
 

 
Fag:  Smíði, 2020-2021 
Bekkur  Spói og 1.bekkur  
Námsefni:  
Kennarar: Eliths Freyr Heimisson 
 
 
 

 

Kennsluáætlun skólaárið 2020 – 2021 

  Viðfangsefni Kennsluaðferðir  verkefni Hæfniviðmið Námsmat  

1 september – 17 
september 

 
Öryggi í smíðastofunni 
 
Notkun verkfæra 
 
Nýtingu á efnivið 
 
Tiltekt 
 
 

 
Verklegir tímar 
 
Innlögn frá kennara 
 
Sýnikennsla 
 
Spurnaraðferðir 
 
Umræður 
 

Tími 1.  
Farið er yfir reglurnar í 
smíðastofunni. Öryggi í 
smíðastofunni, notkun 
verkfæra og þau kynnt 
sem og hættur sem geta 
stafað í smíðastofu. 
 
Tími 2. 
Umræða um þema 
Upprifjun á reglum og 
öryggi í smíðastofu. 

 
farið eftir einföldum 
leiðbeiningum um notkun 
verkfæra. 
 
Getur nefnt öryggisreglur 
í smíðastofu 
 
Veit hvernig á að nýta 
efnisvið sem best 
 
Tekur virkan þátt í tiltekt 
og skilur mikilvægi þess 
að taka vel til. 

 
Símat og leiðsagnarmat.  
  
Verkefni sem fara svo 
heim. 
 

   Tími 3. Umræða um 
þema 
Upprifjun á reglum og 
öryggi í smíðastofu. 
Tími 4. Umræða um 
þema 
Upprifjun á reglum og 
öryggi í smíðastofu. 
 

  



 

 
Fag:  Smíði, 2020-2021 
Bekkur  Spói og 1.bekkur  
Námsefni:  
Kennarar: Eliths Freyr Heimisson 
 
 
 

 

Kennsluáætlun skólaárið 2020 – 2021 

   Tími 5. . Einstaklings 
endurmat á verkefni og 
hvernig gekk, hvað mátti 
betur fara? 
Tími 6. Frjáls smíðatími.  

  

22 september – 8 
október 
 

 
Öryggi í smíðastofunni 
 
Notkun verkfæra 
 
Nýtingu á efnivið 
 
Tiltekt 
 
 

 
Verklegir tímar 
 
Innlögn frá kennara 
 
Sýnikennsla 
 
Spurnaraðferðir 
 
Umræður 
 

Tími 1. Farið er yfir 
reglurnar í smíðastofunni. 
Öryggi í smíðastofunni, 
notkun verkfæra og þau 
kynnt sem og hættur sem 
geta stafað í smíðastofu. 
Tími 2. Umræða um 
þema 
Upprifjun á reglum og 
öryggi í smíðastofu. 

 
farið eftir einföldum 
leiðbeiningum um notkun 
verkfæra. 
 
Getur nefnt öryggisreglur 
í smíðastofu 
 
Veit hvernig á að nýta 
efnisvið sem best 
 
Tekur virkan þátt í tiltekt 
og skilur mikilvægi þess 
að taka vel til. 

 
Símat og leiðsagnarmat.  
  
Verkefni sem fara svo 
heim. 
 

   Tími 3. Umræða um 
þema 
Upprifjun á reglum og 
öryggi í smíðastofu. 
Tími 4. Umræða um 
þema 
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Kennsluáætlun skólaárið 2020 – 2021 

Upprifjun á reglum og 
öryggi í smíðastofu. 

   Tími 5. . Einstaklings 
endurmat á verkefni og 
hvernig gekk, hvað mátti 
betur fara? 
Tími 6. Frjáls smíðatími. 

  

13 október – 29 október 

Vetrarfrí 22 og 23 

október 

 
Öryggi í smíðastofunni 
 
Notkun verkfæra 
 
Nýtingu á efnivið 
 
Tiltekt 
 
 

 
Verklegir tímar 
 
Innlögn frá kennara 
 
Sýnikennsla 
 
Spurnaraðferðir 
 
Umræður 
 

Tími 1. Farið er yfir 
reglurnar í smíðastofunni. 
Öryggi í smíðastofunni, 
notkun verkfæra og þau 
kynnt sem og hættur sem 
geta stafað í smíðastofu. 
Tími 2. Umræða um 
þema 
Upprifjun á reglum og 
öryggi í smíðastofu. 

 
farið eftir einföldum 
leiðbeiningum um notkun 
verkfæra. 
 
Getur nefnt öryggisreglur 
í smíðastofu 
 
Veit hvernig á að nýta 
efnisvið sem best 
 
Tekur virkan þátt í tiltekt 
og skilur mikilvægi þess 
að taka vel til. 

 
Símat og leiðsagnarmat.  
  
Verkefni sem fara svo 
heim. 
 

   Tími 3. Umræða um 
þema 
Upprifjun á reglum og 
öryggi í smíðastofu. 
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Kennsluáætlun skólaárið 2020 – 2021 

Tími 4. Umræða um 
þema 
Upprifjun á reglum og 
öryggi í smíðastofu. 

   Tími 5. . Einstaklings 
endurmat á verkefni og 
hvernig gekk, hvað mátti 
betur fara? Frjáls 
smíðatími 
Tími 6. Vetrarfrí 

  

3 Nóvember – 11 
nóvember 

 
Öryggi í smíðastofunni 
 
Notkun verkfæra 
 
Nýtingu á efnivið 
 
Tiltekt 
 
 

 
Verklegir tímar 
 
Innlögn frá kennara 
 
Sýnikennsla 
 
Spurnaraðferðir 
 
Umræður 
 

Tími 1. Farið er yfir 
reglurnar í smíðastofunni. 
Öryggi í smíðastofunni, 
notkun verkfæra og þau 
kynnt sem og hættur sem 
geta stafað í smíðastofu. 
Tími 2. Umræða um 
þema 
Upprifjun á reglum og 
öryggi í smíðastofu. 

 
farið eftir einföldum 
leiðbeiningum um notkun 
verkfæra. 
 
Getur nefnt öryggisreglur 
í smíðastofu 
 
Veit hvernig á að nýta 
efnisvið sem best 
 
Tekur virkan þátt í tiltekt 
og skilur mikilvægi þess 
að taka vel til. 

 
Símat og leiðsagnarmat.  
  
Verkefni sem fara svo 
heim. 
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Kennsluáætlun skólaárið 2020 – 2021 

   Tími 3. Umræða um 
þema 
Upprifjun á reglum og 
öryggi í smíðastofu. 
Tími 4. Umræða um 
þema 
Upprifjun á reglum og 
öryggi í smíðastofu. 

  

 Sumardagurinn fyrsti  Tími 5. . Einstaklings 
endurmat á verkefni og 
hvernig gekk, hvað mátti 
betur fara? 
Tími 6. Frjáls smíðatími. 

  

24 nóvember – 10 
desember 
 

 
Öryggi í smíðastofunni 
 
Notkun verkfæra 
 
Nýtingu á efnivið 
 
Tiltekt 
 
 

 
Verklegir tímar 
 
Innlögn frá kennara 
 
Sýnikennsla 
 
Spurnaraðferðir 
 
Umræður 
 

Tími 1.  Farið er yfir 
reglurnar í smíðastofunni. 
Öryggi í smíðastofunni, 
notkun verkfæra og þau 
kynnt sem og hættur sem 
geta stafað í smíðastofu. 
Tími 2. Umræða um 
þema 
Upprifjun á reglum og 
öryggi í smíðastofu. 

 
farið eftir einföldum 
leiðbeiningum um notkun 
verkfæra. 
 
Getur nefnt öryggisreglur 
í smíðastofu 
 
Veit hvernig á að nýta 
efnisvið sem best 
 

 
Símat og leiðsagnarmat.  
  
Verkefni sem fara svo 
heim. 
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Kennsluáætlun skólaárið 2020 – 2021 

Tekur virkan þátt í tiltekt 
og skilur mikilvægi þess 
að taka vel til. 

   Tími 3. Umræða um 
þema 
Upprifjun á reglum og 
öryggi í smíðastofu. 
Tími 4. Umræða um 
þema 
Upprifjun á reglum og 
öryggi í smíðastofu. 

  

   Tími 5. . Einstaklings 
endurmat á verkefni og 
hvernig gekk, hvað mátti 
betur fara? 
Tími 6. Frjáls smíðatími. 

  

15 desember – 17 
desember Jólavalsmiðjur 

Öryggi í smíðastofunni 
 
Notkun verkfæra 
 
Nýtingu á efnivið 
 
Tiltekt 
 

 
Verklegir tímar 
 
Innlögn frá kennara 
 
Sýnikennsla 
 
 

Farið er yfir reglurnar í 
smíðastofunni. Öryggi í 
smíðastofunni, notkun 
verkfæra og þau kynnt 
sem og hættur sem geta 
stafað í smíðastofu. 
 
Upprifjun á reglum og 
öryggi í smíðastofu. 

farið eftir einföldum 
leiðbeiningum um notkun 
verkfæra. 
 
Getur nefnt öryggisreglur 
í smíðastofu 
 
Veit hvernig á að nýta 
efnisvið sem best 

Símat og leiðsagnarmat.  
  
Verkefni sem fara svo 
heim. 
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Kennsluáætlun skólaárið 2020 – 2021 

 
Tekur virkan þátt í tiltekt 
og skilur mikilvægi þess 
að taka vel til. 
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Kennsluáætlun skólaárið 2020 – 2021 

 Viðfangsefni Kennsluaðferðir  verkefni Hæfniviðmið Námsmat  

16 mars – 15 apríl 
Páskaleyfi 29 mars til 2 
apríl 

 
Öryggi í smíðastofunni 
 
Notkun verkfæra 
 
Nýtingu á efnivið 
 
Tiltekt 
 
 

 
Verklegir tímar 
 
Innlögn frá kennara 
 
Sýnikennsla 
 
Spurnaraðferðir 
 
Umræður 
 

Tími 1.  
Farið er yfir reglurnar í 
smíðastofunni. Öryggi í 
smíðastofunni, notkun 
verkfæra og þau kynnt 
sem og hættur sem geta 
stafað í smíðastofu. 
 
Tími 2. 
Umræða um þema 
Upprifjun á reglum og 
öryggi í smíðastofu. 

 
farið eftir einföldum 
leiðbeiningum um notkun 
verkfæra. 
 
Getur nefnt öryggisreglur 
í smíðastofu 
 
Veit hvernig á að nýta 
efnisvið sem best 
 
Tekur virkan þátt í tiltekt 
og skilur mikilvægi þess 
að taka vel til. 

 
Símat og leiðsagnarmat.  
  
Verkefni sem fara svo 
heim. 
 

   Tími 3. Umræða um 
þema 
Upprifjun á reglum og 
öryggi í smíðastofu. 
Tími 4. Umræða um 
þema 
Upprifjun á reglum og 
öryggi í smíðastofu. 
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Kennsluáætlun skólaárið 2020 – 2021 

   Tími 5. . Einstaklings 
endurmat á verkefni og 
hvernig gekk, hvað mátti 
betur fara? 
Tími 6. Frjáls smíðatími. 

  

20 apríl og 23 apríl Engar 
smiðjur vegna 
sumardagsins fyrsta. 

     

27 apríl – 20 maí  
Öryggi í smíðastofunni 
 
Notkun verkfæra 
 
Nýtingu á efnivið 
 
Tiltekt 
 
 

 
Verklegir tímar 
 
Innlögn frá kennara 
 
Sýnikennsla 
 
Spurnaraðferðir 
 
Umræður 
 

Tími 1. Farið er yfir 
reglurnar í smíðastofunni. 
Öryggi í smíðastofunni, 
notkun verkfæra og þau 
kynnt sem og hættur sem 
geta stafað í smíðastofu. 
Tími 2. Umræða um 
þema 
Upprifjun á reglum og 
öryggi í smíðastofu. 

 
farið eftir einföldum 
leiðbeiningum um notkun 
verkfæra. 
 
Getur nefnt öryggisreglur 
í smíðastofu 
 
Veit hvernig á að nýta 
efnisvið sem best 
 
Tekur virkan þátt í tiltekt 
og skilur mikilvægi þess 
að taka vel til. 

 
Símat og leiðsagnarmat.  
  
Verkefni sem fara svo 
heim. 
 

   Tími 3. Umræða um 
þema 
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Kennsluáætlun skólaárið 2020 – 2021 

Upprifjun á reglum og 
öryggi í smíðastofu. 
Tími 4. Umræða um 
þema 
Upprifjun á reglum og 
öryggi í smíðastofu. 

   Tími 5. . Einstaklings 
endurmat á verkefni og 
hvernig gekk, hvað mátti 
betur fara? 
Tími 6. Frjáls smíðatími. 

  

25 maí – 3 júní  
Öryggi í smíðastofunni 
 
Notkun verkfæra 
 
Nýtingu á efnivið 
 
Tiltekt 
 
 

 
Verklegir tímar 
 
Innlögn frá kennara 
 
Sýnikennsla 
 
Spurnaraðferðir 
 
Umræður 
 

Tími 1. Farið er yfir 
reglurnar í smíðastofunni. 
Öryggi í smíðastofunni, 
notkun verkfæra og þau 
kynnt sem og hættur sem 
geta stafað í smíðastofu. 
Tími 2. Umræða um 
þema 
Upprifjun á reglum og 
öryggi í smíðastofu. 

 
farið eftir einföldum 
leiðbeiningum um notkun 
verkfæra. 
 
Getur nefnt öryggisreglur 
í smíðastofu 
 
Veit hvernig á að nýta 
efnisvið sem best 
 
Tekur virkan þátt í tiltekt 
og skilur mikilvægi þess 
að taka vel til. 

 
Símat og leiðsagnarmat.  
  
Verkefni sem fara svo 
heim. 
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Kennsluáætlun skólaárið 2020 – 2021 

   Tími 3. Umræða um 
þema 
Upprifjun á reglum og 
öryggi í smíðastofu. 
Tími 4. Umræða um 
þema 
Upprifjun á reglum og 
öryggi í smíðastofu. 

  

   Tími 5. . Einstaklings 
endurmat á verkefni og 
hvernig gekk, hvað mátti 
betur fara? 
Tími 6. Frjáls smíðatími. 

  

 


