
Veturinn

2020 - 2021

7. SEK



Kennarar 

➢ Umsjónarkennarar: Eyrún Helga Þorleifsdóttir, Karitas 

Ósk Ólafsdóttir og Sigríður G. Ólafsdóttir

➢ Stoðþjónusta: Berta Ellertsdóttir

➢ Stuðningsfulltrúi: Carla Branca

➢ Íþróttir og sund: Helena Rúnarsdóttir, Ingibjörg H. 

Ólafsdóttir, Unnar Garðarsson, Erna Sigurðardóttir

➢ List- og verkgreinar: Samúel Þorsteinsson, Aldís Ylfa 

Heimisdóttir, Unnar Garðarsson, Áslaug Ákadóttir, 

Valdís Sigurvinsdóttir, Auður V. Jónsdóttir, Eygló 

Gunnarsdóttir

➢ Heimilisfræði: Katrín Leifsdóttir og Halldóra 

Árnadóttir

• Leiklist: Samúel Þorsteinsson



Árgangurinn 7. SEK

➢ Frá því að við tókum við árganginum höfum við

kallað okkur SEK sem eru upphafsstafir okkar

kennaranna

➢ Mikið hefur áunnist með því að hugsa okkur sem

árgang en ekki bekki

➢ Nemendur þekkjast betur og eiga í meiri

samskiptum sín á milli

➢ Við kennum öllum árganginum og þekkjum því vel 

alla nemendur

➢ Við eflum nemendur í að fara út fyrir sinn

þægindaramma



Weduc

➢Weduc verður samskiptakerfi skólans og mun það gegna 

svipuðu hlutverki og Mentor, þ.e. að halda utan um námsmat, 

mætingu og fleira

➢ Leiðbeiningar voru sendar á foreldra/forráðamenn fyrr í 

haust

➢Hægt er að stilla forritið á nokkur tungumáls, s.s. ensku og 

íslensku



Námsgreinar

 Íslenska:

• Lestur og lesskilningur

• Bókmenntir

• Ritun

• Málfræði

• Stafsetning

 Íslenskan er samþætt öðrum námsgreinum, s.s. samfélags-

og náttúrufræði

 Lestur er mjög mikilvægur og nauðsynlegt er að lesa heima 

a.m.k. 5 sinnum í viku í 20-30 mínútur og skrá í lestrarhefti



Námsgreinar

➢ Stærðfræði:

➢Stika 3a og 3b

➢ Áætlun fyrir hvern kafla

➢ Ef tíminn í skólanum er vel nýttur þá ættu nemendur að geta 

klárað áætlunina á skólatíma, annars þarf að vinna hana upp 

heima

➢ Kaflapróf í lok hvers kafla



Námsgreinar
➢ Enska – áhersla á lesskilning, efla orðaforða, tal og hlustun og 

að taka glósur

➢ Danska - grunnorðaforði, skilningur á einföldu talmáli, bera 

fram og læra að skrifa einfaldar setningar

➢ Samfélagsfræði - Norðurlönd og Evrópa

➢ Náttúrufræði - lífríkið í sjónum, ólíkir orkugjafar, 

umhverfismennt og loftslagsmál

➢ Lífsleikni - Uppeldi til ábyrgðar, bekkjarfundir, Óskaveröldin, 

umferðarfræðsla, samskipti og félagsfærni

➢ Leiklist - framsögn, leikræn tjáning og undirbúningur fyrir 

jólaleikritið



Námsgreinar
➢ Enska – eflum orðaforða, áhersla á lesskilning, tal og hlustun

➢ Danska - grunnorðaforði, skilningur á einföldu talmáli, bera 

fram og læra að skrifa einfaldar setningar

➢ Samfélagsfræði - Norðurlönd og Evrópa

➢ Náttúrufræði - lífríkið í sjónum, ólíkir orkugjafar, 

umhverfismennt og loftslagsmál

➢ Lífsleikni - Uppeldi til ábyrgðar, bekkjarfundir, Óskaveröldin, 

umferðarfræðsla, samskipti og félagsfærni

➢ Leiklist - framsögn, leikræn tjáning og undirbúningur fyrir 

jólaleikritið



Samræmd próf
➢ 24. og 25. september 2020

➢ Árganginum skipt í tvo hópa

➢ Próftímar kl 8:30 og kl 11:00

➢Próftökutími er 80 mínútur + 30 mínútur ef þarf

➢Ekkert hlé

➢Nemendur eiga að fara heim um leið og þeir hafa lokið við 
prófin

➢ Prófin eru rafræn, þ.a.l. tekin í tölvustofu, Mac-stofu og á 
fartölvum í bekkjarstofum

➢ Þeir sem eiga rétt á hlustun í prófunum koma með sín eigin 
heyrnatól



Samræmd próf 

➢ Íslenska 24. september (fimmtudagur)

➢Lestur – lesskilningur - málfræði - málnotkun

➢www.mms.is - kynningarpróf

➢www.skolavefurinn.is

➢https://www1.mms.is/malid/

http://www.mms.is
http://www.skolavefurinn.is
https://www1.mms.is/malid/


Samræmd próf

➢ Stærðfræði 25. september (föstudagur)

➢Skiptist í tvo hluta, með og án vasareiknis

➢Reikningur og aðgerðir - rúmfræði og mælingar - tölur 

og talnaskilningur

➢Gögn sem taka þarf með í stærðfræðiprófið: 

blýantur, strokleður, yddari og vasareiknir (til í skólanum 

fyrir þá sem ekki eiga)

➢www.mms.is - kynningarpróf

➢www.skolavefurinn.is

➢www.rasmus.is

http://www.mms.is/
http://www.skolavefurinn.is/
http://www.rasmus.is/


Viðburðir vetrarins

➢ Spurningakeppni/lestrarkeppni miðstigsins

➢ Upplestrarkeppnin

➢ Jólaleikrit sem 7. bekkur sér um

➢ Skákmót á miðstigi

➢ Gullskórinn - verðlaun fyrir bestan árangur í verkefninu 

Göngum í skólann

➢ Malaví - í lok nóvember

➢ Reykjaskóli



Upplestrarkeppnin

➢ Hefst á degi íslenskrar tungu 16. nóvember

➢ Áhersla á vandaðan lestur og framkomu

➢ Undirbúningur og undankeppni í Grundaskóla

➢ Nemendur leggja sig fram og æfa sig bæði í skóla og heima

➢ Lokahátíð fer fram í Tónbergi í mars



Jólaleikrit

➢ Í umsjá Samúels Þorsteinssonar

➢ Samið að hluta til af nemendum

➢ Allir hafa tækifæri til að taka þátt á sinn hátt

➢ Sýning fyrir foreldra

➢ Sýning fyrir nemendur skólans

➢ Brot úr leikritinu sýnt á Litlu jólunum fyrir alla nemendur



Skólabúðirnar að Reykjum

➢ 18. - 22. janúar 2020

➢ Áhersla á hópefli, íþróttir og náttúrufræði

➢ Fjáröflun - val foreldra

➢ Kostnaður á hvern nemanda 28.000 kr + rútukostnaður 

(2.450 kr.)

➢ Yfirleitt mjög skemmtileg og eftirminnileg ferð



Foreldrafulltrúar

➢ Foreldrafulltrúar síðasta skólaárs eru Kristín Edda 

Búadóttir, Vilborg Helgadóttir, Rósa Kristín Guðnadóttir, 

Þórdís Bj. Guðmundsdóttir, Sif Agnarsdóttir og Ólöf Helga 

Jónsdóttir

➢ Sett í hendur fulltrúa síðasta skólaárs að finna nýja í stað 

þeirra sem hætta

➢ Það þarf 2-3 fulltrúa úr hverjum hópi

➢ Foreldrafulltrúar sinna ýmsum verkefnum sem snúa að 

fjáröflunum og félagslífi utan almenns skólastarfs



Viðbrögð við ófullnægjandi skólasókn

➢ Leyfi/veikindi

➢ Grunnskólanemendur eru skólaskyldir samkvæmt lögum um 

grunnskóla 91/2008

➢ Á foreldrum hvílir sú skylda að börn sæki skóla. Foreldrar verða 

að tilkynna veikindi barna sinna til skólans og sækja um leyfi fyrir 

þau gerist þess þörf.

➢ Fari skólasókn nemenda niður fyrir 80 % á hverjum tíma skal 

umsjónarkennari gera foreldrum viðvart og ef skólasókn tekur 

engum breytingum eftir það fer ákveðið ferli í gang (sjá þrep á 

næstu glæru). Á milli þrepa fá nemendur ásamt 

foreldrum/forráðamönnum 2-3 vikur til að bæta skólasókn.



Aðgerðaráætlun

vegna ófullnægjandi skólasóknar



Viðbrögð við ófullnægjandi skólasókn

➢ Fjarvistir

➢ Ef nemandi mætir 20 mínútum of seint telst hann hafa verið 

fjarverandi í viðkomandi tíma.

➢ Viðbrögð vegna ófullnægjandi skólasóknar er varðar 

fjarvistir eru í eftirfarandi þrepum.



Aðgerðaráætlun vegna fjarvista



Annað

➢ Sækja þarf skriflega (eyðublað á skrifstofu skólans) um leyfi 

sem eru lengri en 2 dagar

➢ Svefn og hvíld eru mikilvæg - 12 ára börn þurfa flest 10 

tíma svefn

➢ Gott er að vera í góðu sambandi við aðra foreldra - það er 

mikilvægt að þekkja foreldra vina barna sinna

➢ Jákvætt hugarfar er öllum nauðsynlegt til að 

takast á við verkefni daglegs lífs :)


