
9. BEKKUR

Skólaárið 2020-2021



Kennarar og skólaliðar

■ Einar Viðarsson, umsjónarkennari

■ Jóhann Þór Eiríksson, umsjónarkennari

■ Valgarður Lyngdal Jónsson, 
umsjónarkennari

■ Gunnar Sturla Hervarsson, kennari

■ Bryndís Kjerúlf Kristinsdóttir, 
stuðningsfulltrúi

■ Áslaug Guttormsdóttir, sérkennari

■ Sigríður Ragnarsdóttir, námsráðgjafi

■ Aldís Rós Hrólfsdóttir, tómstunda- og 
félagsmálafræðingur

■ Hermann Valsson, kennari og markþjálfi

■ Jaclyn Poucel, enska

■ Unnar Þór Garðarsson, sund og íþróttir

■ Áslaug Ákadóttir, sund og íþróttir

■ Ingibjörg Harpa Ólafsdóttir, íþróttir

■ Halldóra Árnadóttir, heimilisfræði

■ Steindóra Steinsdóttir heimilisfræði

■ Eygló Gunnarsdóttir textílmennt

■ Samúel Þorsteinsson tónmennt

■ Auður Vestmann, smíði



Helsta kennsluefni
■ Íslenska

– Finnur 2

– Skrímslið kemur

– Strákurinn í röndóttu náttfötunum

– Gunnlaugs saga Ormstungu

– Annað valið efni

■ Stærðfræði

– Skali 2A og 2B

– Almenn stærðfræði II

– Annað valið efni

■ Samfélags- og náttúrufræði

– Frelsi og velferð – Saga 20. aldar II

– Maður og náttúra

– Lífheimurinn

– Efnisheimurinn

– Annað valið efni

■ Erlend tungumál

– Spotlight 9

– Smil

– Annað valið efni

■ Lífsleikni

– Uppeldi til ábyrgðar



Helstu verkefni haustannar

– Unglingurinn á landsbyggðinni

– Litbrigði jarðarinnar

– Videó dagar

– Námsmatsdagar

– Ferðalagið (stærðfræðiþema unglingadeildar)

– Skrímslið

– Er leikur að læra? Afríka

– Námsmatsdagar



Val hjá nemendum í 8. og 9. bekk
1. september – 22. október

■ Smíðaval – hönnun og smíði

■ Textílmennt

■ Heimilisfræði út um víðan völl

■ Hreyfing – hreysti

■ Útikennsla

■ Tónlistarval

■ Þjálfun hjá ÍA

■ Heimanámsaðstoð



Samræmd könnunarpróf

■ Íslenska 8. mars 2021 

■ Stærðfræði 9. mars 2021

■ Enska 10. mars 2021

■ Tvær tímasetningar

■ Nemendur mæta og fara heim að prófi loknu

■ Hægt er að skoða gömul könnunarpróf inn á www.mms.is

http://www.mms.is/


Mikilvæg skilaboð

■ Matur og nesti, hollt og gott.  Drykkjarbrúsar eða glös

■ Muna að sumir skóladagar eru langir – aukanesti

■ Orkudrykkir eru ekki heimilaðir. Ekki heldur drykkir eins og Poweraid, Gatorade 

o.s.frv.

■ Samstarf heimila og skóla er lykilatriði í velferð barnsins

■ Tímaritabox, vasareiknir og pennaveski með því helsta er nauðsynlegt öllum 

nemendum.



Mikilvægar dagsetningar fyrir áramót

■ 21. september – skipulagsdagur

■ 6. október – viðtalsdagur

■ 15., 16. og 19. október – vetrarfrí

■ 16. nóvember – skipulagsdagur

■ 18. desember – litlu jólin

■ Fylgist með dagatalinu á Weduc



Frá íþróttakennurum

Sundtímar: Gott er að yfirfara 

reglulega sundföt barnanna 

Mikilvægt er að þau börn sem 

þurfa að nota sundgleraugu 

mæti alltaf með þau.

Íþróttatímar í sal: Allir nemendur 

verða að hafa meðferðis íþróttaföt 

( t.d. stuttbuxur/leggings, 

stuttermabol/hlýrabol, skó) í 

tösku/poka til að skipta um í 

búningsklefa. Allir nemendur eru 

hvattir til að fara í sturtu að 

loknum íþróttum.

Ef nemandi getur ekki verið með í íþrótta- eða 

sundtíma er best að hann komi með miða frá 

foreldri/forráðamanni eða sendi tölvupóst til 

íþróttakennara. 



Weduc

■ Nýtt samskiptaforrit sem heitir Weduc

■ Mikilvægt að allir foreldrar séu með forritið (app í síma) til að geta fylgst með 
starfinu í skólanum, námsmati og áætlunum auk þess til að tilkynna veikindi eða 
leyfi

■ Hafið endilega samband við okkur eða ritara, vanti ykkur aðstoð eða leiðbeiningar 
við að læra á forritið

■ https://weduc.com/

https://weduc.com/

