
 

Starfshættir  

1. bekkur 

Þemu í 1. bekk 

 Skólinn og umhverfið  

 Land og þjóð  

 Jól  

 Ævintýri 

 Húsdýr 

 Páskar 

Nemendum í 1. bekk er öllum kennt 

saman í einum hópi en með tvo 

umsjónarkennara. Auk þess starfar 

stuðningsfulltrúi  í bekknum.  

Aðaláhersla er lögð á lestur og 

lestrarfærni. Lestrarkennslan er með 

margvíslegum hættir s.s. hópainn-

lagnir, einstaklingsvinna, stöðvar-

vinna og vinna í tölvuforritum. Þrepa-

skipt verkefni eru lögð fyrir 

nemendur eftir þörfum.    

Innlagnir eru í stærðfræði og vinna 

nemendur verkefni sem miðast við 

getu hvers og eins. Kennsluhættir eru 

margvíslegir, unnið er í tölvuforritum, 

útikennslu og stöðvavinnu ásamt 

hringekjum.   

Samfélagsfræðigreinar eru allar 

kenndar í mislöngum þemum, sem 

tvinnuð eru við list og verkgreinar. 

Mikil áhersla er lögð á félagsfærni og 

er bæði frjáls leikur og samvinnuverk-

efni notuð í því skyni.  

Markvisst er unnið að því að efla 

sjálfstæði nemenda með stöðvarvinnu 

og verkefnum sem hvetja til frum-

kvæðis og frjálsrar sköpunar.  

Rík áhersla er  lögð á samvinnu 

heimila og skóla og er sérkennari áv-

allt til taks  til skrafs og ráðagerða 

með foreldrum ef þurfa þykir. 



 

2. bekkur 

Í 2. bekk eru tveir umsjónarkennarar 

sem vinna saman í teymi.  

Mikil áhersla er lögð á lestur og les-

skilning og er stöðvarvinna töluvert 

notuð í íslensku.  

Unnið er  með margvíslega nálgun 

s.s. hringekjum, tölvum og hópa-

vinnu. Innlagnir eru bæði hópainn-

lagnir og einstaklingsinnlagnir.    

Innlagnir eru í stærðfræði og vinna 

nemendur verkefni sem miðast við 

getu hvers og eins. Nemendur fá 

þrepaskipt aukaverkefni svo reynt er 

að  koma til móts við alla.  

Samfélagsfræðigreinar eru allar 

kenndar í mislöngum þemum. Sam-

vinna er við list- og verkgreinakenn-

ara í samfélagsfræði. Afrakstur þema-

vinnu er gjarnan sýndur á samveru 

þar sem nemendur fræða skólasystkin 

sín um það sem þeir hafa lært.  

Nemendur fá innsýn í skákheiminn 

og fá skákkennslu einu sinni í viku.   

Markvisst er unnið að því að efla 

sjálfstæði nemenda og lífsleikni er 

mikið notuð í því skini.   

Sérkennari starfar með kennurum 

bekkjarins yfir skólaárið. 

Þemu í 2. bekk 

 Aðventan 

 Fjöll og tröll 

 Fjölskylda og vinátta 

 Hvað dýrin gera 

 Líkaminn 

 Páskar  


