Bekkjarnámskrá 9. bekkjar veturinn 2022 - 2023
Umsjónarkennarar: Atli Freyr Rúnarsson og Katrín Sif Kristbjörnsdóttir
Stuðningsfulltrúi:
Námstilhögun og
kennsluaðstæður:

Námsmat:

Kristín Haraldsdóttir

Í níunda bekk eru 40 nemendur. Kennt er í stofum 206 og 207. Einn
kennarar kennir í hverri grein.
Leiðsagnarmat. Símat í öllum námsgreinum.
Ástundun, vinnubrögð, verkefni, vinnubækur, kannanir og próf eru
metin til einkunna eftir námsmatskvarðanum A, B+, B, C+, C, D.
Nemendur og foreldrar geta fylgst með framvindu námsins á
www.mentor.is

Námsgreinar nemenda í 9. bekk skiptast í tvennt: kjarnagreinar og frjálst val.
Kjarnagreinar standa saman af íslensku, stærðfræði, ensku, dönsku, samfélagsfræði,
náttúrufræði, lífsleikni, sundi og íþróttum.
Frjálst val eru þær greinar sem nemandi velur af valblaði og þarf hver nemandi að skila átta
stundum á viku í vali sem getur orðið þannig að þær eru fleiri öðru hvoru megin við áramót
þar sem sumar valgreinar eru kenndar hálfan veturinn.

ísl stæ ens dan nátt sam lífs íþr sund samt b. val val samt
6 6
4
4
3
2
1
2 1
29 3
5
37
Nemendur geta fengið fullt nám við tónlistarskóla og íþróttaþjálfun metna sem tvær
kennslustundir á viku allan veturinn. Aðeins er hægt að fá hvort metið einu sinni þó verið sé
að læra á fleiri hljóðfæri eða æfa fleiri en eina íþrótt.

Upplýsingar um námsgreinar í boði er hægt að finna á heimasíðu skólans
https://grisa.isafjordur.is/ymis_skjol/skra/502/

Íslenska
Kennslustundir eru 6 á viku

Kennarar:

Markmið:

Guðlaugur Viðar Valdimarsson og Katrín Sif Kristbjörnsdóttir

Stefnt skal að því að nemendur nái góðu valdi á notkun móðurmálsins og
öðlist skilning á gildi þess. Nemendur þekki orðflokkana, geti greint ýmis
málfræðiatriði, þekki og geti unnið með bókmenntahugtök. Áhersla lögð á að
auka lestraráhuga nemenda og þjálfa ritun.

Námsþættir: Málfræði, bókmenntir, ritun og stafsetning, tjáning, lestur og lesskilningur og
orðaforði.
Námsefni:

Í bókmenntum: Undur, Strákurinn í röndóttu náttfötunum og Kjalnesingasaga
Í málfræði: Málið í mark – Sagnorð og Málfinnur.
Í ritunarkennslu er lögð áhersla á fjölbreytt verkefni, uppsetningu og skipulag.
Í lestri: Yndislestur, umsagnir og kynningar um yndislestrarbækur.

Námsmat:

Símat. Verkefni, vinna og vinnubók metin til einkunnar.

Stærðfræði
Kennslustundir eru 6 á viku
Kennarar:

Jón Hálfdán Pétursson, Katrín Sif Kristbjörnsdóttir og Berglind Árnadóttir

Markmið:

Að nemendur nái það góðum tökum á aðferðum og hugtökum stærðfræðinnar
að það nýtist þeim í daglegu lífi og áframhaldandi námi.

Námsefni:

Skali 1B nemendabók, Skali 2A, nemendabók og æfingahefti og Skali 2B,
nemendabók og æfingahefti. Almenn stærðfræði I og II. Valin verkefni úr
bókaflokknum 8-tíu. Þrautir og útiverkefni.

Heimavinna: Ekki er gert ráð fyrir mikilli heimavinnu, eingöngu að ljúka við efni
kennslustundarinnar. Vikuáætlun er aðgengileg Mentor undir dagbók.
Námsmat:

Símat. Kaflapróf, einstaklingsverkefni og hópverkefni metin til einkunnar.

Enska
Kennslustundir eru 4 á viku
Kennarar:

Bergljót Halldórsdóttir og Katrín Sif Kristbjörnsdóttir

Markmið:

Að auka færni nemenda í að skilja mælt mál og ritað og tjá sig á því, bæði
munnlega og skriflega. Áhersla er lögð á aukna þekkingu í málfræði og aukinn
orðaforða og ritun.
Að gefa nemendum innsýn í menningu og síði enskumælandi þjóða. Að
nemandi sé meðvitaður um eigin ábyrgð á árangri og framförum í námi.

Námsefni:

Spotlight 9 lesbók, vinnubók og hlustunarefni. IPad er notaður í tengslum við
námsefnið. Ýmsar lestrabækur og ritun. Ýmis konar viðbótarefni s.s.
myndbönd, verkefni og þemaverkefni. Rafræn orðabók á snara.is

Námsmat:

Símat. Vinnubrögð, próf, ritun, verkefnaskil, kannanir

Danska
Kennslustundir eru 4 á viku
Kennarar:

Arna Sæmundsdóttir og Kristín Ólafsdóttir

Markmið:
Að nemendur geti lesið og skilið texta almenns eðlis á dönsku. Þeir geti tjáð
sig munnlega og skriflega á einföldu máli og kunni skil á helstu atriðum danskrar málfræði.
Að nemendur kynnist danskri menningu og siðum. Að nemendur séu meðvitaðir um eigin
ábyrgð á árangri og framförum í námi.

Námsefni:

Dejlige Danmark: lesbók, vinnubók og hlustunarefni. Tak lesbók og vinnubók.
Ýmis þemaverkefni sum tengd námsbókunum önnur ekki. Islex.is rafræn
orðabók. Ýmsar danskar myndir og þættir. Sagnapróf, hringekjuverkefni.

Námsmat:

Símat: vinnubrögð, verkefnaskil, sagnapróf, kannanir. Ekki lögð fyrir annareða lokapróf, öll vinna og verkefni sem unnin eru, eru lögð til grundvallar
námsmats.

Samfélagsfræði
Kennslustundir eru 2 á viku
Kennarar:

Atli Freyr Rúnarsson og Katrín Sif Kristbjörnsdóttir

Námsþættir: Heimsálfurnar, gróðurfar og nýting, mannfjöldi, mannréttindi, landslag,
náttúrufar, efnahagur og menning.
Fyrri heimstyrjöldin, byltingarhugmyndir og stéttabarátta, rússneska byltingin,
heimskreppan, uppgangur nasismans og seinni heimstyröldin.
Námsefni:

Um víða veröld - heimsálfur. Styrjaldir og kreppa.

Námsmat:

Símat. Verkefni, kannanir, ástundun og vinnubók metin til einkunnar.

Náttúrufræði
Kennslustundir eru 3 á viku
Kennarar:

Atli Freyr Rúnarsson og Katrín Sif Kristbjörnsdóttir

Námsþættir: Líffærakerfi mannsins, kynheilbrigði og lýðheilsa.
Frumeindakenningin, helstu hugtöl efnafræðinnar, lotukerfið, verklegar
æfingar og skýrslugerð.
Námsefni:

Mannslíkaminn. Efnisheimurinn.

Námsmat:

Símat. Einstaklings- og hópverkefni, verklegar æfingar, skýrslur og ástundun
metin til einkunnar.

Lífsleikni
Kennslustund er 1 á viku
Kennarar:

Atli Freyr Rúnarsson og Katrín Sif Kristbjörnsdóttir

Markmið:

Að búa nemendur vel undir lífið og að þeir átti sig á því að þær ákvarðanir sem
þeir taka í dag geta haft áhrif á framtíð þeirra.
Að nemendur læri að þekkja sig sjálfa, þarfir sínar og styrkleika.
Að nemendur átti sig á að við erum ekki öll eins og að við höfum mismunandi
þarfir.

Námsefni:

Uppbyggingarstefnan

Íþróttir
Kennslustundir eru 3 á viku, þ.e. 2 í íþróttum og 1 í sundi
Kennarar:

Atli Freyr Rúnarsson og Sigríður Guðjónsdóttir

Markmið:

Að efla líkamsþroska og heilsu nemenda og vekja hjá þeim áhuga á
reglubundinni íþróttaiðkun og líkamsrækt.

Námstilhögun: Nemendur fara í íþróttir einu sinni í viku tvo tíma í senn.
Nemendur fara einu sinni í viku í sund í einn tíma í senn í þrískiptum hópum.
Námsmat:

Prófað er í lok skólaárs í samræmi við námsferil vetrarins, auk þess er mæting,
framkoma og virkni metin til einkunnar.

