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Kennari: Bjarnfríður Magnúsdóttir og Bjarni Jóhannsson 

Mánuður Hæfniviðmið Verkefni og viðfang Kennsluefni – aðföng Mat - hæfnimat 

Ágúst Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
• gert æfingar sem reyna á loftháð þol,  
• sýnt leikni í nokkrum mismunandi 
íþróttagreinum,  
 
Félagslegir þættir 
• sýnt virðingu og góða framkomu hvort 
sem leikur vinnst eða tapast. Jafnframt 
viðhaft jákvæð og árangursrík samskipti til 
að efla liðsanda,  
 
Heilsa og efling þekkingar 
• gert sér grein fyrir gildi heilbrigðs lífernis 
• tekið þátt í ýmsum leikjum,  
• tekið þátt á ábyrgan hátt í útivist með 
tilliti til aðstæðna  
 
Öryggis- og skipulagsreglur 
• gert sér grein fyrir mikilvægi öryggis- og 
umgengisregla 

 
Kynning. Farið yfir reglur í 
útiíþróttum.  
Leikir, hlaup og gryfjubolti 
 
 

Útisvæði á skólalóð 
 
Keilur, mjúkboltar og 
vesti. 

Virkni  og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 

September Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
• gert æfingar sem reyna á loftháð þol,  
• sýnt leikni í nokkrum mismunandi 
íþróttagreinum,  
Félagslegir þættir 
• sýnt virðingu og góða framkomu hvort 
sem leikur vinnst eða tapast. Jafnframt 
viðhaft jákvæð og árangursrík samskipti til 
að efla liðsanda,  
• farið eftir leikreglum bæði í hóp- og 
einstaklingsíþrótt,  
Heilsa og efling þekkingar 
• gert sér grein fyrir gildi heilbrigðs lífernis  

 
Útiíþróttir til 11. september 
Softball, fótbolti, frjálsar íþróttir, 
stöðvaþjálfun og útihlaup. 
 
Inniíþróttir hefjast 14. september 
Farið yfir reglur í íþróttahúsinu. 
Leikir, körfubolti og Bandý. 
 
 
 
9. sept: Ólympíuhlaup ÍSÍ 

Útisvæði á skólalóð 
 
Kylfa, boltar, keilur, 
húllahringir, sippubönd, 
vesti, fótboltar, skutlur, 
boðhlaupskefli og 
hindranir. 
 
Fylkishöll í Árbæ 
 
Körfuboltar, bandýkylfur 
og kúlur, keilur, vesti. 

Virkni  og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 
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• tekið þátt í ýmsum leikjum 
 
Öryggis- og skipulagsreglur 
• gert sér grein fyrir mikilvægi öryggis- og 
umgengnisregla  

Október Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
• gert æfingar sem reyna á loftháð þol,  
• sýnt leikni í nokkrum mismunandi 
íþróttagreinum,  
Félagslegir þættir 
• sýnt virðingu og góða framkomu hvort 
sem leikur vinnst eða tapast. Jafnframt 
viðhaft jákvæð og árangursrík samskipti til 
að efla liðsanda,  
• farið eftir leikreglum bæði í hóp- og 
einstaklingsíþrótt,  
Heilsa og efling þekkingar 
• gert sér grein fyrir gildi heilbrigðs lífernis  
• tekið þátt í ýmsum leikjum 
 
Öryggis- og skipulagsreglur 
• gert sér grein fyrir mikilvægi öryggis- og 
umgengisregla  

 
 
Körfubolti, handboltleikur, 
eltingaleikir og mjúkboltaleikir. 
 
Vetrarleyfi: 22. – 26. október. 

Fylkishöll í Árbæ 
 
Körfuboltar, handboltar, 
vesti keilur, mjúkboltar, 
húllahringir. 

Virkni  og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 
 
 

Nóvember Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
• gert æfingar sem reyna á loftháð þol,  
• gert æfingar sem reyna á styrk og 
stöðugleika útlima og bols,  
• gert flóknar samsettar æfingar sem reyna 
á lipurð og samhæfingu,  
• sýnt leikni í nokkrum mismunandi 
íþróttagreinum,  
• tekið þátt í stöðluðum prófum til að meta 
þrek og hreysti, lipurð og samhæfingu,  
Félagslegir þættir 
• sýnt virðingu og góða framkomu hvort 
sem leikur vinnst eða tapast. Jafnframt 

 
Badminton, sipp, dans, námsmat og 
handbolti 

Fylkishöll í Árbæ 
 
Tónlist, sippubönd, 
handboltar, 
badmintonspaðar, flugur 
og net. 

Virkni  og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 
 
Námsmat 
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viðhaft jákvæð og árangursrík samskipti til 
að efla liðsanda,  
• farið eftir leikreglum bæði í hóp- og 
einstaklingsíþrótt,  
 
Heilsa og efling þekkingar 
• tekið þátt í ýmsum leikjum,  
 
Öryggis- og skipulagsreglur 
• gert sér grein fyrir mikilvægi öryggis- og 
umgengisregla  

Desember Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
• gert æfingar sem reyna á loftháð þol,  
• gert æfingar sem reyna á styrk og 
stöðugleika útlima og bols,  
• gert flóknar samsettar æfingar sem reyna 
á lipurð og samhæfingu,  
• sýnt leikni í nokkrum mismunandi 
íþróttagreinum,  
 
Félagslegir þættir 
• sýnt virðingu og góða framkomu hvort 
sem leikur vinnst eða tapast. Jafnframt 
viðhaft jákvæð og árangursrík samskipti til 
að efla liðsanda,  
• farið eftir leikreglum bæði í hóp- og 
einstaklingsíþrótt,  
 
Heilsa og efling þekkingar 
• tekið þátt í ýmsum leikjum,  
Öryggis- og skipulagsreglur 
• gert sér grein fyrir mikilvægi öryggis- og 
umgengisregla 

 
Bandý, fótbolti, brennó og fimleikar. 
 
Farið yfir reglur í fimleikasalnum. 

Fylkishöll í Árbæ 
Fimleikasalur Fylkis í 
Norðlingaholti 
 
Bandýkilfur og boltar, 
fótbolti, keilur, 
mjúkboltar, vesti, áhöld 
fyrir fimleika í fimleikasal. 

Virkni  og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 
 
Leiðsagnarmat 

Janúar Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
• gert æfingar sem reyna á loftháð þol,  

 
Handbolti, frjálsar íþróttir, 
Körfubolti, stöðvar. 

Fylkishöll Árbæ 
 

Virkni  og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 
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• sýnt leikni í nokkrum mismunandi 
íþróttagreinum,  
Félagslegir þættir 
• sýnt virðingu og góða framkomu hvort 
sem leikur vinnst eða tapast. Jafnframt 
viðhaft jákvæð og árangursrík samskipti til 
að efla liðsanda,  
• farið eftir leikreglum bæði í hóp- og 
einstaklingsíþrótt,  
Heilsa og efling þekkingar 
• gert sér grein fyrir gildi heilbrigðs lífernis  
• tekið þátt í ýmsum leikjum 
 
Öryggis- og skipulagsreglur 
• gert sér grein fyrir mikilvægi öryggis- og 
umgengisregla  

Mjúkboltar, keilur, 
skutlur, dýnur, 
langstökkplanki, 
Körfuboltar, vesti ofl. 

 
Leiðsagnarmat 

Febrúar Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
• gert æfingar sem reyna á loftháð þol,  
• gert æfingar sem reyna á styrk og 
stöðugleika útlima og bols,  
• gert flóknar samsettar æfingar sem reyna 
á lipurð og samhæfingu,  
• sýnt leikni í nokkrum mismunandi 
íþróttagreinum,  
Félagslegir þættir 
• sýnt virðingu og góða framkomu hvort 
sem leikur vinnst eða tapast. Jafnframt 
viðhaft jákvæð og árangursrík samskipti til 
að efla liðsanda,  
• farið eftir leikreglum bæði í hóp- og 
einstaklingsíþrótt,  
Heilsa og efling þekkingar 
• gert sér grein fyrir gildi heilbrigðs lífernis  
• tekið þátt í ýmsum leikjum,  
Öryggis- og skipulagsreglur 
• gert sér grein fyrir mikilvægi öryggis- og 
umgengisregla  

 
 
 
Mjúkboltaleikir, badminton og blak. 
 
 
 
 
Vetrarleyfi: 20. – 23. febrúar 

Fylkishöll Árbæ 
 
Mjúkboltar, keilur, dýnur, 
badminton spaðar, 
badminton net, 
badminton flugur, 
blakboltar og net. 

Virkni  og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 
 
Leiðsagnarmat 
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Mars Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
• gert æfingar sem reyna á loftháð þol,  
• gert æfingar sem reyna á styrk og 
stöðugleika útlima og bols,  
• gert flóknar samsettar æfingar sem reyna 
á lipurð og samhæfingu,  
• sýnt leikni í nokkrum mismunandi 
íþróttagreinum,  
Félagslegir þættir 
• sýnt virðingu og góða framkomu hvort 
sem leikur vinnst eða tapast. Jafnframt 
viðhaft jákvæð og árangursrík samskipti til 
að efla liðsanda,  
• farið eftir leikreglum bæði í hóp- og 
einstaklingsíþrótt,  
Heilsa og efling þekkingar 
• gert sér grein fyrir gildi heilbrigðs lífernis  
• tekið þátt í ýmsum leikjum,  
Öryggis- og skipulagsreglur 
• gert sér grein fyrir mikilvægi öryggis- og 
umgengisregla  

 
Fimleikar, dans, bandý, 
styrktaræfingar í stöðvum. 

Fylkishöll Árbæ 
Fimleikasalur  
 
Dýnur og áhöld í 
fimleikasal, bandýkilfur 
og kúlur, mörk, boltar, 
sippubönd, dýnur ofl. 

Virkni  og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 
 
Leiðsagnarmat 

Apríl Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
• gert æfingar sem reyna á loftháð þol,  
• gert æfingar sem reyna á styrk og 
stöðugleika útlima og bols,  
• gert flóknar samsettar æfingar sem reyna 
á lipurð og samhæfingu,  
• sýnt leikni í nokkrum mismunandi 
íþróttagreinum,  
• tekið þátt í stöðluðum prófum til að meta 
þrek og hreysti, lipurð og samhæfingu,  
Félagslegir þættir 
• sýnt virðingu og góða framkomu hvort 
sem leikur vinnst eða tapast. Jafnframt 
viðhaft jákvæð og árangursrík samskipti til 
að efla liðsanda,  

 
Námsmat, knattspyrna, leikir, 
stöðvar. 

Fylkishöll Árbæ 
 
Dýnur, sippubönd, vesti, 
fótboltar, keilur, 
mjúkboltar ofl. 

Virkni  og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 
 
Leiðsagnarmat 
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• farið eftir leikreglum bæði í hóp- og 
einstaklingsíþrótt,  
Heilsa og efling þekkingar 
• tekið þátt í ýmsum leikjum,  
Öryggis- og skipulagsreglur 
• gert sér grein fyrir mikilvægi öryggis- og 
umgengisregla. 

Maí Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
• gert æfingar sem reyna á loftháð þol,  
• sýnt leikni í nokkrum mismunandi 
íþróttagreinum,  
Félagslegir þættir 
• sýnt virðingu og góða framkomu hvort 
sem leikur vinnst eða tapast. Jafnframt 
viðhaft jákvæð og árangursrík samskipti til 
að efla liðsanda,  
• farið eftir leikreglum bæði í hóp- og 
einstaklingsíþrótt,  
Heilsa og efling þekkingar 
• tekið þátt í ýmsum leikjum,  
• tekið þátt á ábyrgan hátt í útivist með 
tilliti til aðstæðna. 
Öryggis- og skipulagsreglur 
• gert sér grein fyrir mikilvægi öryggis- og 
umgengisregla  

 
Inniþróttir til 7. maí 
Námsmat, mjúkboltaleikir. 
 
Útiíþróttir hefjast 11. maí 
Softball, fótbolti, frjálsar íþróttir, 
stöðvaþjálfun og útihlaup. 
 

Fylkishöll Árbæ 
Útisvæði við skólann og 
skólalóð 
 
Boltar, sippubönd, keilur, 
vesti, dynur, kylfa, 
fótboltar, skutlur, 
hindranir ofl. 

Virkni  og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 
 
Leiðsagnarmat 

Júní Félagslegir þættir 
• sýnt virðingu og góða framkomu hvort 
sem leikur vinnst eða tapast. Jafnframt 
viðhaft jákvæð og árangursrík samskipti til 
að efla liðsanda,  
 
Heilsa og efling þekkingar 
• gert sér grein fyrir gildi heilbrigðs lífernis  
• tekið þátt í ýmsum leikjum,  
• tekið þátt á ábyrgan hátt í útivist með 
tilliti til aðstæðna 

 
 
Leikir 

Útisvæði við skólann og 
skólalóð 
 
Vesti, boltar, keilur ofl. 

Virkni  og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 
 
Leiðsagnarmat 
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Öryggis- og skipulagsreglur 
• gert sér grein fyrir mikilvægi öryggis- og 
umgengnisregla  

 


