Að hafa markvissa og heildstæða læsiskennslu frá upphafi skólagöngu.



Að þróa vinnubrögð í læsiskennslu í leikskóla.

SJÁLFBÆRNI: Það er unnið með sjálfbærni í árganginum út frá stefnu skólans þar sem

áherslur grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið[MI24]:
 Að börnin læri að bera virðingu fyrir náttúrulegu og manngerðu umhverfi
sínu.
 Að börn læri að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum.
 Að börn læri að setja sér mörk.
 Að börn læri að hlutirnir hafi tilgang.
 Að börn læri að ganga vel um.
 Að börn kynnist hringrás náttúrunnar og hinum ýmsu fyrirbærum
náttúrunnar.
SKÖPUN: Það er unnið með sköpun í árganginum út frá stefnu skólans þar sem áherslur
grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið:
 Að styðja börnin til að uppgötva og njóta.
 Að styðja börnin til glíma við hin ýmsu viðfangsefni.
 Bjóða upp á skapandi umhverfi og efnivið.
 Að barnið uppgötvi nýja möguleika og eigin lausnir.
 Opna nýjar víddir fyrir barnið.
 Að börn kynnist bókmenntum, þulum og ævintýrum.
 Að börn kynnist og læri texta, taki þátt í söng og leikgerð.
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2.3. Lykilhæfni, viðmið og matskvarði fyrir árganginn
Fyrir árgangana gilda[MI25] eftirfarandi hæfniviðmið um lykilhæfni:
Lykilþættirnir
fimm
TJÁNING OG
MIÐLUN

SKAPANDI OG
GAGNRÝNIN
HUGSUN

Efnisþættir með viðmiði
fyrir hvern lykilþátt:
Við lok skólaárs geti barnið:
 Tjáð sig á skýran hátt.
 Geti sagt nafn sitt, aldur
og kyn.
 Tjá sig um þarfir sínar,
langanir og drauma.
 Hafa málskilning miðað
við þroska og hæfni.
 Að eflast í að tjá sig með
orðum.
 Að barnið leitist eftir
aðstoð.
 Skilið vináttu, sýnt
samkennd og náð að
tala við jafnaldra sína.
Við lok skólaárs geti barnið:
• Nýtt sér skapandi
hugsun og fjölbreyttar
leið á leið sinni til lausna.
• Efla sjálfstæði hvers og
eins.

Áhersluatriði:
Gott og hvetjandi málumhverfi.
Að börnin tjái þarfir sínar og langanir.
Leggja inn hugtök.
Lögð er áhersla á virka hlustun og notaðar séu
opnar spurningar.
Lögð er áhersla á fjölbreyttan orðaforða.
Hvetja börnin til að sýna frumkvæði.
Hvetja börnin til sjálfshjálpar

Skapandi, merkingarbær, opinn og fjölbreyttur
efniviður.
Skapa tíma og svigrúm til að barn geti afhafnað
sig og leitað lausna.
Leiðin að lausninni er mikilvægari en útkoman
sjálf.
Frh. á næstu síðu
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Lykilþættirnir
fimm, frh.
SJÁLFSTÆÐI OG
SAMVINNA

NÝTING MIÐLA
OG
UPPLÝSINGA

ÁBYRGÐ OG
MAT Á EIGIN
NÁMI

Efnisþættir með viðmiði
fyrir hvern lykilþátt:
Við lok skólaárs geti barnið:
• Verið sjálfstætt í daglegum
athöfnum.
• Verið fært um að deila efnivið
og skiptast á.
• Sýnt samkennd.
• Unnið með öðrum.
• Að börnin læri að virða mörk.
• Tjáð sig á fjölbreyttan hátt
Við lok skólaárs geti barnið:
• Tekið eftir fyrirmælum og fylgt
þeim eftir.
• Tekið mið af upplýsingum s.s.
frá veðurfræðingi og klætt sig
eftir þeim.
Við lok skólaárs geti barnið:
• Klætt sig sjálft í útifatnað með
lágmarks aðstoð.
• Haft tilfinningu hvernig gekk í
ákveðnum stundum dagsins.

Áhersluatriði:
Hvetja börnin til sjálfshjálpar s.s. að klæða sig,
skammta sér við matarborðið, þvo sér sjálf um
hendur, ganga frá eftir sig.
Verkefni sem hvetja til samvinnu og samkenndar,
(jákvæður agi).
Taka tillit og aðstoða hvort annað.
Skiptast á með leikefni.
Dagleg rútína gefur börnunum öryggi og aga.

Hvetja börnin til að hlusta vel og endurtaka
fyrirmæli.
Hvetja börnin til að hlusta hvort á annað og taka
mark á.

Hvetja börnin til að klæða sig sjálf.
Veit börnum hrós og hvatningu eftir því sem við á.
Setja orð á athafnir barnsins og sigra.
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2.4. Kennsluaðstæður, kennsluáætlanir og kennslugögn
i. Kennsluaðstæður
Börnin hafa sitt heimasvæði innan skólans, svokölluð hreiður. Fjögurra ára börnin hafa heimasvæði á
Ugluhreiðri og fimm ára börnin hafa sitt heimasvæði á Spóahreiðri.
Fataaðstaða er á neðri hæð húss við inngang skólans. Þar er um sameiginlega fataaðstöðu barna á
aldrinum 3ja til 5 ára að ræða.
Útisvæði er sameiginlegt í skólanum og það sækja öll börn skólans, en yngstu börnin hafa þar að auki
sér afmarkað leiksvæði. Útikennsluaðstaða er einnig fjölbreytt við skólann bæði á svölum og á
útisvæðinu sjálfu.
Börnin nýta einnig sameiginleg svæði í skólanum, s.s. list – og verkgreinasmiðjur, útismiðjur, íþrótta- og
hreyfisvæði og kubbasvæði. Mikil fjölbreytni er því í þeim daglegu aðstæðum sem börnum bjóðast í
Krikaskóla.
Börnin borða í matsal skólans með öðrum leikskólabörnum í Krikaskóla.
Vettvangsferðir eru farnar með barnahópnum. Þær eru bæði styttri og lengri, þar sem farið er skammt
frá skólanum í gönguferðir eða dagsferðir þar sem taka þarf strætisvagn eða rútu eftir aðstæðum.
Vorferðin fyrir 4 ára börnin hefur verið á Sjávardýrasafnið og vorferðin fyrir 5 ára börnin í
Húsdýragarðinn. Kennarar hafa frjálsar hendur með skipulag vettvangsferða sem tengjast þemavinnu
eða öðru áhugaverðu s.s. ferðum í Árbæjarsafn, tónleika og leiksýningar.
ii. Kennsluáætlanir
Sett er upp dagskipulag fyrir árgangana sem unnið er eftir yfir skólaárið.
Lögð er áhersla á myndrænt dagskipulag fyrir börnin þannig að þau læri einnig að nýta það til að öðlast
yfirsýn yfir daginn sinn. Eftir því sem börnin eldast er aukin áhersla á texta fyrir þau, svo sem á
dagskipulagi og vægi staðlaðra mynda minnkar.
Eins eru unnar sérstakar áætlanir um einstaka þætti í skólastarfinu, svo sem hreyfistundir í íþróttasal
sem taka mið af aldurshópnum. Hópastarfið er einnig skipulagt fyrirfram og tekur mið af
árstíðarbundnum verkefnum og sérstökum áherslum skólastarfsins hverju sinni.
Áætlanir eru unnar fyrir ýmis sameiginleg verkefni í skólanum þar sem allir árgangar taka þátt. Þar má
nefna sem dæmi söngstundir á föstudögum en þá hittist allur skólinn. Hver árgangur sér um nokkrar
söngstundir á ári og undirbýr lög og texta, sem og skemmtiatriði sem fyrir hin börnin í skólanum.
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iii. Náms- og kennslugögn
Námsbækur og
almenn kennslugögn
skóla:






Annað sem börn
þurfa að hafa með
sér í skóla til eigin
nota

 Börnin þurfa að hafa með sér aukafatnað og útivistarfatnað til að geta nýtt sér
fjölbreytt skólastarf inni og úti.
 Börnin þurfa að hafa með sér bleiur, blautklúta og krem sem nauðsynleg eru
meðan þau nota bleiur.
 Hjálpartæki sem þau þurfa að nota í daglegu starfi til að þau geti notið
skóladagsins.

Allar nauðsynlegar náms- og kennslubækur (sjá viðkomandi námsgreinar).
Aðgangur að tölvum og hugbúnaði í skóla eftir þörfum.
Opin efniviður sem gefur börnum tækifæri á fleiri en einni útkomu.
Fjölbreytt leikefni og efnivið til leiks, bæði inni og úti við.

2.5. Foreldrasamstarf og upplýsingagjöf
Árgangarnir taka þátt í öllu foreldrasamstarfi eins og lagt hefur verið upp í Krikaskóla. Þar fyrir utan er
hugað sérstaklega að upphafi skólagöngu þegar börn bætast í hópinn yfir skólaárið (sjá nánar í
Móttökuáætlun).
Foreldrum og börnum er boðið að koma í heimsókn í Krikaskóla til að sjá aðstæður og eiga samtöl við
deildarstjóra og verkefnastjóra. Þá er sérstaða skólans útskýrð fyrir foreldrum sem koma nýjir inn í
skólasamfélagið okkar.
Upplýsingatöflur eru á nokkrum stöðum í skólanum, s.s. í anddyrum og við afgreiðslu ritara sem kynna
þarf fyrir foreldrum.

2.6. Námsmat og vitnisburðarkerfi árgangs
Námsmat í bekknum/árganginum skiptist í þrennt, leiðsagnarmat, stöðumat og lokamat (út frá
hæfniviðmiðum lykilhæfni og námshæfni). Framkvæmdin í árganginum er með þessum hætti:
a. Leiðsagnarmat.
Leiðbeinandi námsmat, leiðsagnarmat, fer fram reglulega yfir allt skólaárið í öllum námsgreinum. Í
því felst að kennarar nota ýmsar leiðir til að styðja við og leiðbeina nemendur að ná árangri. Í þessum
árgangi er lögð áhersla á eftirfarandi aðferðir við leiðsögnina:
 Ferilmappa er stofnuð fyrir hvert barn í Krikaskóla þegar skólaganga hefst. Þar er safnað
sýnishornum af ýmsum verkum sem barnið vinnur í skólanum. Lagt er upp með að í lok
hvers skólaárs liggi fyrir ákveðinn fjöldi verkefna sem barnið hefur unnið eða verið
þátttakandi í.
 Myndaskráning er mikilvæg í starfi með ungum börnum og því höfum við lagt áherslu á að
taka myndir til birtinga fyrir foreldra. Myndirnar auðvelda einnig börnunum að rifja upp og
segja frá.
 Símat er unnið yfir skólaárið og lagt er mat á það starf sem unnið er með barnahópnum
sem og einstaklingum innan hans. Verkefnastjóri sérkennslu og skólastjórnendur taka þátt
í því mati eftir því sem kennarar og/eða foreldrar kalla eftir hverju sinni.
 Með 3ja ára börnunum er unnið TRAS þroskamat sem fylgir þeim í gegnum leikskólaárin.
 Hljóm-2 athugun er lögð fyrir 5 ára börnin.
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b. Stöðumat.
Stöðumat fer fram tvisvar sinnum á skólaárinu, með viðtali foreldra og kennara. Megináherslan í
stöðumatinu er að fara yfir þroskastöðu barnsins. Til þess eru notaðir matslistar byggðir á
rannsóknum Britte Holle um stöðu hvers þroskasviðs fyrir sig og listar sem þróaðir hafa verið innan
skólans.
b. Lokamat:
Lokamat fer fram í lok skólaárs þar sem kennari leggur mat á hæfni og þroska hvers barns. Þau gögn
eru mikilvægur þáttur í samfellu barnsins milli árganga í skólanum. Sá kennari sem tekur við barninu
fær upplýsingarnar til sín skriflega sem og munnlega innan skólans. Þessi skil fara fram að vori eftir
því sem við verður komið, annars að hausti.
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3. Skólastarf 6 og 7 ára
Hlutverk þessa kafla er að kynna fyrir skólasamfélaginu megináherslur í starfsemi árganga svo það sé
upplýst um framkvæmd skólastarfs. Það er m.a. gert til að foreldrar geti verið virkir þátttakendur í námi
barna sinna. Um leið kynna kennarar fagmennsku skólastarfsins til að sýna fram á faglegt inntak og
samhengi milli árganga um þau gæði sem stefnt er að í skólastarfinu.
Kaflanum er skipt í eftirfarndi hluta:
1. Samantekt kennslu árgangs
2. Áherslur grunnþátta menntunar
3. Lykilhæfni, viðmið og matskvarði
4. Kennsluaðstæður, kennsluáætlanir og kennslugögn í árganginum
5. Foreldrasamstarf og upplýsingagjöf í árganginum
6. Námsmat og vitnisburðarkerfi árgangs
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3.1. Samantekt kennslu árgangs
Kennslutímar á viku skiptast í eftirfarandi námsgreinar.
Skóladagatal Krikaskóla telur 200 daga í ári, meðan hefðbundið skólastarf grunnskóla telur 180 daga.
Skóladagur grunnskólabarna í 1. og 2. bekk er frá kl. 9:00-14:00. Kennslustundir eru 27 á viku hverri
miðað við 40 mín. kennslustundir.
Inn í skóladag barnanna er fleytt frístundastarfi sem veitir svigrúm og tækifæri til fjölbreyttra verkefna,
sérstaklega rýmri leiktíma og samfelldri útivist daglega. Eins eru ávaxta- og sögustundir á hverjum
morgni frístundatími.

Námsgreinar

Námssvið

Tímafjöldi í
skóla á viku

1. Íslenska (hluti gengur 1.1. Talað mál, hlustun og áhorf
1.2. Lestur og bókmenntir
inn í þemaverkefni)

6

2. Erlend tungumál

1

1.3. Ritun
1.4. Málfræði
2.1. Enska
2.2. Danska og önnur Norðurlandamál

3. List- og verkgreinar
(hluti gengur inn í
þemaverkefni)

4. Náttúrugreinar
(þemaverkefni)

5. Skólaíþróttir
6. Samfélagsgreinar
(þemaverkefni)
7. Stærðfræði (hluti
gengur inn í
þemaverkefni)

8. Upplýsinga- og
tæknimennt
(þemaverkefni)
Alls

A Listgreinar (50%):
3.1. Sviðslistir (dans og leiklist)
3.2. Sjónlistir (myndmennt)
3.3. Tónmennt
B Verkgreinar (50%):
3.4. Heimilisfræði
3.5. Hönnun og smíði
3.6. Textílmennt

2,5

4.0. Náttúrufræði
(eða)
4.1. Eðlis- og efnavísindi
4.2. Jarð- og störnufræði
4.3. Lífvísindi
4.4. Umhverfismennt
5.1. Íþróttir
5.2. Sund

4

6.1. Heimspeki, siðfræði og trúarbragðafræði
6.2. Jafnrétti og lífsleikni
6.3. Landafræði, saga, sam-/þjóðfélagsfræði
7.0. Stærðfræði
(eða)
7.1. Tjáning, tungumál, verkfæri, vinnubrögð og beiting
stærðfræðinnar
7.2. Tölur, reikningur og algebra
7.3. Rúmfræði, mælingar, tölfræði og líkindi
8.1. Miðlamennt og skólasafnsfræði
8.2. Tölvunotkun og upplýsinga- og samskiptatækni

1

2,5

2
1

6

1

27
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3.2. Áherslur grunnþátta menntunar í árganginum
Áherslur grunnþátta menntunar í árgangi eru sett fram í markmiðum.
Grunnþáttur
Áhersluatriði árgangs sett fram í markmiðum við einstaka
menntunar
grunnþætti
HEILBRIGÐI OG Unnið með heilbrigði og velferð í árganginum út frá stefnu skólans þar sem
VELFERÐ: áherslur grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið:
 Börnin eru efld í að mynda jákvæð tengsl við önnur börn og fullorðna í
skólasamfélaginu.
 Börnin eru studd til að mynda tengslanet innan skólans til að auka
stuðning við hvern einstakling og koma til móts við einstaklingsþarfir.
 Börn fá fræðslu um mataræði, hreyfingu, tannheilsu og ýmsa þætti sem
lúta að andlegu og líkamlegu heilbrigði.
 Útivera er daglega og samfelld í 40-50 mínútur til að börnin nái að leika
sér.
 Gefin er rúmur tími í matsal til máltíða, lagt er á borð fyrir börnin. Þau
skammta sér sjálf og rétta á milli. Lagt er upp úr vinsamlegum samræðum
og hjálpsemi barnanna.

JAFNRÉTTI: Unnið með jafnrétti í árganginum út frá stefnu skólans þar sem áherslur

grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið:
 Umræður og vinna með fjölbreytileika mannsins og einstaklinga.
 Unnið er með ólíkar hugmyndir um sama efni s.s. trúarbrögð og
menningu í því skyni að efla menningarlæsi barna.
 Kynjasjónamið rædd á bekkjarfundum, sem stundum eru kynjaskiptir og
stundum blandaðir.

LÝÐRÆÐI OG Unnið með lýðræði og mannréttindi í árganginum þar sem áherslur
MANNRÉTTINDI: grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið:

 Börnin hvött til að tileinka sér lýðræðislegar leiðir í samskiptum –
jákvæður agi.
 Börnum er kennt hvernig við komum áherslum okkar og erindum áleiðis.
 Börnin þurfa að sjá og upplifa lýðræðislegt umhverfi í skólanum og því er
fyrirmynd hins fullorðna gríðarlega mikilvæg.
 Börnin eru hvött til að láta sjónarmið sín heyrast – bekkjarfundir.
 Börnin eru hvött til að taka eftir og ólíkum sjónarmiðum.
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Grunnþáttur
menntunar

Áhersluatriði árgangs sett fram í markmiðum við einstaka
grunnþætti
LÆSI: Unnið með læsi í árganginum út frá stefnu skólans þar sem áherslur
grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið:
 Unnið er með áherslur byrjendalæsis í allri íslenskukennslu.
 Unnið er með stærðfræði á fjölbreyttan hátt m.a. með þrautum og
þrautalausnum.
 Markvisst er unnið með læsi barna á umhverfi sitt, auk læsis á líðan og
tilfinningar sínar sem og annarra.
 Markvisst er unnið með læsi barna í sem víðasta samhengi, s.s.
upplýsingar- og tæknilæsi ásamt menningarlæsi.

SJÁLFBÆRNI: Unnið með sjálfbærni í árganginum út frá stefnu skólans þar sem áherslur

grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið:
 Börnin eru hvött til góðrar umgengni innan dyra sem utan.
 Markvisst er unnið með að börnin taki ábyrgð á sjálfum sér, fatnaði sínum
og eigum.
 Unnið er með flokkun úrgangs í skólastarfinu og börnin gangi frá eftir sig
eftir máltíðir og annað starf í skólanum.

SKÖPUN: Unnið með sköpun í árganginum út frá stefnu skólans þar sem áherslur

grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið:
 Mikil áhersla er á sköpun í öllu starfi, s.s. sögugerð og frásagnir barnanna í
íslenskukennslu.
 Fjölbreytt nálgun við námsefni í þema byggir á sköpun barnanna.
 Sýningar barna á eigin verkum s.s. í stærðfræðiþrautum eflir hæfni barna
til að sjá fleiri leiðir og lausnir að sama marki.
 List- og verkgreinar fá aukið vægi inn í frístundastarf með aðkomu
kennara.
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3.3. Lykilhæfni, viðmið og matskvarði fyrir árganginn
Lykilhæfni er annar hluti þeirrar hæfni sem skólastarf stefnir að, samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla
(2011/2013). Hún felur í sér atriði eins og virkni nemenda til að tjá sig, færni í að vinna með öðrum og
taka almennt ábyrgð á eigin námi. Viðmið um lykilhæfni gefa til kynna áherslur um hæfni sem nemendur
eiga að geta tileinkað yfir skólaárið. Lykilhæfni skiptist í fimm undirþætti og eru þeir nefndir lykilþættirnir
fimm. Fyrir hvern lykilþátt eru skilgreind nokkur viðmið sem lýsa getu sem nemendur eiga að vera búnir
að tileinka sér í lok skólaárs á hverju námssviði. Eru þau viðmið hluti námsmats í lok skólaárs.
Fyrir árgangana gilda eftirfarandi hæfniviðmið um lykilhæfni :
Lykilþættirnir
fimm
TJÁNING OG
MIÐLUN

SKAPANDI OG
GAGNRÝNIN
HUGSUN
SJÁLFSTÆÐI OG
SAMVINNA

NÝTING MIÐLA
OG
UPPLÝSINGA

ÁBYRGÐ OG
MAT Á EIGIN
NÁMI

Efnisþættir með viðmiði fyrir hvern
lykilþátt:
Við lok skólaárs geti börnin:
• Þekkt ólíkar tilfinningar og tjáð þær
með orðum.
• Tekið tillit til ólíkra sjónarmiða.
• Geti komið fram og tjáð sig fyrir
framan hóp.
• Hlustað og horft á þann sem talar.
Við lok skólaárs geti börnin:
• Spurt rannsakandi spurninga.
• Verið lausnamiðuð í hugsun og við
úrlausn verkefna á skapandi hátt.
Við lok skólaárs geti börnin:
• Tekið frumkvæði.
• Verið sjálfstæð í vinnubrögðum.
• Verið með sterka sjálfsmynd og geti
nýtt sér styrkleika sína.
Við lok skólaárs geti börnin:
• Nýtt sér bækur til upplýsingaöflunar.
• Hafi kynnst tölvum og annarri
upplýsingatækni.
• Hafi kynnst bókasafni.
Við lok skólaárs geti börnin:
• Hafi kynnst mati á eigin frammistöðu
sem og jafningjamati.
• Leitast við að tileinka sér ábyrgð í
daglegu skólastarfi.

Áhersluatriði: (verða unnin skólaárið
2015-2016)
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3.4. Kennsluaðstæður, kennsluáætlanir og kennslugögn
i. Kennsluaðstæður
Börnin hafa sitt heimasvæði innan skólans, svokölluð hreiður. Sex og sjö ára börnin eiga heimasvæði á
Hrafni og Erni eftir aðstæðum.
Sameiginlegur fataklefi er á neðri hæðinni fyrir börn á grunnskólaaldri. Þar hafa þau aðstöðu til að
geyma aukaföt í körfum, skóhillu og snaga til að hengja utanyfirfatnað.
Útisvæði er sameiginlegt í skólanum og það sækja öll börn skólans, en yngstu börnin hafa þar að auki
sér afmarkað leiksvæði. Útikennsluaðstaða er einnig fjölbreytt við skólann bæði á svölum og á
útisvæðinu sjálfu.
Börnin nýta einnig sameiginleg svæði í skólanum, s.s. list – og verkgreinasmiðjur, útismiðjur, íþrótta- og
hreyfisvæði og kubbasvæði. Mikil fjölbreytni er því í þeim daglegu aðstæðum sem börnum bjóðast í
Krikaskóla.
Börnin borða í matsal skólans með öðrum grunnskólabörnum í Krikaskóla.
Kennsluaðstæður í Krikaskóla byggja á opnum rýmum sem bæði eru samnýtt og eins er hver árgangur
með heimasvæði. Hver kennarahópur starfar í teymi og ætíð eru fleiri en einn kennari og/eða
starfsmenn með hvern hóp barna. Unnið er markvisst með fjölbreyttar kennsluaðferðir, stöðvavinnu,
hópavinnu, einstaklingsvinnu. Unnið er bæði í litlum og stórum hópum. Markviss innlögn fer ýmist fram
í litlum hópi eða í stöðvavinnu.
List-og verkgreinaaðstaða er samnýtt með öllum árgöngum skólans. Í list-og verkgreinum er hópi 5, 6
og 7 ára barna blandað saman og að kennslunni koma allir kennarar árganganna, ásamt myndlistar-,
tónlistar- og íþróttakennara.
Vettvangsferðir eru farnar yfir árið í tengslum við nám barnanna hverju sinni. Farið er í fjallgöngu að
vori ár hvert auk annarra vettvangsferða. Grenndarkennsla og nærsamfélagið er megin viðfangsefnið.
ii. Kennsluáætlanir
Kennsluáætlanir eru birtar á heimasíðu í áföngum yfir árið. Áætlun fyrir haustönn er birt í ágústlok og
áætlun fyrir vorönn í janúar, ár hvert.
Vikubréf eru send heim til foreldra í viku hverri, þar kemur fram það sem unnið var í liðinni viku og
hver markmiðin eru fyrir komandi viku.
Áætlanir eru einnig unnar fyrir ýmis sameiginleg verkefni í skólanum þar sem allir árgangar taka þátt.
Þar má nefna sem dæmi söngstundir á föstudögum en þá hittist allur skólinn. Hver árgangur sér um
nokkrar söngstundir á ári og þá eru undirbúin lög og textar, sem og skemmtiatriði sem árgangurinn
sýnir öðrum í skólanum.
Kennararteymi hafa nokkuð frjálsar hendur við gerð áætlana. Gengið er út frá ákveðnum markmiðum
við kennslu en leiðir geta og eiga að vera fjölbreyttar. Því hafa verið settar fram sérstakar áætlanir s.s.
varðandi lestrarátak eða stærðfræðiviku í samstarfi við fleiri árganga skólans.
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iii. Náms- og kennslugögn
Skýra frá hvað skóli/kennari leggur til kennslunnar í árganginum.
Námsbækur og
almenn kennslugögn
skóla:

 Allar nauðsynlegar náms- og kennslubækur (sjá viðkomandi námsgreinar).
 Aðgangur að tölvum og hugbúnaði í skóla eftir þörfum.

Ritföng nemenda og
persónuleg hjálpargögn sem nemendur
þurfa að hafa/eiga á
hverjum tíma:

 Ekki er gert ráð fyrir að börnin komi með skólatöskur en heimalestur er
settur í plastvasa sem fer á milli heimilis og skóla vikulega eða eftir þörfum.
 Skólinn býðst til að kaupa ritföng og annað sem börn þurfa að nota fyrir
foreldra. Foreldrar greiða þá í ritfangasjóð sem kennari heldur utanum
og kaupir jafnóðum yfir veturinn það sem barnahópurinn þarf á að halda.
Fyrirkomulagið er valkvætt fyrir foreldra.
 Börn þurfa að eiga útivistarfatnað til að taka þátt í útivist daglega og geta
tekið þátt í útikennslu og vettvangsferðum.
 Aukaföt þurfa að vera í körfum í skólanum þannig að börnin geti skipt um
föt ef þau blotna.
 Hjálpartæki sem þau þurfa að nota í daglegu starfi til að þau geti notið
skóladagsins.
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3.5. Foreldrasamstarf og upplýsingagjöf
Upplýsingar eru sendar heim vikulega frá kennarateymum. Þar er farið yfir hvernig liðin vika gekk og
sett markmið fyrir næstu viku.
Skólinn nýtir Mentor-kerfi til að halda utanum ástundun barnanna og námsframvindu. Opið er fyrir
foreldra að fylgjast með námsframvindu barnanna.
Skólinn er með heimasíðu þar sem fram koma allar upplýsingar, áætlanir og markmið hvers árgangs.
Litið er á heimasíðu skólans sem gagnasafn og þar eru allar upplýsingar settar fram.
Skólinn er með facebook-síðu og birtir þar myndir úr skólastarfi sem veita foreldrum aðgang að starfi
skólans á hverjum degi.
Foreldraviðtöl eru að lámarki tvisvar á ári, eitt á hvorri önn, og aðrir viðtalstímar eftir þörfum.
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3.6. Námsmat og vitnisburðarkerfi árgangs
Námsmat í árgöngunum skiptist í þrennt, leiðsagnarmat, stöðumat og lokamat (út frá hæfniviðmiðum
lykilhæfni og námshæfni). Framkvæmdin í árganginum er með þessum hætti:
a. Leiðsagnarmat.
Leiðbeinandi námsmat, leiðsagnarmat, fer fram reglulega yfir allt skólaárið í öllum námsgreinum. Í
því felst að kennarar nota ýmsar leiðir til að styðja við og leiðbeina nemendur að ná árangri. Í þessum
árgangi er lögð áhersla á eftirfarandi aðferðir við leiðsögnina:
 Munnlegt leiðsagnarmat, svo sem dagleg samtöl.
 Endurgjöf og hvatning til barnanna.
 Í ferilmöppu er sýnishornum safnað saman af ýmsum verkum sem barnið vinnur í skólanum.
Lagt er upp með að í lok hvers skólaárs liggi fyrir nokkur verkefni sem barnið hefur unnið
eða verið þátttakandi í.
 Myndaskráning er mikilvæg í starfi með börnum og því er lögð áhersla á að taka myndir til
birtinga fyrir foreldra. Myndirnar auðvelda einnig börnunum að rifja upp og segja frá.
 Símat er unnið yfir skólaárið og lagt er mat á það starf sem unnið er með barnahópnum
sem og einstaklingum innan hans. Verkefnastjóri sérkennslu og skólastjórnendur taka þátt
í því mati eftir því sem kennarar og/eða foreldrar kalla eftir hverju sinni.

b. Stöðumat.
Stöðumat fer fram tvisvar sinnum á skólaárinu annars vegar með viðtali nemanda og foreldra með
umsjónarkennara, og hins vegar með viðtali foreldra og umsjónarkennara. Megináherslan í
stöðumatinu er að meta líðan og virkni, frammistöðu barnsins og námslega stöðu þess.
b. Lokamat:
Lokamat fer fram í lok skólaárs þar sem barnið fær umsögn fyrir hverja námsgrein fyrir sig, ásamt
almennri umsögn umsjónarkennara. Lokamat er byggt á leiðsagnarmati, stöðumati, símati,
kennaramati og niðurstöðum samræmdra kannana.

Í lok skólaárs fær nemandi vitnisburðarskjal um námið yfir skólaárið.
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4. Skólastarf 8 og 9 ára
Hlutverk þessa kafla er að kynna fyrir skólasamfélaginu megináherslur í starfsemi árganganna svo það
sé upplýst um framkvæmd skólastarfs. Það er m.a. gert til að foreldrar geti verið virkir þátttakendur í
námi barna sinna. Um leið kynna kennarar fagmennsku skólastarfsins til að sýna fram á faglegt inntak og
samhengi milli árganga um þau gæði sem stefnt er að í skólastarfinu.
Kaflanum er skipt í eftirfarndi hluta:
1. Samantekt kennslu árgangs
2. Áherslur grunnþátta menntunar
3. Lykilhæfni, viðmið og matskvarði
4. Kennsluaðstæður, kennsluáætlanir og kennslugögn í árganginum
5. Foreldrasamstarf og upplýsingagjöf í árganginum
6. Námsmat og vitnisburðarkerfi árgangs
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4.1. Samantekt kennslu árgangs
Kennslutímar á viku skiptast í eftirfarandi námsgreinar.
Skóladagatal Krikaskóla telur 200 daga í ári, meðan hefðbundið skólastarf grunnskóla telur 180 daga.
Skóladagur grunnskólabarna í 3. og 4. bekk er frá kl. 9:00-15:00. Kennslustundir eru 27 á viku hverri
miðað við 40 mín. kennslustundir.
Inn í skóladag barnanna er fleytt frístundastarfi sem veitir svigrúm og tækifæri til fjölbreyttra verkefna,
sérstaklega rýmri leiktíma og samfelldri útivist daglega. Eins eru ávaxta- og sögustundir á hverjum
morgni frístundatími.

Námsgreinar

Námssvið

Tímafjöldi í
skóla á viku

1. Íslenska (hluti gengur 1.1. Talað mál, hlustun og áhorf
1.2. Lestur og bókmenntir
inn í þemaverkefni)

6

2. Erlend tungumál

1

1.3. Ritun
1.4. Málfræði
2.1. Enska
2.2. Danska og önnur Norðurlandamál

3. List- og verkgreinar
(hluti gengur inn í
þemaverkefni)

4. Náttúrugreinar
(þemaverkefni)

5. Skólaíþróttir
6. Samfélagsgreinar
(þemaverkefni)
7. Stærðfræði (hluti
gengur inn í
þemaverkefni)

8. Upplýsinga- og
tæknimennt
(þemaverkefni)
Alls

A Listgreinar (50%):
3.1. Sviðslistir (dans og leiklist)
3.2. Sjónlistir (myndmennt)
3.3. Tónmennt
B Verkgreinar (50%):
3.4. Heimilisfræði
3.5. Hönnun og smíði
3.6. Textílmennt

2,5

4.0. Náttúrufræði
(eða)
4.1. Eðlis- og efnavísindi
4.2. Jarð- og störnufræði
4.3. Lífvísindi
4.4. Umhverfismennt
5.1. Íþróttir
5.2. Sund

4

6.1. Heimspeki, siðfræði og trúarbragðafræði
6.2. Jafnrétti og lífsleikni
6.3. Landafræði, saga, sam-/þjóðfélagsfræði
7.0. Stærðfræði
(eða)
7.1. Tjáning, tungumál, verkfæri, vinnubrögð og beiting
stærðfræðinnar
7.2. Tölur, reikningur og algebra
7.3. Rúmfræði, mælingar, tölfræði og líkindi
8.1. Miðlamennt og skólasafnsfræði
8.2. Tölvunotkun og upplýsinga- og samskiptatækni

1

2,5

2
1

6

1

27
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4.2. Áherslur grunnþátta menntunar í árganginum
Áherslur grunnþátta menntunar í árgangi eru sett fram í markmiðum.
Grunnþáttur
menntunar

Áhersluatriði árgangs sett fram í markmiðum við einstaka
grunnþætti
HEILBRIGÐI OG Unnið með heilbrigði og velferð í árganginum út frá stefnu skólans þar sem
VELFERÐ: áherslur grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið:
 Börnin eru efld í að mynda jákvæð tengsl við önnur börn og fullorðna í
skólasamfélaginu.
 Börnin eru studd til að mynda tengslanet innan skólans til að auka
stuðning við hvern einstakling og koma til móts við einstaklingsþarfir.
 Börn fá fræðslu um mataræði, hreyfingu, tannheilsu og ýmsa þætti sem
lúta að andlegu og líkamlegu heilbrigði.
 Útivera er daglega og samfelld í 40-50 mínútur til að börnin nái að leika
sér.
 Gefin er rúmur tími í matsal til máltíða, lagt er á borð fyrir börnin. Þau
skammta sér sjálf og rétta á milli. Lagt er upp úr vinsamlegum samræðum
og hjálpsemi barnanna.

JAFNRÉTTI: Unnið með jafnrétti í árganginum út frá stefnu skólans þar sem áherslur

grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið:
 Umræður og vinna með fjölbreytileika mannsins og einstaklinga.
 Unnið er með ólíkar hugmyndir um sama efni s.s. trúarbrögð og
menningu í því skyni að efla menningarlæsi barna.
 Kynjasjónamið rædd á bekkjarfundum, sem stundum eru kynjaskiptir og
stundum blandaðir.

LÝÐRÆÐI OG Unnið með lýðræði og mannréttindi í árganginum þar sem áherslur
MANNRÉTTINDI: grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið:

 Börnin hvött til að tileinka sér lýðræðislegar leiðir í samskiptum –
jákvæður agi.
 Börnum er kennt hvernig við komum áherslum okkar og erindum áleiðis.
 Börnin þurfa að sjá og upplifa lýðræðislegt umhverfi í skólanum og því er
fyrirmynd hins fullorðna gríðarlega mikilvæg.
 Börnin eru hvött til að láta sjónarmið sín heyrast – bekkjarfundir.
 Börnin eru hvött til að taka eftir og virða ólík sjónarmið.
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Grunnþáttur
menntunar

Áhersluatriði árgangs sett fram í markmiðum við einstaka
grunnþætti
LÆSI: Unnið með læsi í árganginum út frá stefnu skólans þar sem áherslur
grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið:
 Unnið er með áherslur byrjendalæsis í allri íslenskukennslu.
 Unnið er með stærðfræði á fjölbreyttan hátt m.a. með þrautum og
þrautalausnum.
 Markvisst er unnið með læsi barna á umhverfi sitt, auk læsis á líðan og
tilfinningar sínar sem og annarra.
 Markvisst er unnið með læsi barna í sem víðustu samhengi, s.s.
upplýsingar- og tæknilæsi ásamt menningarlæsi.

SJÁLFBÆRNI: Unnið með sjálfbærni í árganginum út frá stefnu skólans þar sem áherslur

grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið:
 Börnin eru hvött til góðrar umgengni innan dyra sem utan.
 Markvisst er unnið með að börnin taki ábyrgð á sjálfum sér, fatnaði sínum
og eigum.
 Unnið er með flokkun úrgangs í skólastarfinu og börnin gangi frá eftir sig
eftir máltíðir og annað starf í skólanum.

SKÖPUN: Unnið með sköpun í árganginum út frá stefnu skólans þar sem áherslur

grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið:
 Mikil áhersla er á sköpun í öllu starfi s.s. sögugerð og frásagnir barnanna í
íslenskukennslu.
 Fjölbreytt nálgun við námsefni í þema byggir á sköpun barnanna.
 Sýningar barna á eigin verkum s.s. í stærðfræðiþrautum eflir hæfni barna
til að sjá fleiri leiðir og lausnir að sama marki.
 List- og verkgreinar fá aukið vægi inn í frístundastarf með aðkomu
kennara.
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4.3. Lykilhæfni, viðmið og matskvarði fyrir árganginn
Lykilhæfni er annar hluti þeirrar hæfni sem skólastarf stefnir að samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla
(2011/2013). Hún felur í sér atriði eins og virkni nemenda til að tjá sig, færni í að vinna með öðrum og
taka almennt ábyrgð á eigin námi. Viðmið um lykilhæfni gefa til kynna áherslur um hæfni sem nemendur
eiga að geta tileinkað fyir skólaárið. Lykilhæfni skiptist í fimm undirþætti og eru þeir nefndir lykilþættirnir
fimm. Fyrir hvern lykilþátt eru skilgreind nokkur viðmið sem lýsa getu sem nemendur eiga að vera búnir
að tileinka sér í lok skólaárs á hverju námssviði. Eru það viðmið hluti námsmats í lok skólaárs.
Fyrir árgangana gilda eftirfarandi hæfniviðmið um lykilhæfni :
Lykilþættirnir
fimm
TJÁNING OG
MIÐLUN

SKAPANDI OG
GAGNRÝNIN
HUGSUN

SJÁLFSTÆÐI OG
SAMVINNA

NÝTING MIÐLA
OG
UPPLÝSINGA

ÁBYRGÐ OG
MAT Á EIGIN
NÁMI

Efnisþættir með viðmiði fyrir hvern
lykilþátt:
Við lok skólaárs geti börnin:
• Tjáð hugsanir, hugmyndir og
tilfinningar sínar á skýran, skipulegan og
viðeigandi hátt.
• Tjáð sig fyrir framan hóp.
• Talað máli sínu.
• Tekið tillit til skoðana annarra.
• Leysi ágreiningsefni á jákvæðan hátt.
Við lok skólaárs geti börnin:
• Geti spurt rannsakandi spurninga og
leitað svara við þeim.
• Miðla viðfangsefnum á skapandi hátt.
• Geti svarað spurningum á gagnrýnan
hátt og tekið afstöðu til þeirra.
Við lok skólaárs geti börnin:
• Geti tekið frumkvæði.
• Verið sjálfstæð og ábyrg í
vinnubrögðum.
• Tekið þátt í samskiptum og samvinnu.
með jákvæðum hætti.
• Lagt sitt af mörkum í samvinnu.
Við lok skólaárs geti börnin:
• Geti leitað upplýsinga til stuðnings í
námi sínu og unnið úr þeim.
• Geti nýtt sér ólíkar upplýsingaleiðir.
• Hafi kynnst og nýtt sér upplýsinga-og
tæknimennt í sem víðustum skilningi.
Við lok skólaárs geti börnin:
• Sett sér raunhæf markmið.
• Gert sér grein fyrir afleiðingum gjörða
sinna.
• Lagt mat á eigin frammistöðu og færni.

Áhersluatriði: (verða unnin skólaárið
2015-2016)
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4.4. Kennsluaðstæður, kennsluáætlanir og kennslugögn
i. Kennsluaðstæður
Börnin hafa sitt heimasvæði innan skólans, svokölluð hreiður. Átta og níu ára börnin eiga heimasvæði
í Álftarhreiðri. Sameiginlegur fataklefi er á neðri hæðinni fyrir börn á grunnskólaaldri. Þar hafa þau
aðstöðu til að geyma aukaföt í körfum, skóhillu og snaga til að hengja utanyfirfatnað.
Útisvæði er sameiginlegt í skólanum og það sækja öll börn skólans, en yngstu börnin hafa þar að auki
sér afmarkað leiksvæði. Útikennsluaðstaða er einnig fjölbreytt við skólann bæði á svölum og á
útisvæðinu sjálfu.
Börnin nýta einnig sameiginleg svæði í skólanum, s.s. list – og verkgreinasmiðjur, útismiðjur, íþrótta- og
hreyfisvæði og kubbasvæði. Mikil fjölbreytni er því í þeim daglegu aðstæðum sem börnum bjóðast í
Krikaskóla.
Börnin borða í matsal skólans með öðrum grunnskólabörnum í Krikaskóla.
Kennsluaðstæður í Krikaskóla byggja á opnum rýmum sem bæði eru samnýtt og eins eru hver árgangur
með heimasvæði. Hver kennarahópur starfar í teymi og ætíð eru fleiri en einn kennari og/eða
starfsmenn með hvern hóp barna. Unnið er markvisst með fjölbreyttar kennsluaðferðir, stöðvarvinnu,
hópavinnu, einstaklingsvinnu og í litlum og stórum hópum. Markviss innlögn fer ýmist fram í litlum hópi
eða í stöðvarvinnu.
List-og verkgreinaaðstaða er samnýtt með öllum árgöngum skólans. Í list-og verkgreinum er hópi 8 og
9 ára barna blandað saman og að kennslunni koma allir kennarar árganganna, ásamt myndlistar-,
tónlistar- og íþróttakennara.
Vettvangsferðir eru farnar yfir skólaárið í tengslum við viðfangsefni barnanna hverju sinni. Vorferð er
alltaf fjallganga á Esjuna með barnahópinn.
ii. Kennsluáætlanir
Kennsluáætlanir eru birtar á heimasíðu í áföngum yfir árið. Áætlun fyrir haustönn er birt í ágústlok og
áætlun fyrir vorönn í janúar, ár hvert.
Vikubréf eru send heim til foreldra í viku hverri, þar sem fram kemur það sem unnið var í liðinni viku
og hver markmiðin eru fyrir komandi viku.
Áætlanir eru einnig unnar fyrir ýmis sameiginleg verkefni í skólanum þar sem allir árgangar taka þátt.
Þar má nefna sem dæmi söngstundir á föstudögum en þá hittist allur skólinn. Hver árgangur sér um
nokkrar söngstundir á ári, þá eru undirbúin lög og textar sem og skemmtiatriði sem árgangurinn sýnir
öðrum í skólanum.
Kennararteymi hafa nokkuð frjálsar hendur við gerð áætlana. Gengið er út frá markmiðum við kennslu
en leiðir geta og eiga að vera fjölbreyttar. Því hafa verið settar fram sérstakar áætlanir s.s. varðandi
lestrarátak eða stærðfræðiviku í samstarfi við fleiri árganga skólans.

Bls. 50

Krikaskóli

SKÓLANÁMSKRÁ 2015-2016
skóla

iii. Náms- og kennslugögn
Skýra frá hvað skóli/kennari leggur til kennslunnar í árganginum.
Námsbækur og
almenn kennslugögn
skóla:

 Allar nauðsynlegar náms- og kennslubækur (sjá viðkomandi námsgreinar).
 Aðgangur að tölvum og hugbúnaði í skóla eftir þörfum.

Ritföng nemenda og
persónuleg hjálpargögn sem nemendur
þurfa að hafa/eiga á
hverjum tíma:

 Ekki er gert ráð fyrir að börnin komi með skólatöskur en heimanám er
sett í möppu sem fer á milli heimilis og skóla vikulega.
 Skólinn býðst til að kaupa ritföng og annað sem börn þurfa að nota fyrir
foreldra. Foreldrar greiða þá í ritfangasjóð sem kennari heldur utanum
og kaupir jafnóðum yfir veturinn það sem barnahópurinn þarf á að halda.
Fyrirkomulagið er valkvætt fyrir foreldra.
 Börn þurfa að eiga útivistarfatnað til að taka þátt í útivist daglega og geta
tekið þátt í útikennslu og vettvangsferðum.
 Aukaföt þurfa að vera í körfum í skólanum þannig að börnin geti skipt um
föt ef þau blotna.
 Hjálpartæki sem þau þurfa að nota í daglegu starfi til að þau geti notið
skóladagsins.
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4.5. Foreldrasamstarf og upplýsingagjöf.
Upplýsingar eru sendar heim vikulega frá kennarateymum. Þar er farið yfir hvernig liðin vika gekk og
sett markmið fyrir komandi viku.
Skólinn nýtir Mentor-kerfi til að halda utanum ástundun barnanna og námsframvindu. Opið er fyrir
foreldra að fylgjast með námsframvindu barnanna.
Skólinn er með heimasíðu þar sem fram koma allar upplýsingar, áætlanir og markmið hvers árgangs.
Litið er á heimasíðu skólans sem gagnasafn og þar eru allar upplýsingar settar fram.
Skólinn er með facebook-síðu og birtir þar myndir úr skólastarfi sem veita foreldrum aðgang að starfi
skólans á hverjum degi.
Foreldraviðtöl eru að lámarki tvisvar á ári, eitt á hvorri önn, og aðrir viðtalstímar eftir þörfum.
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4.6. Námsmat og vitnisburðarkerfi árgangs
Námsmat í bekknum/árganginum skiptist í þrennt, leiðsagnarmat, stöðumat og lokamat (út frá
hæfniviðmiðum lykilhæfni og námshæfni). Framkvæmdin í árganginum er með þessum hætti:
a. Leiðsagnarmat.
Leiðbeinandi námsmat, leiðsagnarmat, fer fram reglulega yfir allt skólaárið í öllum námsgreinum. Í
því felst að kennarar nota ýmsar leiðir til að styðja við og leiðbeina nemendur að ná árangri. Í þessum
árgangi er lögð áhersla á eftirfarandi aðferðir við leiðsögnina:
 Munnlegt leiðsagnarmat, svo sem dagleg samtöl.
 Endurgjöf og hvatning til barnanna.
 Í ferilmöppu er sýnishornum safnað samanaf ýmsum verkum sem barnið vinnur í skólanum.
Lagt er upp með að í lok hvers skólaárs liggi fyrir nokkur verkefni sem barnið hefur unnið
eða verið þátttakandi í.
 Myndaskráning er mikilvæg í starfi með börnum og því höfum við lagt áherslu á að taka
myndir til birtinga fyrir foreldra. Myndirnar auðvelda einnig börnunum að rifja upp og segja
frá.
 Símat er unnið yfir skólaárið og lagt er mat á það starf sem unnið er með barnahópnum
sem og einstaklingum innan hans. Verkefnastjóri sérkennslu og skólastjórnendur taka þátt
í því mati eftir því sem kennarar og/eða foreldrar kalla eftir hverju sinni.

b. Stöðumat.
Stöðumat fer fram tvisvar sinnum á skólaárinu annars vegar með viðtali nemanda og foreldra með
umsjónarkennara, og hins vegar með viðtali foreldra og umsjónarkennara. Megináherslan í
stöðumatinu er að meta líðan og virkni, frammistöðu barnsins og námslega stöðu.
b. Lokamat:
Lokamat fer fram í lok skólaárs þar sem barnið fær umsögn fyrir hverja námsgrein fyrir sig, ásamt
almennri umsögn umsjónarkennara. Lokamat er byggt á leiðsagnarmati, stöðumati, símati,
kennaramati og niðurstöðum samræmdra kannana.

Í lok skólaárs fær nemandi vitnisburðarskjal um námið yfir skólaárið.
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II. Námssvið og námsgreinar
Í þessum hluta námskrárinnar er kynnt áætlun um það nám og þá kennslu sem stefnt er að fari fram á
skólaárinu. Aðalnámskrá skiptir viðfangsefnum skólastarfsins í átta skilgreind námssvið og eitt opið val,
en undir hverju námssviði heyra mismargar námsgreinar. Fyrir hvert námssvið eru gefin út hæfniviðmið
fyrir 4. bekk í aðalnámskrá grunnskóla en skólinn útfærir þau fyrir aðra árganga. Sömuleiðis er lýst
áherslum í hverri námsgrein. Megintilgangur þess er að skýra þær væntingar og áherslur sem eru í
náminu svo stefnt sé að sameiginlegu markmiði í skólastarfinu sem öllum sé ljós.

Í einhverjum tilvikum fá sum börn sérstakt námsefni sem hæfa þeim betur en námsefni árgangs og fá því
sína eigin námsskrá (að öllu leiti eða hluta) sem er nefnd einstaklingsnámskrá. Hún er utan þessa skjals
og unnin í hverju tilviki í samráði við aðstandendur viðkomandi barns eftir því sem við á.
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1. Íslenska, íslenska sem annað mál og íslenskt táknmál
Í Krikaskóla er áhersla á samfellu í námi barna frá 2ja ára til 9 ára í íslensku. Grunnþáttur í starfi skólans
liggur í því að barnahópurinn er á næmiskeiði málþroskans, börnin koma í skólann á máltökuskeiði og
þau eru í Krikaskóla þar til þau hafa náð tökum á yndislestri.
Íslenskukennsla skólans tekur mið af Leikskólalæsi – Byrjendalæsi, en sú leið hentar skólastarfinu vel.
Lestrarstefna skólans kemur út á vordögum 2015 og farið verður að vinna eftir henni skólaárið 20152016.

Námshæfni – viðmið um hæfni innan námssviðs
Mat á íslensku í Krikaskóla miðast við ólíka aldurshópa. Við notum eftirfarandi skimunarpróf;








3 ára börnin: EFI-2 og TRAS sem fylgir börnum í gegnum leikskólaárin. (Við erum að taka upp
TRAS mælinguna og mun hún fylgja árgangi 2011 í gegnum leikskólaárin og aðrir árgangar fylgja
í kjölfarið).
5 ára börnin: Hljóm-2 athugun.
6 ára börnin: Læsi, starfa og/eða raddlestrar-- og lesskilningspróf.
7 ára börnin: Læsi, lesmál, raddlestrar- og lesskilningspróf.
8 ára börnin: Orðarún, raddlestrar- og lesskilningspróf.
9 ára börnin: Orðarún, raddlestrarpróf og samræmt próf í íslensku.

Fylgst er grannt með framvindu lestarnáms allra barnanna á öllum stigum. Er markmiðið að hjálpa hverju
barni að ná eins góðum árangri og hægt er út frá forsendum hvers og eins þeirra.
Í upphafi skólaárs taka umsjónarkennarar grunnskólabarna stafakönnun og raddlestrarpróf til að kanna
stöðu þeirra.
Þrisvar yfir skólaárið fer fram lestarátak í samvinnu sérkennara og umsjónarkennara. Eftirfylgnin liggur
í endurtekningum raddlestrarprófa og mati á sértækum námsvanda. Ef á þarf að halda er kannað nánar
með LOGOS hjá 8 og 9 ára börnum. Forsenda þess að aukin námsaðstoð sé markviss er gerð
einstaklingsnámskrár sem tekur til íhlutunar og hvernig hún skuli metin.
Námsviðmið í íslensku í Krikaskóla hvað varðar lestur:
 Í lok 1. bekkjar 10-60 atkvæði á mínútu.
 Í lok 2. bekkjar 60-140 atkvæði á mínútu.
 Í lok 3. bekkjar 140-170 atkvæði á mínútu.
 Í lok 4. bekkjar 200-250 atkvæði á mínútu.
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a. Viðmið um námshæfni í íslensku
Eftirfarandi viðmið eru lögð til grundvallar mati á námshæfni barna í lok 4. bekkjar (lokamat):
Efnisþættir:

Viðmið um námshæfni í íslensku
Talað mál, Við lok árgangs geti barnið:
hlustun og  Lesið með skýrum og áheyrilegum hætti.
áhorf:  Leiklesið með áherslum fyrir áheyrendur.
 Sagt frá eftirminnilegum atburðum og upplifunum.

Lestur og Við lok árgangs geti barnið:
bókmenntir:  Tileinkað sér jákvætt viðhorf til lestrar.
 Lesið sér til skilnings og yndisauka.
 Beitt bókmennta og bragfræðihugtökum miðað við aldur.
Ritun: Við lok árgangs geti barnið:
 Skrifað skýrt og læsilega.
 Beitt einföldum starfsetningarreglum.
 Samið texta frá eigin brjósti með upphafi, meginmáli og
niðurlagi.
 Ritað texta á tölvu og notað ritvinnslu miðað við aldur.
Við
lok árgangs geti barnið:
Málfræði:
 Beitt töluðu máli og rituðu.
 Þekkt og notað grunneiningar tungumálsins og málfræðiatriði.
 Haft skilning á tilgangi málsins og málfræði.

b. Matsviðmið og matskvarði fyrir námshæfni í íslensku
Við lok námstíma, lok annar eða skólaárs, er árangur barns metinn, þ.e. hversu vel það hefur
tileinkað sér gæðin sem námshæfnin felur í sér. Það er gert út frá viðmiðum á grunni matskvarða
sem skóli hefur ákveðið og er kynntur hér neðar (A-D). Viðmið einstakra námsgreinar innan
námssviðs, taka ýmist mið af viðmiðum fyrir námssviðið í heild sinni eða námsgreinina sjálfa ef gerð
hafa verið sérstök viðmið fyrir hana.
Samkvæmt aðalnámskrá skal matskvarðinn vera í bókstöfunum A-D. Skóla er þó í sjálfsvald sett
hvort hann notar þennan matskvarða (A-D) fyrir námssviðið fyrr en í 10. bekk og þá aðra
matskvarða í einstaka námsgreinum fram að því. Matskvarðinn gildir fyrir námssviðið í heild, en
heimilt er að nota aðra matskvarða fyrir námsgreinar innan námssviðsins og er þá kynntur við
lýsingu kvarðanna.
Í Krikaskóla hafa kennarar birt umsögn sína, frekar en kvarða, á vitnisburðarblaði. Hér er um að
ræða samræmdan texta fyrir vitnisburð eins og hann hefur verið þróaður innan skólans.
Eins fer fram símat þar sem kennarar skrá inn í markmið fyrir íslensku sem birt eru foreldrum í
Mentor. Þannig fá foreldrar góða mynd af stöðu síns barns.
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Matskvarði
A
B
C
D

Matsviðmið fyrir námshæfni í íslensku
Mjög gott, hefur náð tökum á öllum markmiðum vetrarins. Skilur námsefnið mjög vel
og vinnur af öryggi.
Gott hefur náð tökum á flestum markmiðum vetrarins. Er dugleg/ur að tileinka sér
námsefnið og vinnur vel.
Sæmilegt, hefur náð tökum á hluta af markmiðum vetrarins. Vinnur nokkuð vel en
þarfnast meiri þjálfunar.
Slök færni, hefur ekki náð tökum á markmiðum vetrarins. Þarfnast aukinnar þjálfunar.

Athugið að matskvarðinn er ekki í gildi fyrir skólaárið 2014-2015 samkvæmt ákvörðun mennta- og
menningarmálaráðherra um frestun hans í gildistöku aðalnámskrár og því ekki skilgreindur fyrir það skólaár.
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c. Grunnþættir menntunar í íslensku
Eftirfarandi áherslur eru skilgreindar fyrir grunnþætti menntunar í íslensku:
Grunnþáttur Áhersluþættir grunnþátta menntunar
Börnin:
 Nái því að mikilvægt sé að lesa sér til skilnings og yndisauka.
HEILBRIGÐI OG
VELFERÐ:
 Átti sig á heilbrigðum lífsstíl, þar sem fjallað er um mikilvægi fjölbreyttra
viðfangsefna og áhugamála.
JAFNRÉTTI:

LÝÐRÆÐI OG
MANNRÉTTINDI:

LÆSI:

SJÁLFBÆRNI:

SKÖPUN:

 Átti sig á að það hafa allir rétt á að læra að lesa og taka þátt á sinn hátt.
 Nái að setja sig í spor og skilja ástæðu þess að við lærum mishratt.
 Átti sig á ólíkum þörfum einstaklinga, líkamlegum sem og námslegum.
 Læri að tjá skoðun sína og virða skoðanir annarra.
 Læri að bera virðingu fyrir sér og öðrum.
 Vinni með texta úr Barnasáttmálanum.






Nái að tjá sig í rituðu máli, bundnu máli og orðum.
Nái að efla sig öðlast ástríðu fyrir bókmenntum af einhverju tagi.
Skulu fá fjölbreytta texta með ólíku innihaldi.
Myndlæsi má styrkja með áhorfi og umræðum á valið myndefni.
Fjölmiðlalæsi má styrkja m.a. með dagblöðum, tímaritum og vefmiðlum skoða og ræða.

 Séu virkt í starfi með öðrum og taki þátt með jafnöldrum.
 Átti sig á ábyrgð sinni á eigin þátttöku og námi.
 Haldi í forvitni sína, og vilji leita og uppgötva nýjar leiðir.
 Geti tjáð sig á skapandi hátt, munnlega og í rituðu máli.
 Geti aðlagað „reglur“ að aðstæðum hverju sinni.
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A. Íslenska:
1.1. Talað mál, hlustun og áhorf
Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar
Leikskólalæsi - Byrjendalæsi er er sú kennsluaðferð sem valin hefur verið í íslensku í Krikaskóla. Hún
miðar að því að börn nái góðum árangri í læsi allt frá byrjun skólagöngu sinnar í Krikaskóla, eða frá 2ja
ára aldri. Markviss vinna með tal, hlustun, lestur og ritun er felld í eina heild undir hatti læsis. Ennfremur
eru sértækir þættir móðurmálsins, svo sem hljóðvitund, réttritun, skrift, orðaforði, setningabygging,
málfræði og markviss málörvun tengd inn í ferlið.
Tungumálið er mikilvægasta boðskiptatæki mannsins. Skólinn leggur því mikla áherslu á íslenska tungu
og fléttar hana inn í leikinn og annað daglegt starf í skólanum.
Markmiðið er að efla læsi barna í víðum skilningi í læsishvetjandi umhverfi. Að þau njóti lestrar frá því
að byrjað er að lesa fyrir þau, til þess að þau njóti að lesa sér til gagns og gamans. Þessi nálgun gerir ráð
fyrir að fá samfellu í náms- og kennsluháttum sem spannar átta ár í skólagöngu barnanna.
Gengið er út frá því að börn allt frá 2ja ára aldri þurfi að fá örvun og ögrun í námi með lesefni sem
kveikir áhuga þeirra, ýtir undir ímyndunaraflið og hvetur til gagnrýninnar hugsunar.
Rannsóknir hafa sýnt fram á að hljóðkerfisvitund barna hefur áhrif á lestrar- og námsfærni þeirra. Með
því að vinna markvisst að þjálfun hljóðkerfisvitundar gerum við börnin færari til lestrarnáms.


2ja og 3ja ára börn: Þrjár samverustundir eru á dag, hver og ein er stutt og markviss. Þar
fer fram íslenskukennsla ásamt öllum daglegum aðstæðum. Á þessum aldri hafa börn lítið úthald,
auk minn athyglisgetu, og því betra að hafa nokkrar samverustundir á dag. Samverustundirnar
eru notaðar til innlagnar og til þess að efla samkenndina á milli barnanna. Í samveru eru; boðið
góðan daginn, farið yfir hverjir eru mættir, hvað ætlum við að gera í dag, nafnaleikir, afmæli,
veðurathugun og klæðnaður, söngur, lestur bóka, hlustun, sagðar sögur og ævintýri, frásagnir,
leikir, hreyfileikir, teljum, litirnir, TMT (tákn með tali), tákn barnanna, þulur, klappa atkvæði t.d.
nöfn barnanna. Að setja orð á alla hluti í daglegu starfi barna á þessum aldri er lykilatriði. Í
raun má líkja nálguninni við „íþróttalýsingu“ í daglegum aðstæðum barnanna.



4ra og 5 ára börn: Í íslensku er unnið út frá hugmyndafræði um leikskólalæsi þar sem lögð
er áhersla á að börnin; vinni með efnivið sem hvetur til málnotkunar, læri að þekkja bókstafina,
kynnist rími og hrynjanda. Börnin fái tækifæri til að segja frá viðburðum og væntingum og koma
hugmyndum sínum í orð. Þau æfast í að tjá sig frammi fyrir bekkjarfélögunum, segja frá eigin
reynslu, endursegja eigin sögur, ljóð og frásagnir. Taka þátt í leikrænni tjáningu og stuttum
leikþáttum. Unnið er að því að efla virka hlustun og áhorf.
Börnin þjálfa fínhreyfingar, læra að draga til stafs og að þekkja skriftaráttina. Þau þjálfast í að
skrifa eigin frásagnir um atburði úr eigin lífi.
Börnin fá tækifæri til að skoða bækur sér til fróðleiks og skemmtunar, segja frá og ræða um
þær bækur sem þau skoða. Daglega er lesið fyrir börnin, auk þess sem sungið er daglega í
hreiðrinu. Þá taka börnin þátt í sameiginlegri söngstund skólans á föstudögum.
Börnin fara tvisvar sinnum í viku í íslensku og blandast í hópum með 6 og 7 ára börnum.
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6 og 7 ára börn: Í íslensku er lögð áhersla á að börnin læri undirstöðuatriði lestrar, læri að
þekkja bókstafina og hljóð þeirra, kynnist rími, hrynjandi, orðum og setningum. Þau fást við
ýmis verkefni sem hvetja til lestra, æfa lestur og efla lesskilning. Börnin fá tækifæri til að tjá sig
munnlega og skriflega á fjölbreyttan hátt. Þau æfast í að tjá sig frammi fyrir bekkjarfélögunum,
segja frá eigin reynslu, endursegja og lesa eigin sögur, ljóð og frásagnir. Unnið er að því að efla
virka hlustun og áhorf. Börnin þjálfa fínhreyfingar, læra að draga til stafs og þekkja skriftaráttina.
Börnin þjálfast í að semja eigin texta við eigin myndir og annarra, skrifa frásagnir, athafnir og
lýsingar ein eða með aðstoð. Þau fá tækifæri til að lesa bækur sér til fróðleiks og skemmtunar,
segja frá og ræða um þær bækur sem þau lesa. Margs konar gæðatexti er lagður til grundvallar
lestrarkennslunni og hann nýttur sem efniviður í tæknilega vinnu með stafi og hljóð jafnt sem
vinnu með orðaforða, skilning og lestur af ýmsu tagi. Einnig fá þau tækifæri til að leika sér með
tungumálið á fjölbreyttan hátt með ýmsum orðaleikjum.



8 og 9 ára börn: Lögð er áhersla á að börnin auki orðaforða sinn, efli lesskilning, málskilning
og lestrarhraða með fjölbreytilegum verkefnum. Þau þjálfast í nákvæmnislestri, að lesa skýrt og
áheyrilega, að gera munnlega og skriflega grein fyrir efni sem þau lesa og að svara spurningum
úr efni. Þau þjálfast í upplestri og eru hvött til að lesa sér til ánægju. Þau þjálfast í að tjá sig
munnlega, endursegja texta, lesa upphátt; sögur, frásagnir, ljóð og leiktexta. Börnin læra vísur
og ljóð til söngs og flutnings og vinna með hugtök úr bragfræði s.s. rím, kvæði, vísa og ljóðlína.
Þau þjálfast í að nota ákveðna skriftargerð og að vanda skrift og frágang verkefna. Börnin skrifa
sögur, ljóð, frásagnir, athafnir, lýsingar, atburði úr eigin lífi og gera útdrætti. Þau þjálfast í að
skrifa texta eftir upplestir, stafsetja rétt og tileinka sér ákveðnar stafsetningareglur. Börnin
hlusta á upplestur á sögum og ljóðum, hlusta á hljóð- eða myndbönd og á hvert annað. Þau
svara spurningum varðandi efni sem þau hafa hlustað á. Þá kynnast börnin bókmenntaverkum
og þjálfast í að ræða um verkin og læra að þekkja hugtök, svo sem; persóna, söguþráður,
sögulok, umhverfi, boðskapur upphaf, miðja og endir. Þau þjálfast í að þekkja og greina samheiti,
andheiti, sérnöfn, samnöfn, sérhljóða, samhljóða og að gera sér grein fyrir orðflokkunum
nafnorð, sagnorð og lýsingarorð. Börnin kynnast fallbeygingu nafnorða í eintölu og fleirtölu og
greina kyn og tölu nafnorða. Einnig læra þau stigbreytingu lýsingarorða og að finna nútíð og
þátíð sagna. Þá fá þau tækifæri til að leika sér með tungumálið á fjölbreyttan hátt með ýmsum
orðaleikjum auk þess að vinna með algeng orðtök og málshætti.

Tímafjöldi: Sex tímar hjá börnum á aldrinum 6 til 9 ára. (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt
skólaár).

i. Viðfangsefni í náminu
Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru:
 Bækur og lestur fyrir börn og með börnum.
 Þulur, rímur, sönglög og kvæði.
 Vinna með ritaðan texta fyrir börn og með börnum.
 Vinna með aðferðir og leiðir sem efla börn í að tengja á milli orða, bókstafa og hljóða.

Bls. 60

Krikaskóli

SKÓLANÁMSKRÁ 2015-2016
skóla

ii. Námsgögn og kennsluefni
Þau námsgögn sem helst er stuðst við í kennslunni og börnin nýta sér við námið eru:
 Gæða barnabækur og efni sem viðurkennt er fyrir viðkomandi aldurshóp. Sögur, ævintýri,
söngvar og ljóð.
 Markviss málörvun – efni aðlagað að ólíkum aldurshópum.
 Spil og leikir af ýmsu tagi sem efla og vekja áhuga.
 Léttlestrarbækur fyrir byrjendur í lestri.
 Lestrarbækur fyrir lengra komna.
 Skáldsögur og fræðibækur.
 Kennsluforrit.
 Skriftarbækur – forskrift í stílabók.
 Bækur af bókasafni
Aukaefni:
 Ritrún 1, 2 og 3.
 Lestrarlandið 1 og 2, 1+ og 2+, vinnubækur og lestrarbækur.
 Við lesum A og B með vinnubókum.
 Lesrún.
 Skinna.
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iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun
Í meginatriðum fer námið og kennslan, innan og utan skóla (heima), fram á eftirfarandi hátt:
 Unnið með gæðatexta. Ein bók tekin fyrir á einni til tveimur vikum og unnið með hana á
fjölbreyttan hátt. Efni textans rætt og ýmis verkefni unnin út frá textanum. Mikil áhersla lögð á
að vinna með orðaforða og lesskilning í öllum verkefnum.
 Unnið er í stöðvavinnu – minni hópum og með áherslum á samvinnunám.
 Unnið er í hópastarfi með leikskólabörnin eða í samverustundum. Þar er bæði verið að vinna
með litla og stóra hópa.
 Þegar börn eru komin af stað í lestrarnáminu fara þau heim með lestrarbækur, og gert er ráð
fyrir að þau lesi heima daglega með foreldrum sínum. Börnin eru á ólíkum aldri þegar þau byrja
að fara heim með létt lestrarbækur en samstarf um þennan þátt er lykilatriði fyrir framgang
lestrar hjá börnunum.
 8 og 9 ára börnin fara aðra hverja viku heim með heimanámspakka í íslensku til að dýpka námið.

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við börnin að læra út frá eigin forsendum
og til þess að námið komi þeim að sem mestu gagni:
 Kennari útskýrir viðfangsefni kennslustundar vel og vandlega. Kennari ýtir undir að börnin
komi með hugmyndir og viðfangsefni í kennslustund þegar það á við.
 Börnin eru mismunandi og því skal kennari aðlaga viðfangsefni kennslustundar að hverju
barni þannig að það komi frá tímanum með meiri reynslu og getu.
 Unnið er á fjölbreyttan hátt með viðfangsefnið og á einstaklingsmiðaðan hátt.
 Getustig barnanna er misjafnt og mikilvægt að vera með misþung verkefni sem þjálfa sömu
þætti á hverri stöð.
iv. Námsmat og námsmatsaðlögun
2ja til 4ra ára börn:
 Leiðsagnarmat.
 EFI-2.
 TRAS.
 Ferilmappa.

5 ára börn:
 Leiðsagnarmat.
 Ferlimappa.
 Árgangamappa.
 Hljóm-2.
6 og 7 ára börn:
 Leiðsagnarmat, samofið námi og kennslu.
 Símat.
 Námsmarkmið á Mentor.
 LÆSI tekið í október, febrúar og í maí.
 Stafaþekking og lesfimipróf.
 Ferilmappa.
 Árgangamappa.
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 Þemamappa.
8 og 9 ára börn:
 Leiðsagnarmat, samofið námi og kennslu.
 Símat.
 Námsmarkmið í Mentor.
 Orðarún tvisvar á ári.
 Lesfimipróf þrisvar á ári.
 Ferlimappa.
 Árgangamappa.

1.2. Lestur og bókmenntir
Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar
Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í kennsluáætlunum.
Börnin hlusti á upplestur á sögum og ljóðum, hlusti á hljóð- og myndbönd. Þau svara spurningum
varðandi efnið sem þau hafa hlustað á og taka þátt í umræðum um efnið. Börnin lesa sjálf, í einrúmi
eða fyrir aðra í skólanum, bækur sem þau hafa valið eða sögur sem þau hafa samið. Börnin kynnast
verkefnum íslenskra rithöfunda og þjálfast í að ræða bókmenntaverk. Þá kynnast þau hugtökum eins og;
sögupersónur, söguþráður, sögulok, upphaf, miðja og endir.
i. Viðfangsefni í náminu
Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru:
 Almenn lestrarkennsla með aðferðum Byrjendalæsis.
 Bókalestur með börnum eða fyrir börn.
 Bókalestur barnanna sjálfra, ýmist fyrir sig sjálf eða önnur börn.
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ii. Námsgögn og kennsluefni
Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og barnið nýtir sér við námið eru:
 Ýmsar bækur.
 Hljóð- og myndbönd.
iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun
Í meginatriðum fer námið og kennslan, innan og utan skóla (heima), fram á eftirfarandi hátt:
 Börnin lesa í skólanum bæði fyrir kennara og hvort annað
 Börnin vinna í litlum og stórum hópum eftir viðfangsefni hverju sinni
Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við börnin að læra út frá eigin forsendum
og til þess að námið komi þeim að sem mestu gagni:
 Hópa og stöðvavinnu.
 Einstaklings- og paravinnu.
 Fjölbreyttir kennsluhættir til að koma til móts við margbreytileika barnahópsins.
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1.3. Ritun
Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar
Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í kennsluáætlunum.
Börnin vinna með frjálsa ritun á pappír eða á töflu – gler. Börnin fá einnig verkefni sem vinna að aukinni
hæfni þeirra til ritunar. Leikskólabörnin merkja sínar myndir og önnur verkefni með nafni. Unnið er
að því að börnin beiti skriffærum vel.
Börnin eru þjálfuð í að sjá talmál verða að ritmáli á leikskólaárunum. Eins er börnunum markvisst bent
á ritmál í umhverfinu og þau hvött til að kanna það vel.
Ritunaræfingar aukast með auknum aldri barnanna og þá fá þau skriftarverkefni sem þau vinna í
skólanum og/eða heima við. Börnin eru hvött til skrásetningar frá unga aldri með fjölbreyttum
aðferðum.

i. Viðfangsefni í náminu
Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru:
 Frjáls ritun með fjölbreyttum hætti.
 Ritunarverkefni sem eru fyrirfram skilgreind.
 Ritun á tölvur.

Að 6 til 7 ára barnið:













Hafi náð valdi á skriffæri.
Skrifar nafnið sitt.
Dregur rétt til stafs.
Skrifar texta og notar blandað litlu og stóru stafina.
Hefur bil á milli orða.
Skrifar bókstafi í leik og starfi.
Skrifar einföld orð.
Skrifar einfaldan texta þegar kennari hljóðar orðin.
Skrifar eigin texta við mynd, setningu.
Skrifar eigin texta við mynd, setningar.
Skrifar frásögn, lýsingu, sögu.
Heldur nokkuð góðum söguþræði

Að 8 til 9 ára barnið:
 Skrifi skýrt og læsilega.
 Skrifi lágstafina í texta.
 Skrifar á línu.
 Hefur bil á milli orða.
 Skrifar stóru og litlu stafina þar sem við á.
 Hefur náð viðunandi skriftarhraða.
 Skrifar frásögn og lýsingu.
 Skrifar sögur frá eigin brjósti.
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Heldur góðum söguþræði í frásögn
Geti nýtt sér fyrirmyndir í ritun, svo sem af lestri bóka.
Orðaforði góður í rituðu máli.
Skrifar frásögn með upphafi, miðju og endi.
Skrifar eftir upplestri.
Geti skrifað texta á tölvu og beitt einföldustu aðgerðum í ritvinnslu.

ii. Námsgögn og kennsluefni
Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og barnið nýtir sér við námið eru:
 Fjölbreytt skriffæri og fletir til að skrifa á.
 Stílabækur og þemabækur.
 Tölvukostur skólans.
 Skriftarbækur með forskrift.
iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun
Í meginatriðum fer námið og kennslan, innan og utan skóla (heima), fram á eftirfarandi hátt:
 Í skólanum eru fjölmörg tækifæri til ritunar. Kennarar skapa aðstæður til að börnin geti
unnið einstaklingslega eða í hópi jafnaldra.
 Ritunarverkefni eru yfirleitt samþætt annarri vinnu í skólanum. Einstaka sinnum eru unnin
sérstök ritunarverkefni sem krefjast þess að börnin fylgi forskrift.
 Börn á aldrinum 8 og 9 ára fara aðra hvora viku heim með verkefni í íslensku sem gjarnan
innihalda ritunarverkefni að hluta. Foreldrar aðstoða við slík verkefni heima við.
Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við börnin að læra út frá eigin forsendum
og til þess að námið komi þeim að sem mestu gagni:
 Hópa- og stöðvavinna.
 Einstaklings- og paravinna.
 Fjölbreyttir kennsluhættir til að koma til móts við margbreytileika barnahópsins.
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1.4. Málfræði
Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar
Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í kennsluáætlunum.
Börnum er kennd málfræði með fjölbreyttum hætti í Krikaskóla. Leikskólabörnin þurfa sterkar
fyrirmyndir en fjölbreytt málnotkun er einnig mikilvæg. Mikilvægt er að endurtaka það sem börnin segja
með réttum málfræðireglum. Þegar börnin eldast læra þau meira í málfræði og hún verður veigameiri
þáttur í námi þeirra. Börnin læra að þekkja og greina samheiti, andheiti, sérnöfn, samnöfn, sérhljóða
og samhljóða. Þau læra um orðflokkana nafnorð, sagnorð og lýsingarorð. Þá læra þau fallbeygingu
nafnorða í eintölu og fleirtölu, greina kyn og tölu nafnorða. Þau læra um stigbreytingu lýsingarorða og
finna nútíð og þátíð sagna. Einnig fá börnin tækifæri til að leika sér með málið á fjölbreyttan hátt með
ýmsum orðaleikjum og vinna með algeng orðtök og málshætti.
i. Viðfangsefni í náminu
Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru:
 Daglegar aðstæður og venjur í leikskólastarfi.
 Málfræðireglur í íslensku.

ii. Námsgögn og kennsluefni
Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og barnið nýtir sér við námið eru:
 Málfræðireglur.
 Hækjur upp á vegg – stuðnings- og minnisatriði.
 Orðabækur.
 Spil og leikir.
 Bækur og ljósritað efni sem hentar viðfangsefninu hverju sinni.
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B. Íslenska sem annað tungumál
Við móttöku barna í skólanum með íslensku sem annað tungumál, skal farið að móttökuáætlun skólans.
Gera skal mat á stöðu barnsins og einstaklingsnámskrá gerð byggð á stöðunni, í samstarfi við foreldra.
Við skólann hafa kennarar starfað með íslensku sem annað mál sitt, og hafa þeir komið að kennslu
barnanna. Eins hefur samstarf verið haft við aðra skóla í Mosfellsbæ.
Kennslan í skólanum fer fram á íslensku. Mikilvægt er að tryggja að foreldrar, og eftir aðstæðum börnin,
fái þann stuðning og upplýsingar sem nauðsynlegar eru um skólastarfið, menningu og að væntingar séu
skýrar. Skólinn hefur frumkvæði að því að kalla til túlkaþjónustu.
Í skólastarfinu eru markmiðin þessi:
 Að börn af erlendum uppruna fái sérstakan stuðning í íslensku og nái sem fyrst leikmálinu.
 Gerð sé einstaklingsnámskrá fyrir börnin og þar sé einnig lögð áhersla á íslenska siði og
menningu.
 Börnin og foreldrar þeirra séu hvött til að miðla sinni upprunamenningu.
 Sérstaklega þarf að vanda til foreldrasamstarfs ef tungumálavandi er mikill.
 Sérstök áhersla er á félagsleg tengsl barnsins við jafnaldra og að barnið sé sem mestur
þátttakandi í skólastarfi bekkjar eða hóps.
Hæfniviðmið í lok 4. bekkjar
Lestur
Að barnið:
 Tengi saman stafi og hljóð íslenska stafrófsins.
 Geti lesið texta við hæfi.
 Geti lesið námsefni og leiti sér aðstoðar þegar þurfa þykir.
Bókmenntir
Að barnið:
 Geti lesið bókmenntir á sínu móðurmáli og geti nýtt sér þá reynslu við lestur íslenskrar
barnabókmennta.
Ritun
Að barnið:
 Geti skrifað stutta, einfalda frásögn, sögu eða skilaboð.
 Kunni íslenska stafrófið og geti unnið með það.
 Geti beitt einföldum reglum um stafsetningu.
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C. Íslenskt táknmál
Íslenskt táknmál er jafnrétthátt íslensku sem tjáningarforms í samskiptum manna í milli og óheimilt er
að mismuna mönnum eftir því hvort málið þeir nota.
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 109) er gert ráð fyrir að skólar þurfi að geta tekið á
móti og skapað notendum íslensks táknmáls jafna stöðu á við aðra málnotendur innan skóla.
Krikaskóli hefur ekki fengið nemendur sem nota íslenskt táknmál sem sitt fyrsta mál. Ljóst er að skólinn
þarf að bregðast við ef til slíks kemur. Það verður gert innan móttökuáætlunar, sem og með
einstaklingsnámskrá eins og varðandi aðrar einstaklingsþarfir.
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2. Erlend tungumál
Vegna aldurssamsetningar í Krikaskóla er enska eina erlenda tungumálið sem við kennum börnunum.
Byrjað að kenna börnum formlega ensku við sex ára aldur, en yngri börnin læra ýmsa söngtexta og
þulur á erlendum tungumálum í gegnum sína leikskólagöngu. Sérstakir enskutímar verða með 5 ára
börnum skólaárið 2015-16 þar sem leikir og söngvar verða í aðalhlutverki.

2.1. Enska
Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar
Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í kennsluáætlunum.
Markmiðið er að kynna ensku fyrir börnunum þannig að þau fái áhuga á að læra tungumálið, öðlist
tilfinningu fyrir því og geti notað ensku á einfaldan hátt. Eftir því sem börnin eldast er markmiðið að
viðhalda áhuga þeirra og forvitni. Enskunám og kennsla fer fram bæði í þemanámi og í sértökum
enskutímum vikulega. Unnið er með talað mál, ritun, hlustun og upplýsingatækni. Einnig að börn fái
innsýn í menningu og siði þeirra þjóða sem hafa ensku að þjóðtungu. Viðfangsefni sem unnið er með
tengjast lífi barnanna, áhugamálum, nærsamfélagi – svo sem heimili, fjölskyldu, vinum og skóla. Þau vinna
m.a. verkefnið sem tengjast klæðnaði, mat, dýrum, litum, tölustöfum og fleiru.
Tímafjöldi: 1 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár).

i. Viðfangsefni í náminu
Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru:
 Talað mál, ritun og hlustun.
 Að börnin fái innsýn í menningu og siði þjóða sem hafa ensku að þjóðtungu.
 Viðfangsefni tengist daglegu lífi barnanna, heimili, fjölskyldu, vinum og skóla.
 Tónlist og söngur.
 Verkefni sem tengjast samskiptum daglegs lífs.
 Heiti líkamsparta.
 Nöfn daga, mánuða og árstíða.
 Tölur og talning.
 Upplýsingatækni.
 Spil og leikir.
ii. Námsgögn og kennsluefni
Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi nýtir við námið eru:
 Orðasjóður, myndir, spil og fjölbreytt verkefni.
 Námsefnið „Right on“, „Work out“ og „Speak out“.
 Sögubækur og fræðslubækur.
 Orðabækur.
 Efni á vefnum sem hentar viðfangsefnum hverju sinni.
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iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun
Í meginatriðum fer námið og kennslan, innan og utan skóla (heima), fram á eftirfarandi hátt:
 Unnið er í litlum og stórum hópum með viðkomandi verkefni.
 Aldursblöndun er í enskutímum og börnum skipt upp með fjölbreyttum hætti.
 Börnin setja upp og vinna sýningu fyrir söngstund í Krikaskóla.
Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum
og til þess að námið komi þeim að sem mestu gagni:
 Hópavinnu – stöðvavinna.
 Einstaklings- og paravinna.
 Fjölbreyttir kennsluhættir.
iv. Námsmat og námsmatsaðlögun
Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi:
Gefnar eru umsagnir að loknu námi vetrar:
MatsMatsviðmið fyrir námshæfni í ensku
kvarði
Mjög gott, hefur náð tökum á öllum markmiðum vetrarins. Skilur námsefnið mjög vel
A
og vinnur af öryggi.
Gott hefur náð tökum á flestum markmiðum vetrarins. Er dugleg/ur að tileinka sér
B
námsefnið og vinnur vel.
Sæmilegt, hefur náð tökum á hluta af markmiðum vetrarins. Vinnur nokkuð vel en
C
þarfnast meiri þjálfunar.
D
Slök færni, hefur ekki náð tökum á markmiðum vetrarins. Þarfnast aukinnar þjálfunar.
Athugið að matskvarðinn er ekki í gildi fyrir skólaárið 2014-2015 samkvæmt ákvörðun mennta- og
menningarmálaráðherra um frestun hans í gildistöku aðalnámskrár og því ekki skilgreindur fyrir það skólaár.
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3. List- og verkgreinar
Námshæfni – viðmið og mat
Nám í grunnskóla skal hafa sem mest gæði og þess vegna byggir grunnskólastarfið á viðmiðum um hæfni
sem grundvöll gæðanna. Þau nefnast námshæfni þegar gæðin tengast átta námssviðum aðalnámskrár (og
öllum námsgreinum innan hvers námssviðs). Aðalnámskrá skilgreinir námshæfni fyrir 4., 7. og 10. bekk
en fyrir aðra árganga skilgreina skólar eða kennarar viðmið um námshæfni í einstaka námssviðum. Í
einhverjum tilvikum er valið að hæfniviðmið séu sér fyrir hverja námsgrein, frekar en fyrir viðkomandi
námssviðið í heild sinni, sem er þá ákvörðun viðkomandi skóla.

a. Viðmið um námshæfni í list- og verkgreinum
Eftirfarandi viðmið eru lögð til grundvallar mati á námshæfni barna í lok 4. bekkjar(lokamat):
Efnisþættir:
Sviðslistir (dans
og leiklist):

Sjónlistir
(myndmennt):

Tónmennt:

Heimilisfræði:

Hönnun og
smíði:

Textilmennt:

Viðmið um námshæfni í list- og verkgreinum
Við lok árgangs geti barnið:
 Tekið þátt í leikatriði og komið fram á sviði.
 Lært og tekið þátt í dansi með jafnöldrum.
 Lært samhæfðar hreyfingar og sýnt með fleirum.
Við lok árgangs geti barnið:
 Þekkt til litablöndunar og fræða.
 Nýtt sér fjölbreyttan efnivið til sköpunar.
 Þekkt nokkrar tegundir lista og listaverka.
Við lok árgangs geti barnið:
 Unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar.
 Nýtt þekkingu sína í hugmyndavinnu.
 Unnið verkefni í hópi.
 Tjáð sig á um ferlið frá hugmynd til afurðar.
 Gengið frá eftir vinnu sína.
 Lagt mat á eigin verk.
 Þekkt til mismunandi tónlistarstíla og tónlistamenningar.
Við lok árgangs geti barnið:
 Farið eftir einföldum uppskriftum.
 Kunni til verka í eldhúsi, helstu áhöld og beiting þeirra.
 Þekki mun á hollum og óhollum kostum.
Við lok árgangs geti barnið:
 Gengið um og notað einföld áhöld og verkfæri.
 Nýtt sér fjölbreyttan efnivið til sköpunar.
 Unnið hlut frá hugmynd til loka.
Við lok árgangs geti barnið:
 Notað einföld áhöld og efnivið.
 Prjónað, saumað – bæði í vél og höndum.
 Unnið í ull og þekkt eiginleika íslensku ullarinnar.
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b. Matsviðmið og matskvarði fyrir námshæfni í list- og verkgreinum
Í lok námstíma, við lok annar/skólaárs, er árangur barns metinn, þ.e. hversu vel það hefur tileinkað
sér gæðin sem námshæfnin felur í sér. Það er gert út frá viðmiðum á grunni matskvarða sem skóli
hefur ákveðið og er kynntur hér neðar (A-D). Viðmið fyrir einstakra námsgreinar innan námssviðs
taka ýmist mið af viðmiðum fyrir námssviðið í heild sinni eða námsgreinina sjálfa ef gerð hafa verið
sérstök viðmið fyrir hana.
Samkvæmt aðalnámskrá skal matskvarðinn vera í bókstöfunum A-D. Skóla er þó í sjálfsvald sett
hvort hann notar þennan matskvarða (A-D) fyrir námssviðið fyrr en í 10. bekk og þá aðra
matskvarða í einstaka námsgreinum fram að því. Matskvarðinn gildir fyrir námssviðið í heild en
heimilt er að nota aðra matskvarða fyrir námsgreinar innan námssviðsins og er þá kynntur við
lýsingu þeirra.
Matskvarði
A
B
C
D

Matsviðmið fyrir námshæfni í list- og verkgreinum
Afburða hæfni, barnið er skapandi og hugmyndaríkt.
Góð hæfni, barnið er duglegt og áhugasamt.
Þokkaleg hæfni, barnið þarfnast meiri þjálfunar.

Athugið að matskvarðinn er ekki í gildi fyrir skólaárið 2014-2015 samkvæmt ákvörðun mennta- og
menningarmálaráðherra um frestun hans í gildistöku aðalnámskrár og því ekki skilgreindur fyrir það skólaár.
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c. Grunnþættir menntunar í list- og verkgreinum
Eftirfarandi áherslur eru skilgreindar fyrir grunnþætti menntunar í list- og verkgreinum:
Grunnþáttur Áhersluþættir grunnþátta menntunar
 Allir hafi möguleika á að nýta sína list- og verklegu hæfni líkt og þá bóklegu.
HEILBRIGÐI OG
VELFERÐ:
JAFNRÉTTI:
LÝÐRÆÐI OG
MANNRÉTTINDI:

LÆSI:

SJÁLFBÆRNI:

SKÖPUN:

 Allir hafi jafnan rétt til að kynnast fjölbreyttum list- og verkgreinum.
 Allir upplifi samvinnu við skapandi ferli í hópi.
 Allir kynnist list- og verkmennt frá mismunandi menningarheimum.
 Börnin læri félagslæsi í gegnum samvinnu í skapandi ferli.
 Þjálfun í að koma skipulega frá sér einhverju sem hefur verið skapað.
 Skráningar á verkum og ferli sköpunar sé fjölbreytt s.s. með myndum,
hljóðum, myndbandsupptökum og matarboði.
 Ýta undir sjálfstæð vinnubrögð og samvinnu.
 Börnin nýti þekkingu sína í hugmyndavinnu til að skapa verk úr ýmsum
efniviði og hljóði. Með því að vinna að einföldu ferli frá hugmynd til
afurðar.
 Barnið upplifi að skapa, ýmist eitt eða með öðrum.
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A. hluti - listgreinar:
3.1. Sviðslistir – dans og leiklist
Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar
Börnin læra stutta texta, setja upp leikþætti, vinna með spuna og framsögn í samstarfi við jafnaldra. Þau
þjálfast í að tjá sig með aðstoð leikrænnar tjáningar.
Þau horfa á og upplifa leikrit, í skólanum og utan hans. Rökræða og ræða innihald, framsetningu og
uppsetningu leikrits eða leikþáttar.
Börn í 4. bekk taka þátt í Litlu upplestrarkeppninni á hverju ári. Þá taka börn í 3. bekk taka einnig þátt
og eru með í allri undirbúningsvinnu. Börnin koma svo fram á sýningu sem auglýst er fyrir alla, en
foreldrum og vinum er sérstaklega boðið.
Fyrir vorhátið Krikaskóla ár hvert eru sett upp leikrit og/eða söngskemmtun fyrir alla aldurshópa í
skólanum, foreldra og vini.
Börnin læra stutta dansa í hreyfismiðju.
Tímafjöldi: 0,85 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). Unnið er að verkefninu
yfir árið í smiðjum sem og í þemaverkefnum. Sérstakar æfingar eru fyrir stærri viðburði og þá verður
viðfangsefnið umfangsmeira.

i. Viðfangsefni í náminu
Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru:
 Framsögn og skýr upplestur.
 Spuni.
 Leikþættir og leiksýningar.
 Litla upplestrarkeppnin í 4. bekk.
 Dans- og hreyfileikir.
ii. Námsgögn og kennsluefni
Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og barnið nýtir sér við námið eru:
 Ýmsir textar og ljóð, sem þau eða kennari velur.
 Sögur og ævintýri.
 Tónlist frá ýmsum löndum.
iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun
Í meginatriðum fer námið og kennslan, innan og utan skóla (heima), fram á eftirfarandi hátt:
 Námið fer fram í smiðjum yfir veturinn. Hver hópur barna fer í sömu smiðju í nokkrar vikur
og skiptir svo.
 Sérstök verkefni sem partur af þemavinnu.
 Sérstakar æfingar varðandi t.d. Litlu upplestrarkeppnina og vorhátíð.
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3.2. Sjónlistir - myndmennt
Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar
Vinnan tengist þemaverkefnum sem börnin eru að vinna hverju sinni. Börnin vinna myndrænar frásagnir
úr umhverfi sínu, upplifunum og ímyndun á fjölbreytilegan hátt. Þau fá tækifæri til að tjá tilfinningar,
skoðanir og hugmyndaheim sinn í myndverki. Þau skoða grunnform og náttúruleg form, læra að þekkja
frumliti og gera einfaldar litablöndur. Unnið er með mismunandi myndgerðir og efnivið. Börnin læra
að þekkja og nota ýmis hugtök sem tengjast lögmálum og aðferðum verkefna. Þau mála, lita, teikna,
klippa, líma og leira á fjölbreyttan hátt. Þau þjálfa samvinnu og ábyrga umgengni.
Börnin skoða valin verk listamanna og læra að greina aðferðir í myndmennt.
Börnin læra á fjölbreytta miðla, nota forrit og myndvinnslu. Þá taka þau stuttmyndir og vinna ýmis
fjölbreytt verkefni.
Tímafjöldi: 0,85 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). Unnið er að verkefninu
yfir árið í smiðjum sem og í þemaverkefnum. Mikil áhersla er einnig á aukið tækifæri fyrir börnin í
frístundatíma að velja myndlist undir handleiðslu myndlistarkennara og halda áfram með verkefni sem
unnið er að eða takast á við ný verkefni.

i. Viðfangsefni í náminu
Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru:
 Skoða og skilja form og lögun, ásamt eðli hlutanna.
 Prófa mismunandi leiðir og útfærslur.
 Lita, leira, mála, klippa, líma, mynda, o.s.frv.
 Tölvuvinna og myndvinnsla.

ii. Námsgögn og kennsluefni
Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og barnið nýtir sér við námið eru:
 Ýmsar myndlistavörur – ólíkur efniviður.
 Myndavélar, þrífótur, tölvur auk forrita til myndvinnslu og myndgerðar.

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun
Í meginatriðum fer námið og kennslan, innan og utan skóla (heima), fram á eftirfarandi hátt:
 Myndlistarsmiðja fyrir 5 til 9 ára börnin.
 Myndlistarsmiðja fyrir yngri aldurshópana með eða án myndlistarkennara.
 Fer fram í hverju hreiðri miðað við þemavinnu hverju sinni.
 Aukin tækifæri fyrir 6 til 9 ára börn í frístundastarfi að velja myndlistarsmiðju.
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3.3. Tónmennt
Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar
Börnin læra að syngja lög og fara með þulur. Þau æfast í að leika einföld stef og rythma á hljóðfæri
skólans og heimatilbúin hljóðfæri. Þau hlusta og greina ýmis stílbrigði í tónlist, þjálfa taktskyn og túlka
hreyfingu. Rannsaka og flokka hljóð frá ýmsum hljóðgjöfum. Einnig fá þau tækifæri til að skapa einföld
tónverk og skrá þau með einhverjum hættir. Börnin þjálfast í að koma fram og flytja eigin verk sem og
annarra, bæði söngverk og hljóðfæraslátt. Einu sinni í viku er söngstund í sal, þar sem sungin eru lög og
stundum flutt atriði. Þá er 7 og 8 ára börnunum kennt á blokkflautu í skólanum vikulega, þar sem kennd
eru undirstöðuatriði í nótnalestri o.fl.
Tímafjöldi: 0,85 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). Unnið er að verkefninu
yfir árið í smiðjum sem og í þemaverkefnum. Sérstakar æfingar eru fyrir stærri viðburði og þá verður
viðfangsefnið umfangsmeira.
Þar fyrir utan er öllum börnum 7 og 8 ára kennt á blokkflautu inn í frístundatíma, í samstarfi við
Skólahljómsveitina.
Öllum börnum á grunnskólaaldri stendur til boða að taka þátt í kór.
Söngstund er einu sinni í viku í 20-30 mínútur í hvert sinn.

i. Viðfangsefni í náminu
Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru:
 Sköpun eigin tónverka.
 Koma fram og flytja eigin verk og annarra.
 Söngur og hljóðfærasláttur.
 Taktskyn og rythmi.
 Hlustun.

ii. Námsgögn og kennsluefni
Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og barnið nýtir sér við námið eru:
 Lög og textar.
 Hljóðfæri.
 Hljómtæki og tónlistardiskar.
 Fjölbreyttur efniviður frá ýmsum löndum.
 Bókin: Tónlist í Afríku.
 Karnival dýranna – Pétur og úlfurinn og fleiri tónlistarsögur.
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iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun
Í meginatriðum fer námið og kennslan, innan og utan skóla (heima), fram á eftirfarandi hátt:
 Tónlistarsmiðju fyrir 5 til 9 ára börnin.
 Fer fram í hverju hreiðri miðað við þemavinnu hverju sinni.
 Fer fram í vikulegri söngstund í sal.
 Aukin tækifæri fyrir 6 til 9 ára börn í frístundastarfi að velja kórsöng.
 Blokkflautukennsla í samstarfi við Skólahljómsveit fyrir 7 og 8 ára börnin.
Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við barnið að læra út frá eigin forsendum
og til þess að námið komi þeim að sem mestu gagni:
 Hlustun.
 Að koma fram og flytja tónlist
 Skapandi vinna.
 Leikir.
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B. hluti - verkgreinar:
3.4. Heimilisfræði
Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar
Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í kennsluáætlunum.
Börnin læra um mikilvægi hollustu og næringar fyrir vellíðan og heilbrigði. Þau læra að greina á milli
hollra og óhollra fæðutegunda. Börnin vinna með fæðuflokkana og greina hvaðan matvælin koma sem
unnið er með. Þau læra um mikilvægi hreinlætis við eldhúsverk og í daglegu lífi. Þau búa til einfaldar
máltíðir og læra að fara eftir einföldum uppskriftum við bakstur og matseld. Þau skoða og vinna með
íslenska matarsiði í nútíð og í gamla daga. Börnin taka þátt í raunverulegum verkefnum í skólanum s.s.
að leggja á borð, sópa gólf, þvo borð og skera niður ávexti og grænmeti. Þá vinna þau að verkefnum
sem tengjast umhverfisvernd, og áhersla lögð á að efla skilning þeirra á mikilvægi þess að spara orku,
flokka sorp og takmarka notkun einnota umbúða.
Börnin læra að nota einföld áhöld við matseld og nýta sér þau verkfæri sem við á. Börnin vinna einnig
með mál og vog eins og við á hverju sinni.
Tímafjöldi: 0,85 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). Unnið er að verkefninu
yfir árið í smiðjum hjá börnum á aldrinum 5 til 9 ára. Yngri börnin fara í heimilisfræðismiðju vikulega
með sínum kennurum og vinna verkefni sem henta hverjum aldurshópi fyrir sig.

i. Viðfangsefni í náminu
Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru:
 Að börnin læri um hollustu.
 Börnin læri og temji sér hreinlæti.
 Börnin taki þátt og vinni raunverulega verkefni.
 Börnin læri um íslenska matarsiði í nútíð og fortíð.
 Börnin læri um umhverfismál.
 Börnin læri að fylgja fyrirmælum, s.s. í gegnum uppskriftir og leiðbeiningar.
ii. Námsgögn og kennsluefni
Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og barnið nýtir sér við námið eru:
 Ýmis heimilistæki og aðbúnaður heimilisfræðismiðju.
 Námsefnið :
o Hollt og gott, 1& 2.
o Gott og gaman.
 Efni af veraldarvefnum.
 Ýmsar bækur og fræsluefni.
iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun
Í meginatriðum fer námið og kennslan, innan og utan skóla (heima), fram á eftirfarandi hátt:
 Í smiðjum vikulega fyrir börn á aldrinum 5 til 9 ára, þar sem börnin koma í nokkrar vikur í
senn og skipta svo á milli smiðja.
 Með sínum hópi kennara frá hreiðri fyrir yngri börnin.
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3.5. Hönnun og smíði
Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar
Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í kennsluáætlunum.
Verkefnin sem börnin vinna í hönnun og smíði tengjast þemaverkefnum, sem þau vinna þar sem því
verður við komið. Börnin þjálfast í að vinna verk frá hugmynd að fullunnum hlut. Þau vinna með hamar,
sagir, bora og hefilbekki. Börnin saga út, líma, nota sandpappír og liti til skreytinga. Unnið er sem mest
með efni sem valin eru út frá umhverfissjónarmiðum og fást í nærumhverfi skólans. Börnin fá tækifæri
til að leysa verkefni á sjálfstæðan hátt og nýta eigin hugmyndir við verkefnavinnu sína. Þau þjálfast í
umgengni við verkfæri og áhöld. Börnin læra umgengnisreglur og gera sér smám saman grein fyrir þeim
hættum sem liggja í meðförum áhalda og tækja.
Tímafjöldi: 0,85 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). Börn á aldrinum 6 til
9 ára fara vikulega í smíðasmiðju. Yngri börnin fara meira verkefnatengt í smíðasmiðju eftir aðstæðum
hverju sinni.

i. Viðfangsefni í náminu
Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru:
 Hönnun og sköpun muna frá hugmynd að fullgerðum hlut.
 Meðferð verkfæra og áhalda.
 Umhirða og umgengni.
 Snerting við ólíkan efnivið.
ii. Námsgögn og kennsluefni
Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og barnið nýtir sér við námið eru:
 Áhöld og tæki sem tilheyra í smíðasmiðjunni.
 Ýmis viður og fjölbreyttur annar efniviður.
 Hugmyndaleit og sköpun í tölvum.
iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun
Í meginatriðum fer námið og kennslan, innan og utan skóla (heima), fram á eftirfarandi hátt:
 Kennslan fer fram vikulega í smíðasmiðju fyrir börn á aldrinum 6 til 9 ára.
 Kennsla yngri barnanna tengd ákveðnum viðfangsefnum og verkefnum.
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3.6. Textílmennt
Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar
Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í kennsluáætlunum.
Verkefni sem börnin vinna í textílmennt tengjast öðrum námsgreinum í samþættum verkefnum þar sem
því verður við komið. Þau fá þjálfun í að hanna, teikna, mála og lita í tengslum við textílverkefni. Þau
klippa, þræða nálar og sauma einföld spor, læra að prjóna, vinna með þrykk, þæfingu og einfaldan vefnað.
Börnin fara yfir helstu hluta saumavéla og sauma í saumavél. Þau læra um eiginleika íslensku ullarinnar
og vinna með ull.
Börnin klippa og vinna með efnisafklippur og búa til klippimyndir. Þau vinna með garn og gera ýmis
textílverk, einstaklingslega eða í hópi.
Tímafjöldi: 0,85 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). Fyrir börn á aldrinum
5 til 9 ára er unnið í smiðjum vikulega í nokkrar vikur í senn, börnin skipta svo um smiðju að tímabílinu
loknu. Yngri börnin fá vikulega tíma í textílsmiðju og vinna þá verkefni sem tengjast þema hverju sinni.

i. Viðfangsefni í náminu
Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru:
 Hönnun, teikning, málun, litun og að klippa.
 Læra undirstöðuatriðin í að prjóna, vefa og hekla.
 Læra að sauma einföld spor í jafa.
 Sauma í saumavél.
 Þjálfast í að nota flatt form.
 Gera sér grein fyrir notagildi efna og fá innsýn í hvernig textílverk verður til.
 Vinna með og læra um íslenska ull.
 Taka þátt í umræðu um fagurfræðileg sjónarmið s.s. lit, lögun, glaðlegt, hlýlegt o.s.frv.
ii. Námsgögn og kennsluefni
Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og barnið nýtir sér við námið eru:
 Fjölbreyttur efniviður sem tilheyrir í textílsmiðju.
 Efni, garn, tvinni, nálar, prjónar o.s.frv.
 Saumavélar.
iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun
Í meginatriðum fer námið og kennslan, innan og utan skóla (heima), fram á eftirfarandi hátt:
 Fyrir 5 til 9 ára börnin er vikuleg textílsmiðja þar sem börnin koma í hópum í nokkrar vikur í senn.
 Fyrir yngri börnin er vikulegur tími sem er verkefnatengdur hverju sinni.
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4. Þemavinna - hópastarf
Námshæfni – viðmið og mat
Þemaverkefni í Krikaskóla eru unnin markvisst með börnum á aldrinum 6 til 9 ára og allar náttúrugreinar
og samfélagsgreinar eru samþættar þar. Þemaverkefnin innihalda fjölbreytt viðfangsefni og úrvinnslu
hverju sinni. Þemaverkefni ná einnig inn í greinar eins og íslensku, stærðfræði sem og list- og
verkgreinar. Markmiðið er að börnin taki þátt í og vinni verkefni sem eru heildstæð og skapi þeim
einstakt tækifæri til náms. Börnin vinna úrvinnslu sína í þemamöppur sem liggja til námsmats.
Þemavinna er unnin með börnunum á aldrinum 2ja til 5 ára sem partur af hópastarfi þeirra. Þau
þemaverkefni eða hópastarf sem unnið að með leikskólabörnum samþættir einnig fjölbreyttar
námsgreinar.
Greinar þær sem liggja undir í þemavinnu er því eftirfarandi:
Náttúrugreinar: Umhverfismennt, lífvísindi, jarð- og stjörnufræði auk eðlis- og efnavísinda.
Samfélagsgreinar: Landafræði, saga, jafnréttindi og lífsleikni, heimspeki, siðfræði og trúabragðafræði.
Íslenska og stærðfræði, ásamt list- og verkgreinum.
Sérstakir þemadagar eru einnig haldnir í skólanum og þá vinna allir aldurshópar með sömu markmiðin.
Leiðirnar eru þá aðlagaðar að aldri barna og þroska en lokamarkmiðið sameiginlegt. Dæmi um
þemadaga eru: Dagur íslenskrar tungu, dagur stærðfræðinnar, 100 daga hátíð, íþróttadagurinn o.s.frv.

a. Viðmið um námshæfni í þema
Eftirfarandi viðmið eru lögð til grundvallar mati á námshæfni nemanda í lok 4. árgangs (lokamat):
Efnisþættir:
Náttúrugreinar
(umhverfismennt,
lífvísindi, jarð- og
stjörnufræði, eðlis-og
efnavísindi):

Samfélagsgreinar(
landafræði, saga,
jafnrétti og lífsleikni,
heimspeki, siðfræði
og trúabragðafræði):

Viðmið um námshæfni í þema
Við lok árgangs geti barnið:
 Þekkt nærumhverfi sitt, helstu staði og kennileiti.
 Miðlað hugmyndum sínum sem tengjast náttúruvísindum.
 Notað hugtök úr náttúruvísindum.
 Skilið hvernig tækni nýtist í daglegu lífi.
 Gert sér grein fyrir hvernig við erum hluti af náttúrunni
og hvernig lífsafkoma okkar byggist á samspili við aðra.
Við lok árgangs geti barnið:
 Nefnt dæmi um einkenni og stöðu Íslands í ljósi legu,
sögu og menningar.
 Sagt frá einkennum og sögu heimabyggðar og tengslum
við önnur svæði á Íslandi.
 Bent á tengsl valinna þátta í samfélagi, náttúru, trú og
lífsviðhorfi, einkum í nærsamfélaginu.
 Átta sig á að trúar – og lífsviðhorf fólks birtast í
mismunandi siðum og venjum.
 Afla sér og nýtt sér vitneskju um samfélagsmálefni í
námsgögnum og miðlum.
 Sagt frá völdum þáttum og tímabilum í sögu fjölskyldu og
heimabyggðar.
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Bent á nokkrar mikilvægar stofnanir í heimabyggð.
Lýst kostnaði vegna eigin neyslu og áttað sig á ýmsum
tilboðum sem hvetja til útgjalda og neyslu.
Átta sig á gildi samhjálpar í samfélaginu.
Bent á dæmi um lýðræðislega þætti í nærsamfélaginu.
Nefnt dæmi um trúarlegar vísanir í listum og
bókmenntum.
Varast hættur á heimili sínu og í nágrenninu.
Átta sig á hlutverki landakorta og notagildi þeirra.
Sagt frá sjálfu sér með hliðsjón af búsetu, uppruna,
fjölskyldu, siðum og venjum.
Bent á gildi jákvæðra viðhorfa.
Gera sér grein fyrir hvar styrkur sinn liggur.
Hlusta á og greint að ólíkar skoðanir.
Rætt um valin samfélagsleg og siðferðisleg málefni.
Rætt um réttindi og skyldur í nærsamfélaginu og sýnt
ábyrgð í samskiptum við aðra.
Þekki til Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.
Sýnt að það virði reglur í samskiptum fólks, skráðar og
óskráðar og nefnt dæmi um slíkar reglur.
Sýnt tillitsemi og umhyggju í leik og starfi.
Átta sig á að fólk býr við ólík fjölskylduform, hefur ólíkan
bakgrunn og ber virðingu fyrir mismunandi lífsviðhorfum
og lífsháttum.

Bls. 83

Krikaskóli

SKÓLANÁMSKRÁ 2015-2016
skóla

b. Matsviðmið og matskvarði fyrir námshæfni í þema
Í lok námstíma, við lok annar/skólaárs, er árangur nemenda metinn, þ.e. hversu vel hann hefur
tileinkað sér gæðin sem námshæfnin felur í sér. Það er gert út frá viðmiðum á grunni matskvarða
sem skóli hefur ákveðið og er kynntur hér neðar (A-D). Viðmið fyrir einstakra námsgreinar innan
námssviðs taka ýmist mið af viðmiðum fyrir námssviðið í heild sinni eða námsgreinina sjálfa ef gerð
hafa verið sérstök viðmið fyrir hana.
Samkvæmt aðalnámskrá skal matskvarðinn vera í bókstöfunum A-D. Skóla er þó í sjálfsvald sett
hvort hann notar þennan matskvarða (A-D) fyrir námssviðið fyrr en í 10. bekk og þá aðra
matskvarða í einstaka námsgreinum fram að því. Matskvarðinn gildir fyrir námssviðið í heild en
heimilt er að nota aðra matskvarða fyrir námsgreinar innan námssviðsins og er þá kynntur við
lýsingu þeirra.
Matskvarði
A
B
C
D

Matsviðmið fyrir námshæfni í þema
Hefur unnið mjög vel að þemaverkefnum vetrarins, sýnt áhuga og frumkvæði. Mjög
vandvirk/ur. Framkoma og umgengni til fyrirmyndar.
Hefur unnið vel að þemaverkefnum vetrarins, sýnt áhuga og frumkvæði. Oftast
vandvirkur. Framkoma og umgengni oftast góð.
Hefur unnið að þemaverkefnum vetrarins. Vinnur nokkuð vel. Vandvirkni, vinnusemi,
framkoma og umgengni nokkuð góð.
Hefur unnið að þemaverkefnum vetrarins.

Athugið að matskvarðinn er ekki í gildi fyrir skólaárið 2014-2015 samkvæmt ákvörðun mennta- og
menningarmálaráðherra um frestun hans í gildistöku aðalnámskrár og því ekki skilgreindur fyrir það skólaár.
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c. Grunnþættir menntunar í þema
Eftirfarandi áherslur eru skilgreindar fyrir grunnþætti menntunar í þema:
Grunnþáttur Áhersluþættir grunnþátta menntunar
 Efla sjálfsvitund, siðgæðisvitund, líkamlega og andlega velferð.Getur borið
kennsl á gildi s.s. virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum umhyggju og sáttfýsi.
HEILBRIGÐI OG
 Gerir sér grein fyrir hvar styrkur hans liggur.
VELFERÐ:
 Átti sig á og geti lýst ýmsum tilfinningum s.s. gleði, sorg og reiði.

JAFNRÉTTI:

LÝÐRÆÐI OG
MANNRÉTTINDI:

LÆSI:

SJÁLFBÆRNI:

SKÖPUN:







Efla félagsvitund og borgaravitund.
Áttar sig á gildi jafnrétti í daglegum samskiptum.
Gerir sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra manna.
Tekið þátt í samstarfi og samræðu í jafningjahópi.
Bent á dæmi um hefðbundin kynhlutverk og breytingar á þeim.

 Efla félagsvitund og borgaravitund.
 Fjalla um og skoða ýmis málefni nærsamfélagsins.
 Gerir sér grein fyrir réttindum sínum og skyldum í nærsamfélaginu og sýni
ábyrgð í samskiptum við aðra.
 Átti sig á lýðræðislegri uppbyggingu og samvinnu í sveitafélagi sínu.
 Átti sig á gildi samhjálpar í samfélaginu.
 Komi auga á þarfir og vandamál í umhverfi sínu og finni leiðir og lausnir.
 Efla siðgæðisvitund.
 Menningarlæsi í tengslum við trúarbrögð, menningu og ólíkar
samfélagsgerðir.
 Séu læs á umhverfi sitt.
 Verði virkir þátttakendur í aðgerðum til að bæta nánasta umhverfi.
 Umhverfisvernd og flokkun úrgangsFjalla um samspil manns og náttúru.
 Flokka gervi- og náttúruleg efni eftir tilurð þeirra.
 Rætt hvernig uppfinningar hafa gert líf fólks auðveldara eða erfiðara á
heimilum eða í ólíkum atvinnugreinum.
 Geta beitt sköpun við miðlun og öflunar þekkingar.
 Geta beitt gagnrýnni hugsun.
 Efla frumkvæði, forvitni og athafnaþrá.

Bls. 85

Krikaskóli

SKÓLANÁMSKRÁ 2015-2016
skóla

4.0. Þema - Hópastarf 2ja til 5 ára barna
Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar
Hópastarf; fer meira og minna fram í vali, þar sem börnin skiptast í minni hópa með kennara. Efnisval
hópastarfsins er það sem vekur áhuga barnanna í hvert skipti. Meðal annars er það árstíðabundið,
og/eða fyrirfram valin þemu sem hentar aldri og þroska aldurshópsins. Almennt er lögð áhersla á að
vinna í litlum hópum til að ná sem best til barnanna auk þess sem þau njótasín best í slíkum hópum.
Inn í hópastarfið fléttast einnig íslenska og stærðfræði með 2ja og 3ja ára börnunum. Börnin á aldrinum
4ra og 5 ára eru með sérstundir fyrir bæði íslensku og stærðfræði vikulega.
Einingakubbar; Caroline Pratt (fædd 1867) var hönnuður einingakubbana og notaði þá í starfi sínu
með börnum. Hún varð fyrir miklum áhrifum af hugmyndafræði Dewey. Pratt taldi að löngun barna til
að læra, væri meðfædd og að þau lærðu í gegnum leikinn. Hún áleit að nám barna þyrfti að hafa
markmið, sem væri hagnýtt fyrir þau, nálægt þeim og sem þau skildu. Markmið Pratt með hönnun
trékubba var að þeir veittu börnunum ánægju og gæfu fjölbreytta möguleika til sköpunar, t.d. að gefa
börnunum tækifæri að vinna úr reynslu sinni á eigin forsendum.
Í vali og í smiðjum vinna börnin með einingakubba, en þeir eru úr náttúrulegir gerðir úr hlyn, sem er
sérvalin og þurrkaður. Kubbarnir er í mörgum stærðum og gerðum. Þeir er allir miðaðir út frá
svokölluðum einingarkubb og eru mismunandi stærðarhlutföll af honum. Einingakubbar kallast opinn
efniviður eða ómótaður efniviður, sem þýðir að börnin hafa möguleika á því að skapa það sem þau vilja
og engin aðferð er rétt eða röng.
Markmið er að:
 Gefa börnum tækifæri á að vinna út frá reynslu sinni og læra um umheim sinn á eigin forsendum
án stýringar fullorðinna.
 Börnin verði vel að sér í hugtökum s.s. stærri, minni, breiður, langur, stuttur, lögun forma, fyrir
aftan og framan, svo eitthvað sé nefnt.
 Börnin ráði við flóknar byggingar sem krefjast úthugsaðar lausna um rými og form. Flóknari
byggingar krefjast einnig aukin skilnings á semsetningu og eiginleika forma.
 Efla samvinnu og samskipti barnanna. Þróaðri byggingar krefjast nýrra lausnaleiða, sem oft má
finna í samvinnu barnanna.
 Börnin fái að taka þátt í gagnvirku námi að þessu tagi sem er mikilvægur þáttur í þroskaferlinu.
 Sjá framfarir í orðræðu þeirra og skilningi, að geta útskýrt og skilið eiginleika formanna.
 Börnin geti flokkað einingakubba eftir eiginleika þeirra og að geta útskýrt hvernig og af hverju
form eru eins eða öðruvísi.
 Börnin öðlist sveigjanleika í hugsun sinni um formið, s.s. að tveir þríhyrningar mynda rétthyrning
og að tveir ferningar geta myndað sama rétthyrningin.
Tímafjöldi: er ólíkur miðað við aldur og þroska barnanna.
i. Viðfangsefni í náminu
Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru:
 Samstarf og samvinna barna.
 Ýmis verkefni sem lúta að námsviðum leikskóla s.s. vinátta, árstíðabundin verkefni, ég sjálfur
og líkami minn o.s.frv.
ii. Námsgögn og kennsluefni
Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni:
 Ýmis leikefni og opinn efniviður.
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iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun
Í meginatriðum fer námið og kennslan, innan og utan skóla (heima), fram á eftirfarandi hátt:
 Unnið er í litlum hópum í hreiðri eða í öðrum aðstæðum í skólanum.
 Útikennsla er hluti af hópastarfinu með leikskólabörnum.
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4.1. Þema 6 og 7 ára barna
Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar
Þemaverkefni eru unnin í samfelldum tíma með barnahópnum. Aldurshópnum er blandað og börnin
eru virkjuð til að taka þátt í verkefnum. Verkefnin eru unnin í ákveðinni röð sem dreifist á árin þeirra
í skólanum.
Tímafjöldi: 3 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). Verkefnið getur tekið
meira eða minna pláss tímalega séð fyrir ákveðin verkefni sem eru þá samþætt öðrum greinum.

i. Viðfangsefni í náminu
Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru:
 Lífverur í heimabyggð; Börnin rannsaka helstu lífverur í nánasta umhverfi sínu s.s. fugla,
smádýr og plöntur. Þau flokka lífverur eftir eigin hugmyndum og eftir athugun á ytri
einkennum. Þau kanna sérkenni dýra og plantna með athugunum og samanburði.
 Ævintýri; Börnin vinna með þekkt ævintýri, setja upp leikþátt eða söngatriði. Þau fá þjálfun
í tjáningu og framsögn með aðstoð leikrænnar tjáningar.
 Trúarbrögð; Börnin fræðast um nokkrar frásagnir, helstu hátíðir og sið kristni og annarra
trúarbragða, einkum í nærsamfélaginu.
 Jólaverkefni; Börnin kynnast ákveðnum siðum og venjum er tengjast jólahátíðinni á Íslandi
áður fyrr og bera saman við nútímann.
 Líkami minn; Börnin læra að þekkja helstu líkamshluta og megin starfsemi þeirra. Þau vinna
að því að efla skilning sinn á mikilvægi þátta eins og hreyfingar, hreinlætis, hollrar fæðu og
svefns fyrir heilbrigði og líðan. Þau fræðast einnig um ýmsa sjúkdóma, um sýkla og smitleiðir.
 Húsdýrin; Börnin fræðast um einkenni og lifnaðarhætti algengustu húsdýra á Íslandi.
 Hvað langar þig að skoða, rannsaka, læra?; Í þessu verkefni er tekið fyrir ákveðið þema sem
börnin velja sjálf. Viðfangsefnið þarf að hafa persónulega merkingu fyrir barnið og vera úr
nærumhverfi þess. Verkefnið þarf að byggjast á áhuga barnanna og kennarar að leiða það
áfram með tilliti til þess.
 Ég og skólinn minn; Unnið er að því að efla skilning barnanna á mikilvægi tillitsemi og
umhyggju í leik og starfi, og í samskiptum við aðra. Einnig að börnin átti sig á ýmiss konar
afleiðingum athafna sinna og þjálfist í að setja sig í spor jafnaldra.
 Árstíðir, veður og vindar; Börnin skoða og ræða um afleiðingar árstíðarbreytinga í íslenskri
náttúru. Þau ræða, skoða og gera athuganir varðandi áhrif árstíða á þau sjálf og daglegt líf,
s.s. umhverfi, hitastig og líkama. Þau læra að þekkja einkenni árstíða og hvers vænta má á
hverjum tíma. Þau rannsaka og ræða breytinga í náttúrunni s.s. vegna vatns, vinda, mannsins
og náttúruhamfara. Þau efla skilning sinn á snúningi jarðar, degi og nótt. Þau öðlast skilning
á árstíðunum, vikudögunum og mánuðunum. Þau skrá skipulega niður upplýsingar um veður
í stuttan tíma og vinna lýsingar s.s. heitt, kalt, logn, rok o.s.frv. Þau gera tilraunir með vatn
og birtingarform þess; gufu, vökva og ís. Þá ræða börnin einnig ólík birtingarform vatns í
náttúrunni s.s. jökla, ár. læki, rigningu og snjókomu.
 Jólaverkefni; Börnin velja sér ákveðna siði úr fortíðinni og bera saman við nútímann.
 Lífverur; Börnin flokka dýr eftir því hvort þau eru jurta- eða hræætur. Þau finna út og ræða
hvað einkennir lifandi verur og greinir þær frá lífvana hlutum s.s. hreyfing, næring, vöxtur og
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æxlun. Þau ræða og finna dæmi um lífverur sem þurfa loft, vatn, fæðu og búsvæði til að lifa.
Einnig er unnið með íslensk spendýr á landi.
Ég og fjölskylda mín; Unnið er að því að börnin efli skilning sinn á mikilvægi fjölskyldunnar
og fjölbreytni fjölskyldugerða í samfélagi manna. Þau þjálfast í að segja frá sjálfum sér með
hliðsjón af búsetu, uppruna, fjölskyldu, siðum og venjum. Unnið er með mikilvægi reglna í
samskiptum fólks, skráðar og óskráðar, auk þess sem þau læra að þekkja líkar samfélagslegar
reglur. Farið er yfir gildi þess að vera hluti af hópi. Skoðaðar eru hættur í nánasta umhverfi
barnsins á heimili og við skóla.
Rannsóknarverkefni; Börnin vinna með upplifun og skynjun sína á fjölbreyttan máta. Svo
sem breytingar á hljóði, ljósi og skugga, bragði, lykt og lögun.
Hreyfing og kraftur; Börnin gera athuganir á þyngdarkrafti og núningskrafti í daglegu lífi. Þau
gera einfaldar tilraunir s.s. af hverju hlutir fara af stað, stöðvast, breyta um stefnu, fara hægt
eða hratt o.s.frv.
Land og þjóð; Unnið er að börnin efli þekkingu sína á einkennum og stöðu Íslands í
heiminum í ljósi legu, sögu og menningar. Þau þekki íslenska fánann og hvað litir hans tákna,
skjaldarmerki Ísland og söguna af landvættunum. Unnið er með íslenska þjóðsönginn og
þjóðhátíðardaginn. Efldur er skilningur barna á lögum og reglum og að til eru landslög og
alþjóðareglur. Mikilvægar stofnanir samfélagsins er kannaðar og skoðaðar.

ii. Námsgögn og kennsluefni
Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og barnið nýtir sér við námið eru:
 Fjölbreytt námsgögn sem unnið er með hverju sinni.
 Þemabækur sem skólinn lætur búa til fyrir sig á hverju ári.
 Stuðst er við eftirfarandi námsbækur:
o Komdu og skoðaðu bókaflokkurinn.
o Trúarbrögðin okkar.
o Birta.
 Efni af Veraldarvefnum.
 Fræðibækur.
 Kortabækur.
 Kostuleg kort og gröf.
 Greiningalyklar um smádýr.
 Algeng fjörudýr.
 Auðvitað.
 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna.
 Bókin um Tíslu, o.fl.
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iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun
Í meginatriðum fer námið og kennslan, innan og utan skóla (heima), fram á eftirfarandi hátt:
 Unnið er í fjölbreyttum og aldursblönduðum hópum með 6 og 7 ára börnum. Fimm ára
börnin taka á köflum einnig þátt.
 Farið er í vettvangsferðir og rannsóknarleiðangra í tengslum við þemavinnu hverju sinni.
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4.2. Þema 8 og 9 ára barna
Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar
Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í kennsluáætlunum.
Þemaverkefni eru unnin í samfelldum tíma með barnahópnum. Aldurshópnum er blandað og börnin
eru virkjuð til að taka þátt í verkefnum. Verkefnin eru unnin í ákveðinni röð sem dreifist á árin þeirra
í skólanum.
Tímafjöldi: 3 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). Verkefnið getur tekið
meira eða minna pláss tímalega séð fyrir ákveðin verkefni sem eru þá samþætt öðrum greinum.

i. Viðfangsefni í náminu
Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru:
 Atvinna í heimabyggð; Börnin kynna sér störf fólks og atvinnuhætti í heimabyggð. Þau læra
um hlutverk nokkurra þjónustustofnana í samfélaginu s.s. skóla, banka og lögreglu.
 Þau fræðast um tengsl framleiðslu og þjónustu með því að skoða og rannsaka framleiðsluferli
vöru, frá framleiðanda til neytanda.
 Þjóðsögur í heimabyggð; Börnin vinna með þjóðsögur úr heimabyggð og þjálfast í framsögn
og tjáningu með aðstoð leikrænnar tjáningar. Einnig er unnið með endursagnir, bæði út frá
hlustun og lestri.
 Þróun byggðar; Skoðaðir eru nokkrir þættir sem hafa haft áhrif á mannlífið í tímans rás, svo
sem umhverfi og skipulag samfélaga. Börnin fræðast um einkenni og sögu heimabyggðar og
skoða í tengslum við önnur svæði á landinu. Börnin skoða, ræða og vinna með ýmsa atburði
og persónur á völdum tímum sem eru til umræðu í nærsamfélaginu og velti fyrir sér
upplýsingum, gildi þeirra og áreiðanleika.
 Heimabyggðin og kortavinna; Unnið er að því að börnin átti sig á hlutverki landakorta og
notagildi þeirra. Þau búa til einfalt kort af nánasta umhverfi sínu. Þau kanna þekkta staði úr
sínum landsfjórðungi á kortum og myndum og læra að greina algeng fyrirbæri á loftmynd af
nánasta umhverfi.
 Trúarbrögð; Börnin fræðast um nokkrar frásagnir, helstu hátíðir og siði kristni og annarra
trúarbragða, einkum í nærsamfélaginu.
 Íslensk náttúra; Börnin skoða íslenska náttúru með það að leiðarljósi að gera sér grein fyrir
nokkrum einkennum þess að náttúrufar breytist vegna ytri áhrifa. Þau læra um
náttúruhamfarir og afleiðingar þeirra á daglegt líf fólks. Einnig fræðast þau um helstu
jarðhræringar sem verða á Íslandi, s.s. eldgos og jarðskjálfta og æfa viðbrögð við mögulegum
náttúruhamförum í heimabyggð sinni, s.s. jarðskjálfta, flóði, snjóflóði og eldgosi. Unnið er að
því að efla skilning þeirra á gildi náttúru og umhverfis og mikilvægi góðrar umgengni.
 Jörðin og fólk í ólíkum menningarheimum; Börnin læra að þekkja og finna á hnattlíkani
og/eða korti heimsálfurnar og úthöfin. Þau athuga hvar er sjór og hvert er megineinkenni
landslags. Þau vinna með hugtök eins og miðbaugur, norður- og suðurpóll. Þau skoða loftslag
og gróðurfar á jörðinni með tilliti til áhrifa á líf fólks. Börnin fræðast um mismunandi
menningarsvæði í heiminum, ólíkan bakgrunn fólks, mismunandi viðhorf, siði og venjur sem
hafa áhrif á trúar og lífsviðhorf fólks. Þau auka þekkingu sína á fjölbreytileika manna í ólíkum
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þjóðfélögum, að fólk talar ólík tungumál og þau velta fyrir sér spurningum sem tengjast trú,
lífsviðhorfi og breytni.
Himingeimurinn; Börnin gera athuganir á himingeiminum og skoða stjörnumerki sem sjást
frá Íslandi. Þau fræðast um geimrannsóknir og áhrif þeirra á m.a. tækniþróun í heiminum.
Unnið er að því að efla skilning barnanna á innbyrðis afstöðu jarðar, tungls og sólar. Þau
skoða hvernig hnattlögun og hreyfingu jarðarinnar orsakar dag, nótt og árstíðaskipti. Þau
gera athuganir á stefnu skugga við tíma dags og þau gera athuganir á útiliti tunglsins, hvernig
það breytist á einum tunglmánuði.
Athuganir á ýmsum efnum; Börnin gera tilraunir með ýmis efni. Þau rannsaka það hvað
verður um efni sem leyst eru upp í vatni og hamskipti efna. Þau gera tilraunir um áhrif
mismunandi hitastigs á leysni og skoða samhengi mismunandi ástand efna og eiginleika þeirra.
Hvað langar þig að skoða, rannsaka, læra?; Í þessum verkefnum er tekið fyrir ákveðið þema
eða viðfangsefni og það ítarlega rannsakað út frá áhuga barnanna. Viðfangsefnið er tekið úr
því umhverfi sem börnin þekkja og það nálgast þannig að það hafi persónulega merkingu
fyrir barnið. Viðfangsefnið getur verið ákvarðað af börnunum eða kennaranum, en það er
alltaf eðlislægur áhugi barnanna sem ræður ferðinni. Markmiðssetningar úr námskrám leiða
verkefnið ekki endilega af stað og ekki áfram, heldur kviknar neistinn hjá börnunum. Þau
koma auga á eitthvað í umhverfinu sem áhugavert er að skoða og rannsaka.
Ég og samfélagið; Börnin vinna að sérstökum viðfangsefnum þar sem þau ræða og vinna með
valin samfélagsleg, siðferðileg og heimspekileg málefni. Þau vinna með hugtökin virðing,
umhyggja og sáttfýsi. Börnin vinna einnig með mikilvægi þess að bera virðingu fyrir sjálfum
sér og öðrum, og að sýna fólki umhyggju og sáttfýsi. Þau skoða fyrirmyndir sínar í lífinu og
hvaða áhrif þær geta haft. Börnin vinna að því að greina styrkleika sína og skoða mikilvægi
jákvæðra viðhorfa og gilda. Þau þjálfast í að greina og lýsa ýmsum tilfinningum sínum svo sem
gleði, sorg og reiði. Þau ræða og greina margvísleg áreiti í umhverfinu, bæði jákvæð og
neikvæð, og hvaða áhrif þessi áreiti geta haft á líf þeirra. Börnin þjálfast í að hlusta á og greina
að ólíkar skoðanir auk þess að átta sig á samhengi orða, athafna og afleiðinga. Þau skoða
neyslu sína í daglega lífinu, rýna í kostnað, gera áætlanir, setja sér markmið og gera sér
áætlanir við úrlausn afmarkaðra verkefna.
Jafnrétti; Unnið er að því að börnin átti sig gildi jafnréttis í daglegum samskiptum og að þau
geri sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra manna. Á markvissan hátt æfa þau samstarf og
samræður í jafningjahópi og ræða málefni er varðar jafnrétti í víðum skilningi.
Ísland áður fyrr; Börnin skoða, ræða og kanna ýmsa þætti sem hafa haft áhrif á mannlífið í
tímans rás, svo sem umhverfi og skipulag samfélaga. Þau skoða gerð og mótun íslensks
samfélags fyrr og nú. Þá gera þau athuganir á völdum þáttum og tímabilum í sögu fjölskyldu
og heimabyggðar. Þau skoða og rannsaka hvernig sagan birtist í munum og minningum. Þau
læra um atburði og persónur á völdum tímum sem eru til umræðu í nærsamfélaginu.
Uppfinningar og tækni; Unnið er að því að börnin átti sig á áhrifum tækninnar og
framkvæmda á mannlíf og umhverfi. Einnig að þau geri sér grein fyrir notkun og þróun
algengra rafmagnstækja sem tengjast daglegu lífi, skoði og athugi algengustu orkugjafa í
umhverfinu. Þau þjálfast í að vinna eftir verkferli nýsköpunar, þ.e. leita að þörfum í daglegu
umhverfi fyrir nýsköpun og vinna verkferlin.
Samfélagsleg þátttaka og ábyrgð; Börnin fjalla um og skoða ýmis málefni nærsamfélagsins.
Þau fjalla um og efla skilning sinn réttindum sínum, skyldum í nærsamfélaginu og mikilvægi
þess að skilja og gera sér grein fyrir ábyrgð sinni í samskiptum við aðra. Unnið er að því að
börnin átti sig á lýðræðislegri uppbyggingu og samvinnu í sveitafélagi sínu en einnig að þau
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átti sig á gildi samhjálpar í samfélaginu. Börnin gera samfélagslegar athuganir þar sem þau
skoða þarfir og vandamál í umhverfi sínu og finna leiðir að lausn. Unnið er að því að efla
skilning barnanna á mikilvægi virkrar þátttöku í aðgerðum til að hafa áhrif og bæta nánasta
umhverfi.
Lífverur; Börnin skoða og geri athuganir á algengustu lífverum í nánasta umhverfi. Þau skoða
hvernig umhverfi lífvera og mismunandi lífsskilyrði geta mótað einkenni þeirra með því
athuga lífsskilirði lífveranna og tengsl við umhverfið. Unnið er að því að efla með börnunum
virðingu fyrir umhverfi sínu, lífskilyrðum lífvera og að þau geri sér grein fyrir því að þau geti
haft um það að segja hvernig umhverfi þau lifa í.

ii. Námsgögn og kennsluefni
Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og barnið nýtir sér við námið eru:
 Fjölbreytt námsgögn sem unnið er með hverju sinni.
 Þemabækur sem skólinn lætur búa til fyrir sig á hverju ári.
 Stuðst ef við eftirfarandi námsbækur:
o Komdu og skoðaðu bókaflokkurinn.
o Trúarbrögðin okkar.
o Birta.
 Efni af Veraldarvefnum.
 Fræðibækur.
 Kortabækur.
 Kostuleg kort og gröf.
 Greiningalyklar um smádýr.
 Algeng fjörudýr.
 Auðvitað.
 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna.
 Bókin um Tíslu og fl.
iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun
Í meginatriðum fer námið og kennslan, innan og utan skóla (heima), fram á eftirfarandi hátt:
 Unnið er í fjölbreyttum hópum, aldursblönduðum með 8 og 9 ára börnum. Farnar eru
vettvangsferðir og rannsóknarleiðangrar í tengslum við þemavinnu hverju sinni.
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5. Skólaíþróttir
Námshæfni – viðmið og mat
Öll börn í Krikaskóla taka þátt í íþróttum og hreyfingu. Börn á aldrinum 2ja og 3ja ára fara með sínum
kennurum í íþróttasal og kennarar setja upp hreyfistundir eða frjálsar stundir til hreyfingar.
Leikskólabörn á aldrinum 4ra og 5 ára hitta íþróttakennara einu sinni í viku og fá þá skipulagða
hreyfistund með það að markmiði að vinna sérstaklega með líkamlega þroskaþætti, jafnvægi, styrk og
úthald.
Öll 5 ára börnin sækja sundnámskeið að vori með kennurum skólans. Sundnámskeiðið er haldið í
Varmárlaug og foreldrar greiða fyrir það.
Börn á aldrinum 6 til 8 ára eru í sínum íþróttum í Krikaskóla, bæði inni og úti. Ekki er eiginlegur
íþróttasalur í Krikaskóla né búningsaðstaða en hreyfisvæði er gott fyrir yngri barna kennslu. Þau sækja
sund í innilaugina í Lágafellslaug og fara þangað með skólabíl.
Börnin í 9 ára hópnum fara í íþróttakennslu í íþróttahúsinu við Varmá. Þar er kennt í stórum íþróttasal
og eru þau með börnum úr Varmárskóla. Það er mikilvægur áfangi og hluti af því að brúa bilið milli
Krikaskóla og Varmárskóla með hag barnanna að leiðarljósi. Börnin sækja sund í útilaugina í Varmárlaug
og ýmist ganga þangað eða eru keyrð með skólabíl.

a. Viðmið um námshæfni í skólaíþróttum
Eftirfarandi viðmið eru lögð til grundvallar mati á námshæfni barns í lok árgangs (lokamat):
Efnisþættir:
Líkamsæfingar,
styrkur og þol:

Líkamsvitund,
samhæfing og
liðleiki:

Viðmið um námshæfni í skólaíþróttum
Við lok árgangs geti barnið:
 Gert ýmsar líkamsæfingar til að bæta styrk og úthald (4-9 ára).
 Gert krabbastöðu við vegg með aðstoð (4-5 ára).
 Tekið þátt í lengri hjóla og/eða gönguferðum (6-9 ára).
 Getur skokkað/hlaupið 250 m án þess að stoppa (6 ára).
 Getur skokkað/laupið 500 m án þess að stoppa (7-9 ára).
 Gert höfuðstöðu við vegg (6-9 ára).
 Gert krabbastöðu við vegg (6 ára).
 Gert krabbastöðu út á gólfi (7-9 ára).
 Gert kollhnís aftur á bak og áfram (6 ára).
 Þekkir og getur æfingar sem reyna á bringu og bak (7-9 ára).
 Þekkir og getur æfingar sem reyna á fætur og kvið (7-9 ára).
 Getur handahlaup og arabastökk (7-9 ára).
Við lok árgangs geti barnið:
 Þekkt mun á spenntum og slökum líkama (4-9 ára).
 Kastað og gripið bolta (4-9 ára).
 Velt sér í kollhnís (4-6 ára).
 Getur staðið á einum fæti án stuðnings (6 ára).
 Getur dripplað og rekið bolta (6 ára).
 Getur hoppað á öðrum fæti í smá stund (6 ára).
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 Getur hoppað 10 m á öðrum fæti án stuðnings (7-9 ára).
 Getur driplað og rekið bolta milli keila (7-9 ára).
 Getur sippað 10 sinnum (7-9 ára).
 Kastað bolta með gagnstæðan fót frammi (7-9 ára).
 Hoppað upp og kastað bolta (7-9 ára).
 Gert undir og yfiruppgjöf í blaki (7-9 ára).
 Getur valhoppað 10 m (9 ára).
Leikir og reglur: Við lok árgangs geti barnið:
 Skilið og farið að reglum leikja (4-6 ára).
 Fari að fyrirmælum kennara (4-6 ára).
 Skilið reglur sem gilda í íþróttakennslu (6-9 ára).
 Skilið og útskýrt grunnreglur fótbolta, körfubolta, handbolta,
blaks og bandýs (7-9 ára).
Sund: Við lok árgangs geti barnið:
 Leikið sér í vatni án ótta (5 ára).
 Farið í kaf og blásið (5-6 ára).
 Flotið á baki eða bringu með eða án hjálpartækja (6 ára).
 Gengið með andlit í kafi 2,5 m eða lengra.
 Gert bringusundsfótatök við bakka með eða án hjálpartækja
(6 ára).
 Gert skriðsundsfótatök við bakk með eða án hjálpartækja (6
ára).
 12 m bringusund án hjálpartækja (7-9 ára).
 12 m skólabaksund án hjálpartækja (7-9 ára).
 12 m skriðsund með hendur fram án hjálpartækja (7-9 ára).
 12 m baksundsfótatök án hjálpartækja (7-9 ára).
 Kafað eftir hlut á 1-1,5 m dýpi.
 Get marglittuflot með því að rétta úr sér (8-9 ára).
 Spyrnt frá bakka og rennt með andlit í kafi í minnst 2,5 m (89 ára).
 Synt 25 m bringusund án hjálpartækja (9 ára).
 Synt 15 m skólabaksund án hjálpartækja (9 ára).
 Synt 12 m skriðsund án hjálpartækja (9 ára).
 Synt 12 m baksund án hjálpartækja (9 ára).
 Gert stungu úr kroppstöðu af bakka (9 ára).
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b. Matsviðmið og matskvarði fyrir námshæfni í skólaíþróttum
Í lok námstíma, við lok annar/skólaárs, er árangur barna metinn, þ.e. hversu vel barnið hefur
tileinkað sér gæðin sem námshæfnin felur í sér. Það er gert út frá viðmiðum á grunni matskvarða
sem skóli hefur ákveðið og er kynntur hér neðar (A-D). Viðmið fyrir einstakra námsgreinar innan
námssviðs taka ýmist mið af viðmiðum fyrir námssviðið í heild sinni eða námsgreinina sjálfa ef gerð
hafa verið sérstök viðmið fyrir hana.
Samkvæmt aðalnámskrá skal matskvarðinn vera í bókstöfunum A-D. Skóla er þó í sjálfsvald sett
hvort hann notar þennan matskvarða (A-D) fyrir námssviðið fyrr en í 10. bekk og þá aðra
matskvarða í einstaka námsgreinum fram að því. Matskvarðinn gildir fyrir námssviðið í heild en
heimilt er að nota aðra matskvarða fyrir námsgreinar innan námssviðsins og er þá kynntur við
lýsingu þeirra.
Matskvarði
A

B

C

D

Matskvarði
A

B

C

D

Matsviðmið fyrir námshæfni í skólaíþróttum
Barnið hefur mjög góða hreyfifærni og getur framkvæmt þær æfingar sem kenndar hafa
verið mjög vel. Barnið hefur sýnt fram á að það búi yfir miklum styrk, úthaldi, hreyfanleika,
samhæfingu og leikni. Barnið hefur tileinkað sér mjög gott viðhorf gagnvart
íþróttakennslu og þeim reglum sem þar gilda.
Barnið hefur góða hreyfifærni og getur framkvæmt þær æfingar sem kenndar hafa verið
vel. Barnið hefur sýnt fram á að það búi yfir góðum styrk, úthaldi, hreyfanleika,
samhæfingu og leikni. Barnið hefur tileinkað sér gott viðhorf gagnvart íþróttakennslu og
þeim reglum sem þar gilda.
Barnið hefur sæmilega hreyfifærni og getur framkvæmt þær æfingar sem kenndar hafa
verið sæmilega. Barnið hefur sýnt fram á að það búi yfir sæmilegum styrk, úthaldi,
hreyfanleika, samhæfingu og leikni. Barnið hefur tileinkað sér sæmilegt viðhorf gagnvart
íþróttakennslu og þeim reglum sem þar gilda.
Barnið hefur ekki náð viðmiðum námshæfni sem skilgreint er undir matskvarða C og er
ekki skilgreint frekar. Í sumum tilvikum fær barnið fyrir vikið einstaklingsnámskrá með
eigin, persónulegum viðmiðum um námshæfni.
Matsviðmið fyrir námshæfni í skólasundi
Barnið getur framkvæmt grunnatriði sundaðferða mjög vel og hefur mjög gott vald á
þeim sundaðferðum sem kenndar hafa verið. Barnið hefur tileinkað sér öryggis- og
skipulagsreglur sundstaðar mjög vel.
Barnið getur framkvæmt grunnatriði sundaðferða vel og hefur gott vald á
sundaðferðum sem kenndar hafa verið. Barnið hefur tileinkað sér öryggis- og
skipulagsreglur sundstaðar vel.
Barnið getur framkvæmt grunnatriði sundaðferða sæmilega og hefur sæmilegt vald á
sundaðferðum sem kenndar hafa verið. Barnið hefur tileinkað sér öryggis- og
skipulagsreglur sundstaðar sæmilega.
Barnið hefur ekki náð viðmiðum námshæfni sem skilgreint er undir matskvarða C og
er ekki skilgreint frekar. Í sumum tilvikum fær barnið fyrir vikið einstaklingsnámskrá
með eigin, persónulegum viðmiðum um námshæfni.

Athugið að matskvarðinn er ekki í gildi fyrir skólaárið 2014-2015 samkvæmt ákvörðun mennta- og
menningarmálaráðherra um frestun hans í gildistöku aðalnámskrár og því ekki skilgreindur fyrir það skólaár.
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c. Grunnþættir menntunar í skólaíþróttum
Eftirfarandi áherslur eru skilgreindirfyrir grunnþætti menntunar í skólaíþróttum:
Grunnþáttur Áhersluþættir grunnþátta menntunar
 Barnið skilji að líkamshreyfing er mikilvæg góðri heilsu.
 Barnið læri að njóta hreyfingar.
 Barnið skilji að grænmeti og ávextir eru hollir fyrir heilsu.
HEILBRIGÐI OG
VELFERÐ:
 Barnið verði meðvitað um mikilvægi hollrar næringar.
 Barnið skilji að heilsa hefur ekki bara með líkamlega sjúkdóma að gera
heldur einnig andlega, félagslega og líkamlega vellíðan.
JAFNRÉTTI:

LÝÐRÆÐI OG
MANNRÉTTINDI:

LÆSI:

SJÁLFBÆRNI:

SKÖPUN:

 Barnið skilji að allir hafi jafnan rétt á að stunda og taka þátt í íþróttum,
sundi og leikjum.
 Barnið skilji að allir standi jafnfætis og ekki megi mismuna.
 Barnið taki tillit til fötlunar og/eða hömlunar hjá skólafélögum
 Börn skilji að allir hafi sína skoðun, megi láta hana í ljós án þess að eiga á
hættu útilokun frá þátttöku.
 Börnin beri virðingu hvert fyrir öðru.





Börn geti tjáð sig í gegnum hreyfingu.
Börnin geti tjáð löngun sína og áhuga á íþróttum og sundi.
Börnin geti skilið fyrirmæli, bæði orðuð og rituð.
Barnið geti tjáð tilfinningar og skoðanir sínar í aðstæðum.

 Barnið sé virkt í tímanum.
 Barnið skilur að það er ábyrgt fyrir eigin þátttöku og námi.
 Barnið haldi forvitni sinni og vilji uppgötva nýjar leiðir.
 Barnið geti útfært hreyfingu sína með markvissum hætti.
 Börnin geti breytt reglum og útfært leiki til að koma til móts við fjölbreyttar
aðstæður.
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5.1. Íþróttir
Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar
Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í kennsluáætlunum.
Börnin fara í hreyfistundir í íþróttasal, ýmist með eða án íþróttakennara. Börn á aldrinum 2ja og 3ja
ára í 60 mínútur á viku. Börn á aldrinum 4ra og 5 ára fá 30 mínútur á viku með íþróttakennara og tíma
í viku hverri með sínum kennurum.
Börn á aldrinum 6 til 9 ára fá 80 mínútur á viku, yfir 200 daga skólaárið.
Hreyfismiðja er einnig í boði. Börn á aldrinum 5 til 9 ára taka þátt í henni í blönduðum hópum. Þar
vinnur íþróttakennari með fjölbreyttar áherslur í hreyfingu.
Valsmiðja í frístund, 2 klukkustundir á viku, eykur enn á fjölbreytni í hreyfingu en þá er börnum á
aldrinum 6 til 9 ára boðið að velja hreyfingu með íþróttakennara.
Tímafjöldi: ólíkir tímar miðað við aldur barnanna (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt
skólaár).

i. Viðfangsefni í náminu
Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru:
 Að koma til móts við mikla hreyfiþörf í gegnum leiki og íþróttir.
 Að auka skynfæri með skynhreyfileikjum og hlutverkjaleikum og markvissar æfingar. Þessir
þættir bæta einnig gróf- og fínhreyfingu.
 Virðing og umbyrðarlyndi í gegnum leik, íþróttir og hreyfingu.
 Helstu viðfangsefni eru: Hlaup, hopp, kasta og grípa bolta, dripl og rekja bolta, spyrnur,
jafnvægi í kyrrstöðu og hreyfingu, þol, samhæfing augna, handa og fóta í ýmsum hreyfingum,
grundvallar fimleikaæfingar eins og kollhnísa, handa- og höfuðstaða við vegg.
ii. Námsgögn og kennsluefni
Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og barnið nýtir sér við námið eru:
 Ýmsar kennslubækur, hugmyndir og veraldarvefurinn til að finna efni og æfingar til kennslu.
 Íþróttafatnaður eða annar fatnaður sem hindrar ekki hreyfingar barnanna.
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iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun
Í meginatriðum fer námið og kennslan, innan og utan skóla (heima), fram á eftirfarandi hátt:
 Í íþróttasal með ýmsum áhöldum þar sem kennari hjálpar til með að ná settum markmiðum.
 Á útisvæði skólans með ýmsum áhöldum þar sem kennari hjálpar til með að ná settum
markmiðum.
 Heima eða í frístundaríþrótt, en þar hjálpa foreldrar eða þjálfarar til.

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við börnin að læra út frá eigin forsendum
og til þess að námið komi þeim að sem mestu gagni:
 Kennari útskýrir viðfangsefni kennslustundar vel og vandlega. Kennari ýtir undir að börnin
komi með hugmyndir og viðfangsefni í kennslustund þegar það á við.
 Börnin eru mismunandi og þess vegna skal kennari aðlaga viðfangsefni kennslustundar að
þeim þannig að hvert barn komi úr tímanum með meiri reynslu og getu.

Bls. 99

Krikaskóli

SKÓLANÁMSKRÁ 2015-2016
skóla

5.2. Sund
Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar
Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í kennsluáætlunum.
Börnin í 5 ára hópi sækja námskeið í sundi að vori í útilaug við Varmá. Þar er um tveggja vikna námskeið
að ræða þar sem þau fara daglega í sund í fylgd kennara sinna. Sundkennarar taka á móti þeim þar, en
foreldrar greiða námskeiðsgjald. Námskeiðið er valfrjálst en hingað til hefur verið 100% þátttaka.
Börnin í 6 til 8 ára hópi sækja sund vikulega í Lágafellslaug. Þau eru í 40 mínútur vikulega yfir 200 daga
skólaárið. Börnin í 9 ára hópi sækja sund vikulega í Varmárlaug og þau eru í 40 mínútur vikulega yfir
180 daga skóladaga (skv. skóladagatali Varmárskóla). Þá daga sem ekki er kennt sund kemur
íþróttakennsla á móti í Krikaskóla.
Tímafjöldi: misjafnt eftir aldri barna (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár).

i. Viðfangsefni í náminu
Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru:
 Grunnþættir sundkennslu
ii. Námsgögn og kennsluefni
Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og barnið nýtir sér við námið eru:
 Sundfatnaður, handklæði og ef vill sundgleraugu.
 Kútur, korkur, flotbelti, ýmis leikföng sem kennslusundlaugin hefur að bjóða.
 Bókin Skólasund: Kennarahandbók (Námsgagnastofnun, 2000) er megin stuðningur kennara
í skólasundi.
iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun
Í meginatriðum fer námið og kennslan, innan og utan skóla (heima), fram á eftirfarandi hátt:
 Sundkennsla fer fram í innilaug í Lágafellslaug fyrir 6 til 8 ára.
 Sundkennsla fer fram í útilaug í Varmárlaug fyrir 9 ára.
 Foreldrar eru hvattir til að fara með börnum sínum í sund.
Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við börnin að læra út frá eigin forsendum
og til þess að námið komi þeim að sem mestu gagni:
 Kennarar kenna undirstöðuatriði sunds gegnum leiki, stöðvakennslu og endurtekna þjálfun.
iv. Námsmat og námsmatsaðlögun
Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi
varðandi:
a. Lykilhæfni:
 Barnið öðlist getu til að vera í vatni án óþæginda og hræðslu.
 Barnið lætur vatn í augun ekki trufla sig of mikið í sundkennslu.
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Sundþol eykst.

b. Námshæfni:
 Barnið sýnir sundi áhuga og hefur sjálfur frumkvæði af viðfangsefni kennslustunda sem
kennari ýtir undir.
 Börnin geti leyst vandamál án inngrips kennara.
 Börnin eflist í samvinnu, félagslegri hæfni og við að tjá tilfinningar sínar.
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6. Stærðfræði
Í Krikaskóla er áhersla á samfellu í námi barna frá 2ja ára til 9 ára í stærðfræði. Efla skal nám og skilning
barnanna þannig að þau öðlist hagnýtt læsi í stærðfræði.
Ljóst er að ung börn hafa óformlega þekkingu á stærðfræði og eru tilbúin til að takast á við ögrandi
verkefni sem tengjast þekkingu þeirra. Þau eru forvitin og vilja auka skilning sinn á veruleikanum.
Unnið hefur verið í Krikaskóla með þrautalausnir og skilning barna á stærðfræði með hugmyndafræðinni
um „Stærðfræði byggð á skilningi barna“ (SKSB) eða „Cognitively Guieded Instruction“ (CGI) frá
skólaárinu 2009-2010. Einnig hefur verið byggt á kennsluefninu „Einingu“ fyrir börnin á aldrinum 6 til
9 ára.

Námshæfni – viðmið og mat
Nám í grunnskóla skal hafa sem mest gæði og þess vegna byggir grunnskólastarfið á viðmiðum um hæfni
sem grundvöll gæðanna. Þau nefnast námshæfni þegar gæðin tengast átta námssviðum aðalnámskrár (og
öllum námsgreinum innan hvers námssviðs). Aðalnámskrá skilgreinir námshæfni fyrir 4., 7. og 10. Bekk,
en fyrir aðra árganga skilgreina skólar/kennarar viðmið um námshæfni í einstaka námssviðum. Í
einhverjum tilvikum er valið að hæfniviðmið séu sér fyrir hverja námsgrein frekar en fyrir viðkomandi
námssviðið í heild sinni sem er þá ákvörðun viðkomandi skóla.

a. Viðmið um námshæfni í stærðfræði
Eftirfarandi viðmið eru lögð til grundvallar mati á námshæfni barns í lok 4. bekkjar (lokamat):
Efnisþættir:
Tölur og
talnaskilningur:

Algebra:

Rúmfræði og
mælingar:

Viðmið um námshæfni í stærðfræði
Við lok árgangs geti barniði:
 Reiknað með náttúrlegum tölum á hlutbundinn og
óhlutbundinn hátt, raðað þeim og borið saman, unnið með
sætisgildi.
 Þróað hentugar aðferðir sem byggja á skilningi við að reikna
samlagningar-, frádráttar-, margföldunar-, og deilingardæmi.
 Leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr daglegu lífi og umhverfi,
með hugareikningi, vasareikni, tölvuforritum og skriflegum
útreikningum. Nýtt sér einföld brot og hlutföll í daglegu lífi.
 Tekið þátt í samræðum um spurningar og svör sem eru
einkennandi fyrir stærðfræði, unnið í samvinnu við aðra að
lausnum stærðfræðiverkefna.
Við lok árgangs geti barnið:
 Kannað, búið til og tjáð sig um reglur í talnamynstrum og
öðrum mynstrum á fjölbreyttan hátt og spáð fyrir um
framhald mynsturs, t.d. með því að nota líkön og hluti.
 Notað táknmál stærðfræðinnar til að meta sanngildi og tjá
vensl eins og jöfnuð og röð.
 Fundið lausnir á jöfnum með óformlegum aðferðum og
rökstutt þær.
Við lok árgangs geti barnið:
 Notað hugtök úr rúmfræði s.s. form, stærðir og staðsetningu
til að tala um hluti og fyrirbrigði í daglegu lífi.
 Gert óformlegar rannsóknir á tví- og þrívíðum formum,
teiknað skýringarmyndir af þeim og hlutum í umhverfi sínu.
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Áætlað og mælt ólíka mælieiginleika, s.s. lengd, flöt, rými,
þyngd, tíma og hitastig með óstöðluðum og stöðluðum
mælitækjum og notað viðeigandi mælikvarða.
Rannsakað og gert tilraunir með rúmfræði á einfaldan hátt
með því að nota tölvur og hlutbundin gögn.
Speglað og hliðrað flatarmyndum við rannsóknir á mynstrum
sem þekja flötinn.
Borið saman niðurstöður mismunandi mælinga og túlkað
niðurstöður sínar.

Tölfræði og Við lok árgangs geti barnið:
líkindi:  Safnað gögnum í umhverfi sínu og um eigið áhugasvið.
 Talið, flokkað og skráð, lesið úr niðustöðum sínum og sett
upp í einföld myndrit
 Tekið þátt í umræðum um gagnasöfnun og myndrit, bæði eigin
og annarra og gert einfaldar tilraunir með líkur.
 Tekið þátt í umræðum um tilviljanir og líkur.
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b. Matsviðmið og matskvarði fyrir námshæfni í stærðfræði
Í lok námstíma, við lok annar/skólaárs, er árangur barnsins metinn, þ.e. hversu vel það hefur
tileinkað sér gæðin sem námshæfnin felur í sér. Það er gert út frá viðmiðum á grunni matskvarða
sem skóli hefur ákveðið og er kynntur hér neðar (A-D). Viðmið fyrir einstakra námsgreinar innan
námssviðs taka ýmist mið af viðmiðum fyrir námssviðið í heild sinni eða námsgreinina sjálfa ef gerð
hafa verið sérstök viðmið fyrir hana.
Samkvæmt aðalnámskrá skal matskvarðinn vera í bókstöfunum A-D. Skóla er þó í sjálfsvald sett
hvort hann notar þennan matskvarða (A-D) fyrir námssviðið fyrr en í 10. Bekk, og þá aðra
matskvarða í einstaka námsgreinum fram að því. Matskvarðinn gildir fyrir námssviðið í heild en
heimilt er að nota aðra matskvarða fyrir námsgreinar innan námssviðsins og er þá kynntur við
lýsingu þeirra.
Í Krikaskóla hafa kennarar birt umsögn sína frekar en kvarða á vitnisburðablaði barna á aldrinum 6 til 9
ára. Hér er samræmdur texti fyrir vitnisburð eins og hann hefur verið þróaður innan skólans.
Eins fer fram símat þar sem kennarar skrá inn í markmið fyrir stærðfræði sem birt eru foreldrum í Mentor.
Þannig fá foreldrar góða mynd af stöðu síns barns.
Matskvarði
A
B

C

D

Matsviðmið fyrir námshæfni í stærðfræði
Hefur mjög góðan talna- og hugtakaskilning, skilur námsefnið vel og vinnur af öryggi.

Hefur góðan talna- og hugtakaskilning, er dugleg að tileinka sér námsefnið og
vinnur vel.
1. Hefur nokkuð góðan talna- og hugtakaskilning, er með aðlagað námsefni og
vinnur oftast vel.
2. Hefur nokkuð góðan talna- og hugtakaskilning, er duglegur að tileinka sér
námsefnið og vinnur oftast vel.
Hefur unnið að markmiðum vetrarins, er með aðlagað námsefni en þarfnast meiri
þjálfunar.

Athugið að matskvarðinn er ekki í gildi fyrir skólaárið 2014-2015 samkvæmt ákvörðun mennta- og
menningarmálaráðherra um frestun hans í gildistöku aðalnámskrár og því ekki skilgreindur fyrir það skólaár.

Bls. 104

Krikaskóli

SKÓLANÁMSKRÁ 2015-2016
skóla

c. Grunnþættir menntunar í stærðfræði
Eftirfarandi áherslur eru skilgreindar fyrir grunnþætti menntunar í stærðfræði:
Grunnþáttur Áhersluþættir grunnþátta menntunar
 Börnin öðlist skilning á gildi stærðfræði í daglegu lífi.
 Börnin tengi þekkingu á stærðfræði og heilbrigðu lífi. Til að skilja og ná
HEILBRIGÐI OG
VELFERÐ:
tökum á t.d. magni sykurs í matvælum þarf skilning á magnhugtökum og
þekkingu á tölum.
JAFNRÉTTI:

LÝÐRÆÐI OG
MANNRÉTTINDI:

LÆSI:

SJÁLFBÆRNI:

SKÖPUN:

 Barnið skilji að allir hafi rétt á að læra stærðfræði og taka þátt á sinn hátt.
 Börnin læri að setja sig í spor annarra og skilja ástæðu ólíkra námsleiða.
 Börnin átti sig á ólíkum þörfum hvers annars og leita leiða til að koma til
móts við alla í hópnum.





Börnin læri að tjá skoðun sína og virða skoðanir annarra.
Börnin læri að bera virðingu fyrir sínum lausnum og lausnum annarra.
Börnin sjái margar leiðir að sömu úrlausn.
Börnin efli með sér samstarf og samvinnu til að komast að niðurstöðu í
verkefnum sínum.

 Börnin efli hugtakaskilning sinn og miðli hvert til annars með samræðu.
 Börnin læri að setja fram lausnir sínar með skráningu af ýmsu tagi.
 Börnin nái að efla sig í úrlausnum flókinna verkefna með auknum aldri og
þroska.
 Barnið sé virkt í þekkingarleit sinni og starfi með öðrum.
 Barnið átti sig á ábyrgð sinni á eigin þátttöku og námi.





Barnið haldi í forvitni sína og vilji leita og uppgötva nýjar leiðir.
Barnið skráir á skapandi hátt úrlausnir sínar.
Verkefni gefi færi á fleiri en einni leið til lausnar.
Barnið geti aðlagað „reglur“ að aðstæðum hverju sinni.
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6.0. Stærðfræði
Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar
Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í kennsluáætlunum.
Börn á aldrinum 2ja til 3ja ára: Börnin fá tækifæri til að leika með tölur, talnarunur, þulur í leikjum,
tónlist og í ýmsum raunverulegum verkefnum. Í byggingarleik með einingakubbana spreyta börnin sig
með rými, stærðir, mælingar, tölur, samhverfur og skipulagningu. Varðandi markmið um skilning barna
á tölustærðum er unnið að því að þau skilji tölur upp að þremur til fimm.
Börn á aldrinum 4ra til 5 ára: Aukið vægi á þrautarlausnir barnanna. Í lausnaleitinni leggja þau saman
tölur, draga frá, margfalda og deila á hlutbundinn hátt. Börnin eru hvött til að finna sínar leiðir og byggja
þannig upp talnaskilning. Með því að útskýra hvort fyrir öðru kynnast þau fleiri lausnaleiðum. Unnið
er með talningu, talnarunur, þulur og vísur. Börnin vinna með einingakubba og dýpka ætíð skilning sinn
með auknu námi og þroska. Varðandi markmið um skilning barna á tölustærðum er unnið að því að
þau skilji tölur upp að í tíu til fimmtán.
Börn á aldrinum 6 ára: Börnin vinna verkefni þar sem þau leggja saman, draga frá, margfalda eða deila
til að finna lausn. Unnið er með tölur, talnarunur og þulur. Þau flokka, telja og skrá hluti eftir eiginleikum
og rökstyðja flokkun og vinna verkefni með rökkubba. Unnið er að því að leysa og búa til þrautir og
unnið er með margs konar hjálpargögn við lausnir verkefna. Börnin þjálfast í að finna ólíkar leiðir að
lausn, bera saman ólíkar leiðir að sömu lausn og útskýra sínar leiðir. Þau vinna ýmis verkefni til þess að
auka talnaskilning sinn. Unnið er með mynstur í umhverfinu s.s. talnamynstur og hljóðmynstur. Börnin
fást við ýmiss konar byggingarleiki, skoða tvívíða og þrívíða hluti, form í umhverfi sínu og lögun hluta.
Þá bera þau saman, áætla og mæla lengdir, fleti, þyngd, tíma og hitastig. Börnin vinna með speglun,
speglunarás og samhverfur. Unnið er að því að efla skilning á ýmsum hugtökum og táknum
stærðfræðinnar, en auk þess að börnin taki virkan þátt í samræðum um stærðfræðileg viðfangsefni.
Börnin gera rannsóknir, skrá niðurstöður sínar í súlurit, ræða niðurstöðurnar og gera rannsóknir með
líkur.
Börn á aldrinum 7 ára: Unnið er að því að auka talnaskilning barnanna. Börnin áætla fjölda, telja og
sannreyna ágiskun sína. Þau vinna fjölbreytt verkefni sem eflir skilning á uppbyggingu tugakerfisins.
Börnin raða tölum í flokka eftir tilteknum eiginleikum, svo sem oddatölur, sléttar tölur, tugtölur og
hundraða tölur. Börnin þjálfast í að nota mismunandi hjálpargögn við lausnir verkefna og leysa verkefni
úr daglegu umhverfi sínu. Þau leggja saman, draga frá, margfalda og deila til að finna lausn. Börnin skoða
talnamynstur út frá endurtekinni samlagningu, kynnast deilingu sem skiptingu og endurteknum frádrætti.
Þau semja sögur um stærðfræðileg verkefni og þjálfast í að nota þekkingu sína á tölum við hugarreikning.
Börnin vinna með öðrum að lausn þrauta, ræða um og prófa mismunandi lausnarleiðir og skýra
lausnarferli sitt fyrir öðrum. Börnin spila og fara í leiki sem reyna á talnavinnu, rúmfræði, rökhugsun og
hugkvæmni. Börnin fást við ýmis konar mælingar, s.s. hita-, vökva-, þyngd- og lengdarmælingar. Þau búa
til flatarmyndir úr tvívíðum formum auk þess vinna með samhverfur og speglun. Börnin gera töflur og
einföld súlurit, taka þátt í umræðum og fást við útreikninga út frá þeim upplýsingum sem þar koma fram.
Þau fást við viðfangsefni er tengjast því hvort líklegt eða ólíklegt sé að eitthvað gerist.
Börn á aldrinum 8 ára: Börnin kynnast mismunandi reikniaðferðum sem nota má við útreikninga með
tveggja og þriggja stafa tölur. Þau þjálfast í að finna ólíkar leiðir við lausn verkefna og bera saman
mismunandi leiðir að sömu lausn. Börnin vinna með talnamynstur, námundun, neikvæðar tölur og
andhverfar aðgerðir. Unnið er að því að efla skilning barnanna á tugakerfinu. Þau búa til þrautir, vinna
með öðrum að lausnum, ræða og prófa mismunandi lausnarleiðir og skýra lausnarferli sitt fyrir öðrum.
Börnin þjálfast í að nota staðreyndir og álykta út frá þeim. Börnin þjálfast í að nota talnatákn,
aðgerðarmerki og stærðfræðileg hugtök til að lýsa hlutum eða fyrirbrigðum. Þá þjálfast þau í að leggja
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mat á helming, þriðjung og fjórðung af heild. Börnin stækka flatarmyndir, skipta safni áþreifanlegra hluta,
skoða regluleika í mynstri og búa til talnamynstur og talnarunur. Börnin vinna með þrívíða hluti og
skilgreina eiginleika þvívíðra hluta. Þau bera saman, áætla og mæla lengdir, fleti, rými, þyngd, tíma og
hitastig. Börnin skoða, skilgreina og ræða um horn, brúnir og hliðarfleti. Þau telja út hnit heilla talna á
lárétta og lóðrétta talnalínu, teikna hluti inn í hnitakerfi og vinna með samhverfur. Börnin áætla hvað
vörur kosta, reikna út, borga og gefa til baka. Þau vinna með tímaáætlanir og þjálfast í að lesa á
tölvuklukku og klukku með skífu. Börnin gera rannsóknir á umhverfi sínu, telja, flokka, skrá og lesa úr
niðurstöðum og setji upp í myndrit. Þau gera einnig rannsóknir á líkum, og reyna að spá fyrir um hvað
gerist.
Börn á aldrinum 9 ára: Börnin leysa verkefni úr daglegu umhverfi sínu þar sem þarf að leggja saman,
draga frá, margfalda og deila til að finna lausn. Þau skoða og bera saman mynstur í margföldunartöflum.
Börnin skoða eðli reikniaðgerða og kanni innbyrðis tengsl þeirra. Þau þjálfast í að nota þekkingu á
tugakerfinu við hugarreikning og við lausn dæma. Þau námunda tölur að næsta heila tug eða hundraði.
Börnin skrá háar tölur og brot við mælingar og útreikninga. Þau nota stærðfræðileg hugtök til að lýsa
hlutum eða fyrirbrigðum og semja sögur um stærðfræðileg verkefni. Börnin útskýra hvernig þau leysa
verkefni með aðstoð hjálpargagna, skýringarmynda og tákna. Þau taka þátt í umræðum um
stærðfræðileg efni og þjálfast í að spyrja spurninga. Þau búa til þrautir og vinna með öðrum að lausn
þeirra, ræða um og prófa mismunandi lausnarleiðir og skýra lausnarferli sitt fyrir öðrum. Þau fást við
viðfangsefni sem reyna á rúmfræði, rökhugsun og hugkvæmni. Börnin vinna með flatarmál og
flatarmyndir, læra að stækka og minnka myndir, bera saman, áætla og mæla lengdir, fleti, rými, þyngd,
tíma og hitastig. Þau læra að þekkja og nota viðeigandi mælieiningar og mælitæki. Börnin læra að spegla,
hliðra og vinna með samhverfur og flutning. Þá læra þau að þekkja hvöss, gleið og rétt horn. Börnin
skoða og vinna með þrívíða hluti, horn, brúnir og hliðarfleti og eiginleika þeirra, svo sem; holur,
gegnheill, sívalur, kúlulaga, kúptur og íhvolflur. Börnin lesa úr töflum svo sem áætlanatöflum
almenningsfarartækja. Þau vinna með hlutföll, prósentur og óþekktar stærðir í jöfnum. Börnin gera
rannsóknir á umhverfi sínu, telja, flokka, skrá, lesa úr niðurstöðum og setja upp í einföld myndrit. Þau
taka þátt í umræðum um þær upplýsingar sem myndritin gefa og fást við útreikninga út frá þeim.
Tímafjöldi: mismunandi eftir aldri barnanna en hjá 6 til 9 ára börnum 6 kennslustundir á viku. Verkefnið
getur orðið umfangsmeira og hluti þess er samþættur inn í þemavinnu (40 mín. kennslustund á viku að
jafnaði yfir heilt skólaár).

i. Viðfangsefni í náminu
Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru:
 Leikur með tölur og talnarunur, þulur og númer í leikjum, tónlist og raunveruleg verkefni.
 Einfaldar þrautalausnir frá 3ja ára aldri þar sem þau leggja saman og draga frá á hlutbundinn
hátt.
 Þrautalausnir frá 5 ára þar sem þau leggja saman, draga frá, margfalda og deila á hlutbundinn
hátt. Börnin útskýra einnig hvert fyrir öðru sína leið til lausnar á þraut.
 Einingakubbar – rúmfræði, speglun, stærðir, mælingar, tölur, samhverfur, form og hugtök.
 Unnið við mynsturgerð frá 4ra ára, ásamt þrautarlausnum þar sem þau leggja saman og draga
frá, flokkun, mælingar og breiddir.
 Frá 5 ára er unnið að því að börnin geti lagt saman þar sem summan er minni eða jafnt og
fimmtán (t.d. deila 3 í 15).
 Orðaþrautir sem stuðla að aðgerðaskilningi barna frá 5 ára aldri.
 Speglun.
 Hugtök og tákn stærðfræðinnar.
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Tugakerfið – oddatölur, sléttar tölur o.s.frv.
Töflur, súlurit og önnur myndrit.
Talnamynstur, námundun, neikvæðar tölur og andhverfar aðgerðir.
Nota staðreyndir og álykta út frá þeim.
Flatarmál.
Margföldun og deiling.
Hnitakerfi .
Töflur og lestur þeirra.
Hlutföll og prósentur.
Óþekktar stærðir í jöfnum.

ii. Námsgögn og kennsluefni
Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og barnið nýtir sér við námið eru:
 Einingakubbar.
 Fjölbreyttir kubbar, sentikubbar, rökkubbar, þrívíddarkubbar og fl.
 Spil og leikir.
 Myndir, bækur, söngur.
 Þrautir.
 Eining 1 til 8.
 Sproti .
 Einingamappa – ýmis verkefni.
 Ljósrituð verkefni og þrautir.
 Talnagrindur.
 Vasareiknar.
 Smáhlutasafn.
 Peningar.
 Málbönd.
 Teningar.
 Vogir
 Hugbúnaður.
 Í undirdjúpunum.
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iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun
Í meginatriðum fer námið og kennslan, innan og utan skóla (heima), fram á eftirfarandi hátt:




2ja og 3ja ára börn: Unnið er í vinnustundum, samverustundum og hópastarfi, en verkefnið
fléttast einnig inn í daglegt starf og orðræðu.
4ra og 5 ára börn: Unnið er í stuttum stærðfræðistundum sem eru daglega, eins er
verkefnið fléttað inn í daglegt starf og orðræðu.
6 til 9 ára börnin: Unnið er í litlum og stórum hópum í sérstökum stærðfræðitímum. Eins
er hluti af náminu samþættur í þema, eftir því sem þemaverkefni gefa tilefni til. Kennarar
hafa einnig tekið sérstakar stærðfræðivikur til að vinna sérstaklega með ákveðin
viðfangsefni eftir þörfum barnahópsins hverju sinni.

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun
Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi
varðandi:








Ferilmöppur þar sem sýnishornum er safnað úr vinnu barnanna ár hvert. Markmiðið að eiga
feril barnanna, þroska og nám í möppunum.
Stöðumat fyrir foreldraviðtöl minnst tvisvar á ári.
Viðtöl við börnin í ýmsu formi, ólíkt eftir aldri og þroska.
Myndaskráning – ljósmyndir og myndbandsupptökur úr leik og starfi.
Skráningar kennara og ígrundun þeirra yfir skólaárið með viðkomandi teymi.
Verkmappa/sýnimappa. Safn verkefna sem börnin hafa unnið yfir veturinn og fara með heim
í lok skólaárs.
Símat fer fram yfir skólaárið hjá 6 til 9 ára börnum, en kennarar fylla inn í markmið sem sett
hafa verið inn í Mentor.
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6.1. Tjáning, tungumál, verkfæri, vinnubrögð og beiting stærðfræði
Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar
Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í kennsluáætlunum.
Börnin efla tjáningu sína og hugtakaskilning, til dæmis með því að skýra út hvert fyrir öðru lausnaleið
sína. Þau skrá niður og útskýra hvert fyrir öðru. Með því fá börnin tækifæri til að sjá ólíkar lausnir
sömu þrautar.
Börnin efla þekkingu sína á verkfæri stærðfræðinnar eftir því sem aldur og þroski leyfir. Börnin byrja
að nota einingarkubba, og aðra kubba, markvisst strax við upphaf skólagöngu. Vasareikni nota þau hins
vegar ekki fyrr en 6 til 7 ára.

i. Viðfangsefni í náminu
Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru:
 Læra að telja peninga og skrá upphæðir.
 Gera verðútreikninga.
 Átta sig á að það er margar leiðir við samlagningu, frádrátt og margföldun.
 Telja peningaupphæðir; nota þúsund, fimmhundruð, hundruð, tíu, fimm og eina krónu.
 Geta nýtt sér tölulegar upplýsingar við útreikninga.
 Beita reikniaðgerðum við hagnýta útreikninga.
 Vinna með endurtekna samlagningu í tengslum við margföldun.
 Skipta fjölda í hópa.
 Vinna með talnamynstur í margföldun.
 Vinna með oddatölur og sléttar tölur/hærri tölur.
 Telja á tugum og hundruðum.
 Fylla tölur upp í 1000 inn í talnatöflu.
 Námunda tölur að tug og hundraði.
 Nota námundun við útreikninga.
 Lesa fjögurra og fimm stafa tölur.
 Raða tölum eftir stærð frá 1-1000.
 Búa til plúsheiti fyrir töluna 1000.
 Átta sig á talnamynstrum sem myndast við endurtekna samlagningu og endurtekinn frádrátt.
 Námunda tölur að næsta tug og hundraði.
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6.2. Tölur, reikningur og algebra
Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar
Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í kennsluáætlunum.
Unnið er með tölur á fjölbreyttan hátt miðað við aldur og þroska barnanna. Skilningur barnanna er
lykilatriði sem og fjölbreyttni í verkefnum og útfærslum.

i. Viðfangsefni í náminu
Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru:
 Þekkir og beitir mismunandi leiðum við samlagningu og frádrátt.
 Reiknar samlagningardæmi með tölum yfir 100.
 Nýtir sér hjálpargögn við samlagningu.
 Áttar sig á endurtekinni samlagningu.
 Vinnur með margföldun talna undir 10.
 Telur í tvenndum, þrenndum, ferndum, fimmum, sexum, sjöum, áttum, níum og tíum.
 Reiknar samlagningardæmi með tölum undir 100.
 Reiknar samlagningardæmi með tölum frá 100 –1000.
 Áttar sig á að beita má fjölbreyttum aðferðum við samlagningu og frádrátt.
 Reiknar frádráttardæmi með tölum undir 100.
 Reiknar dæmi þar sem beita þarf samsettum útreikningum
 Reiknar dæmi þar sem summa talna nær að 1000.
 Reiknar samlagningardæmi þar sem þarf að geyma.
 Reiknar frádráttardæmi með tölum frá 1–1000 þar sem þarf að taka til láns.
 Finnur mismun talna.
 Notar margföldun við útreikning þar sem margfaldaðar eru saman einingatölur.
 Gerir sér grein fyrir að sérhvert margfeldi getur átt mörg faldheiti.
 Áttar sig á að víxlreglan gildir í margföldun.
 Getur fundið týndan þátt í faldheiti.
 Getur margfaldað með tíu.
 Reiknar samlagningardæmi þar sem þarf að geyma.
 Geti fundið summu þriggja og fjögurra stafa talna.
 Finnur týndan þátt í mismunandi reikniaðgerðum.
 Leysir orðadæmi með samlagningu.
 Reiknar frádráttardæmi þar sem taka þarf til láns.
 Leysir orðadæmi með frádrætti.
 Áttar sig á samhengi milli samlagningar og frádráttar.
 Reiknar orðadæmi þar sem beita þarf samlagningu og frádrætti.
 Getur beitt margföldun við útreikninga.
 Getur nýtt sér víxlreglu við margföldun.
 Beitir dreifireglu við margföldun.
 Beitir skiptingu við deilingu.
 Þekkir deilingarmerki.
 Gerir sér grein fyrir deilanleika talna.
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Finnur faldheiti talna og skráir faldheiti talna.
Getur fundið faldheiti og unnið með margföldun.
Áttar sig á að nota má tákn eða bókstafi sem staðgengla fyrir tölur.
Getur notað bókstafi til að tákna óþekkta stærð.
Áttar sig á gildi jafnaðarmerkis og hvenær yrðingar eru sannar.
Getur skráð með >=<.
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6.3. Rúmfræði, mælingar, tölfræði og líkindi
Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar
Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í kennsluáætlunum.
Unnið er með hugtök og einfaldar mælingar. Fjallað er um undirstöðuatriði í rúmfræði, tölfræði og
líkindum.

i. Viðfangsefni í náminu
Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru:
 Mælir í kílómetrum, metrum og sentimetrum.
 Velur viðeigandi mælitæki við mælingar.
 Finnur flatarmál flata.
 Mælir ummál og þvermál.
 Þekkir sívalninga, ferstrendinga og þrístrendinga.
 Áttar sig á mælieiningunum grömm og kíló.
 Finnur speglunarás mynda og getur speglað myndir.
 Áttar sig á hvað felst í hliðrun og hannar mynstur með hliðrun.
 Áttar sig á skráningu í hnitakerfi.
 Áttar sig á því hvað felst í flutningi.
 Mælir af nákvæmni í metrum og sentimetrum.
 Gerir sér grein fyrir flatarmáli, getur fundið stærð og ummál flatar.
 Þekkir mælieininguna fersentimeter og finnur flatarmál með fersentimetrum.
 Áttar sig á því hvað felst í hliðrun, getur hliðrar og skráð hliðrun.
 Getur lesið og skráð staðsetningu í hnitakerfi.
 Getur nýtt sér upplýsingar sem skráðar eru í hnitakerfi.
 Getur notað mismunandi mælitæki við lengdarmælingar.
 Áttar sig á samhengi mælinga í metrakerfinu.
 Getur mælt og teiknað hluti í mismunandi mælikvörðum.
 Finnur stærðir ákv. flata.
 Áttar sig á formum í tvívídd og þrívídd.
 Þekkir mælieiningarnar gramm og kílógramm og samhengið á milli þeirra.
 Getur notað mælieiningarnar gramm og kílógramm.
 Þekkir lítramál og hvernig það er notað.
 Þekkir desilítramál og áttar sig á hvernig það er notað.
 Gerir sér grein fyrir samhengi milli desilítra og lítra.
 Getur búið til mynstur sem byggist á speglun.
 Getur notað flutningana speglun, hliðrun og snúning við hönnun.
 Getur teiknað og greint mismunandi flutninga.
 Getur notað hnitakerfi til að skrá staðsetningu.
 Þekkir marghyrninga og einkenni þeirra.
 Mælir fleti með mælieiningunni fersentimeter.
 Finnur lengd, breidd og flatarmál ferhyrninga.
 Mælir í millimetrum, sentimetrum og metrum.
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Þekkir og notar mælieininguna kílómeter.
Áttar sig á samhengi milli millimetra og sentimetra.
Þekkir og notar mælieiningarnar kíló og grömm.
Þekkir og notar mælieiningarnar líter og desilíter.
Áttar sig á hvað eru gleið, rétt og hvöss horn.
Finnur speglunarása í formum og myndum.
Gerir sér grein fyrir hvernig tímamælikerfið er byggt upp og getur lesið á mismunandi
klukkur.
Getur lesið úr tímatöflum og reiknað út tímamismun.
Getur teiknað í tilteknum mælikvarða.
Getur gert einfalda rannsókn og unnið úr upplýsingum.
Greinir frá upplýsingum úr eigin rannsókn.
Getur sett upp einfalt súlurit.
Getur sett upp einfalt myndrit.
Getur gert einfaldar tilraunir með líkur.
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7. Upplýsinga- og tæknimennt
Námshæfni – viðmið og mat
Nám í grunnskóla skal hafa sem mest gæði og þess vegna byggir grunnskólastarfið á viðmiðum um hæfni
sem grundvöll gæðanna. Þau nefnast námshæfni þegar gæðin tengast átta námssviðum aðalnámskrár (og
öllum námsgreinum innan hvers námssviðs). Aðalnámskrá skilgreinir námshæfni fyrir 4., 7. og 10. Bekk,
en fyrir aðra árganga skilgreina skólar eða kennarar viðmið um námshæfni í einstaka námssviðum. Í
einhverjum tilvikum er valið að hæfniviðmið séu sér fyrir hverja námsgrein frekar en fyrir viðkomandi
námssviðið í heild sinni sem er þá ákvörðun viðkomandi skóla.
Verkefni sem börnin vinna í upplýsinga- og tæknimennt tengjast öðrum námsgreinum og sviðum í
samþættum verkefnum. Börnin þjálfast í að rita texta í ritvinnslu, læra hvernig lyklaborð skiptast í hægri
og vinstri hluta, eyða og leiðrétta texta, rita stóra stafi og ná í vistuð skjöl. Þau læra að nýta rafrænt og
gagnvirkt námsefni, nota hugbúnað við skil og frágang verkefna. Börnum er gerð grein fyrir að mikilvægi
þess að fara eftir þeim reglum sem gilda um ábyrgð efnis, myndvinnslu, miðlun og öflun þekkingar.
Ábyrg netnotkun er einnig rædd.
Upplýsingalæsi er skoðað sérstaklega sem og munur á skáldskap og fræðiefni. Börnin læra að leita í
orðabókum, finna lykilorð í texta og endursegja texta. Þau þjálfast í mótun spurninga og að leita svara
bæði á netmiðlum og á bókasafni.
Í Krikaskóla er ekki eiginlegt skólabókasafn en skólinn á gott safn barnabóka. Börnin sækja Bókasafn
Mosfellsbæjar markvisst, fá þar fræðslu og þekkingu á bókasöfnum. Eins er liður í samstarfi við
Varmárskóla að börnin sæki þangað skólabókasafnið meðan þau eru í 4. bekk í Krikaskóla.
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a. Viðmið um námshæfni
Eftirfarandi viðmið eru lögð til grundvallar mati á námshæfni barnanna í lok árgangs (lokamat):
Efnisþættir:
Upplýsingamen
nt:

Tæknimennt:

Bókasafn:

Viðmið um námshæfni í upplýsinga- og tæknimennt
Við lok árgangs geti nemandi:
 Nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni, unnið með heimildir og
nýtt hugbúnaðarforrit við framsetningu á enföldum tölulegum
gögnum.
 Ný upplýsingatækni og forrit við uppbyggingu einfaldra
verkefna.
 Sýnt frumkvæði og tekið þátt í samvinnuverkefnum undir
leiðsögn. Gert sér grein fyrir ólíkum aðferðum við notkun á
tæknibúnaði.
Við lok árgangs geti nemandi:
 Notað hugbúnað/forrit við einföld ritunarverkefni og
framsetningu tölulegra gagna.
 Notað einfaldan hugbúnað/forrit við myndvinnslu.
 Notað hugbúnað/forrit við miðlun þekkingar á einfaldan hátt.
 Farið eftir einföldum reglum um ábyrga netnotkun og verið
meðvitaður um siðferðislegt gildi þeirra.
Við lok árgangs geti nemandi:
 Geti nýtt bókasafn sér til gagns og ánægju s.s. til lesturs,
hlustunar og leitarnáms.
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b. Matsviðmið og matskvarði fyrir námshæfni í upplýsinga- og tæknimennt
Í lok námstíma, við lok annar/skólaárs, er árangur barns metinn, þ.e. hversu vel það hefur tileinkað
sér gæðin sem námshæfnin felur í sér. Það er gert út frá viðmiðum á grunni matskvarða sem skóli
hefur ákveðið og er kynntur hér neðar (A-D). Viðmið fyrir einstakra námsgreinar innan námssviðs
taka ýmist mið af viðmiðum fyrir námssviðið í heild sinni eða námsgreinina sjálfa ef gerð hafa verið
sérstök viðmið fyrir hana.
Samkvæmt aðalnámskrá skal matskvarðinn vera í bókstöfunum A-D. Skóla er þó í sjálfsvald sett
hvort hann notar þennan matskvarða (A-D) fyrir námssviðið fyrr en í 10. bekk og þá aðra
matskvarða í einstaka námsgreinum fram að því. Matskvarðinn gildir fyrir námssviðið í heild en
heimilt er að nota aðra matskvarða fyrir námsgreinar innan námssviðsins og er þá kynntur við
lýsingu þeirra.
Matskvarði
A
B
C
D

Matsviðmið fyrir námshæfni í upplýsinga- og tæknimennt
Barnið getur nýtt sér af öryggi margskonar tæknibúnað, hugbúnað, forrit og gögn á
ábyrgan og skapandi hátt.
Barnið getur nýtt sér margskonar tæknibúnað, hugbúnað, forrit og gögn á ábyrgan og
skapandi hátt.
Barnið getur nýtt sér að nokkru leyti margskonar tæknibúnað, hugbúnað, forrit og
gögn á ábyrgan og skapandi hátt.
Barnið hefur ekki náð viðmiðum námshæfni sem skilgreint er undir matskvarða C og
er ekki skilgreint frekar. Í sumum tilvikum fær barnið fyrir vikið einstaklingsnámskrá
með eigin, persónulegum viðmiðum um námshæfni.

Athugið að matskvarðinn er ekki í gildi fyrir skólaárið 2014-2015 samkvæmt ákvörðun mennta- og
menningarmálaráðherra um frestun hans í gildistöku aðalnámskrár og því ekki skilgreindur fyrir það skólaár.
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c. Grunnþætti menntunar í upplýsinga- og tæknimennt
Eftirfarandi áherslur eru skilgreindar fyrir grunnþætti menntunar í upplýsinga- og tæknimennt:
Grunnþáttur Áhersluþættir grunnþátta menntunar
 Að barnið hafi möguleika á að njóta sín við nám í upplýsinga- og
tæknimennt.
HEILBRIGÐI OG
 Að barnið átti sig á mikilvægi þess að taka ábyrgð á námi sínu og notkun á
VELFERÐ:
veraldarvefnum í leik og starfi.
JAFNRÉTTI:

LÝÐRÆÐI OG
MANNRÉTTINDI:

LÆSI:

SJÁLFBÆRNI:

SKÖPUN:

 Að allir hafi jafnan rétt til að kynnast upplýsinga- og tæknimennt.
 Að börnin upplifi samvinnu í hópastarfi.
 Að börnin kynnist upplýsinga- og tæknimennt á sem fjölbreyttastan hátt í
aðstæðum sem að henta þeim.
 Að börnin geti tekið þátt í samstarfi og samræðu í jafningjahópi.
 Börnin læri tækni- og upplýsingalæsi í gegnum samvinnu við aðra.
 Að börnin fái þjálfun í að koma skipulega frá sér verkefnum sem hafa verið
unnin í upplýsinga- og tæknimennt.
 Skráningar á verkum og ferli upplýsinga- og tæknimennt sé fjölbreytt s.s.
með myndum, hljóðum, myndbandsupptökum.
 Ýta undir sjálfstæð vinnubrögð og samvinnu.
 Börnin nýti þekkingu sína í hugmyndavinnu til að skapa verk úr ýmsum
efniviði og hljóði. Með því að vinna að einföldu ferli frá hugmynd til
afurðar.
 Barnið upplifi gagnsemi námsins og frjálsræði í sköpun, ýmist eitt eða með
öðrum.
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8. Frístund
Samþætting skóla- og frístundastarfs er ein af lykilhugmyndunum um Krikaskóla frá upphafi. Bæði er
frístundin samþættuð og fléttuð inn kennslu á eiginlegum skólatíma barnanna, en einnig ofin framan og
aftan við þann tíma. Staðsetning frístundar innan veggja skólans gerir það að verkum að börnin læra vel
á umhverfið, möguleika þess og takmarkanir. Þau þekkja þann fjölbreytta efnivið sem býðst og eflast í
að útfæra hugmyndir sínar, bæði í sköpun og leik. Skólabragurinn sem litast af gildum skólans styrkist
ekki síst við að sama starfsfólkið sinnir börnunum bæði á skólatíma og í frístund. Þannig er stutt við að
námstækifærin sem birtast í daglegum viðfangsefnum gagnist börnunum sem best. Það á við hvort sem
þau eru að fást við að halda utan um eigur sínar í fataklefanum, klæða sig eftir veðri, velja leikefni, koma
sér að verki, vinna sjálfstætt og með öðrum eða finna hugmyndum sínum farveg. Allt er til þess fallið
að efla færni þeirra í takt við alla grunnþætti menntunar.

8.1. Samþætting frístundar og kennslu
Í samþættri frístund á kennslutíma, sinna umsjónarkennarar börnunum í sögu- og ávaxtastund alla
daga. Sömuleiðis njóta börnin leiðsagnar þeirra í fataklefanum á leið sinni í útiveru á hverjum degi.
Börnin í 3. og 4. bekk njóta auk þess samþættar frístundar að loknum skólatíma eina klukkustund dag
hvern. Þá velja þau ýmis viðfangsefni, bæði undir handleiðslu íþrótta- og listgreinakennara auk annars
starfsfólks .

i. Viðfangsefni í samþættingu frístundar og kennslu
Meginviðfangsefnin eru:
 Ávaxtastund – Sögulestur. Börnin koma saman í hreiðri með kennara og gæða sér á
ávöxtum undir sögulestri og spjalli. Þau þjálfast í að hlusta bæði á sögur og hvert annað.
Þá reynir einnig á endursögn, tjáningu og samtal þeirra. Viðfangsefnið eru sögur og málefni
líðandi stundar.
 Útivera er samfelld í 40-50 mínútur daglega í stað frímínútna. Börnin hafa þá tíma til að
skipuleggja leik sinn og ná samfelldum tíma til leiks.
 Matsalur. Börnin sitja til borðs félögum sínum og kennara í matsal, flest þeirra hafa áralanga
sameiginlega reynslu af borðhaldinu - sum frá 2ja ára aldri. Matur er lagður á borð og
börnin fást við að áætla sér magamál, matast og eiga samskipti við hvert annað. Þeim er
uppálagt að iðka góða borðsiði.
 Fataklefi. Börnin þurfa að klæða sig sjálf í og úr yfirhöfnum. Skipta um föt ef þau blotna og
ganga frá fötunum sínum.
 Frístund 8 og 9 ára barna er frá 14:00-15:00.
ii. Námsgögn og kennsluefni
Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og börnin nýta sér við námið eru:
 Sögubækur og málefni líðandi stundar.
 Raunveruleg verkefni í fataklefa og matsal.
Bls. 119

Krikaskóli

SKÓLANÁMSKRÁ 2015-2016
skóla



Kubbar, leikföng og annar efniviður í frístundatíma 8 og 9 ára barna.

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun
Í meginatriðum fer námið og kennslan, inna og utan skóla (heima), fram á eftirfarandi hátt:
 Börnin takast á við verkefni í raunverulegum aðstæðum, svo sem í matsal og fataklefa.
 Frjáls leikur og skipulagðar tómstundir eftir vali.

8.2. Frístund fyrir og eftir kennslu
Boðið er upp á frístund frá kl. 7:30-9:00 að morgni fram að kennslu, gegn gjaldi. Foreldrar geta valið
að kaupa morgunmat þennan tíma fyrir börnin sín. Frístundin er samþætt leikskólastarfi fram til kl.
8:00. Þá tekur við frístundatími með rólegum leik barnanna fram að kennslu sem hefst kl. 9:00.
Börn á aldrinum 6 og 7 ára eru í kennslu til kl. 14:00 og þá hefst frístundatíminn þeirra, sem foreldrar
panta og greiða frístundagjald fyrir. Börn á aldrinum 8 og 9 ára eru í kennslu til kl. 15:00 og þá hefst
frístundatíminn þeirra sem foreldrar panta og greiða frístundagjald fyrir.

i. Viðfangsefni í frístund fyrir og eftir kennslu
Meginviðfangsefnin eru:
 Íþróttafjör. Samstarfsverkefni allra frístundaheimila í Mosfellsbæ og Aftureldingar fyrir börn
í 1. og 2. bekk. Börnin fara einu sinni í viku í Íþróttahúsið við Varmá þar sem þjálfarar frá
Aftureldingu taka á móti þeim. Þar fá þau tækifæri til að prófa ýmsar íþróttagreinar í
nokkur skipti í senn.
 Val. Börnunum er boðið upp á val og er það nokkuð misjafnt eftir dögum. List- og
verkgreinakennarar ásamt íþróttakennara bjóða upp á að börnin velji sér að koma í tíma í
hreyfingu, myndlist, smíði, textíl og söng.
 Kór hefur verið starfræktur innan skólans fyrir börn á grunnskólaaldri. Fléttast kórtímar
inni í frístundatíma.
 Blokkflautunám hefur verið inni í frístundatíma barnanna á vegum kennara
Skólahljómsveitarinnar.
 Fréttabréf Krikaskóla er gefið út nokkrum sinnum á ári á vegum frístundar, börnin skrifa
fréttirnar og sjá um útgáfuna.
 Ýmis námskeið, s.s lego-námskeið, og heimsóknir hafa verið á frístundatíma og gefið góða
raun.
 Aðstoð við heimanám er fyrir börn sem óska eftir slíku.
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