
Birt með fyrirvara um breytingar 
 

Foldaskóli 2020-2021  -  8. bekkur 
Námsáætlun –enska, haustönn 

 

Kennarar:  
Gunnhildur Ásmundsdóttir gunnhildur.asmundsdottir@rvkskolar.is 
 
Námsefni:  
Spotlight 8 – lesbók og vinnubók kaflar 1, 2, 4,  5 
Valbók 
Kvikmyndir (2 kvikmyndir yfir skólaárið) 
Valið efni eftir því sem við á 
Námsmat: 
Í Foldaskóla er leitast við að námsmat sé leiðbeinandi og nái utan um fjölbreytta hæfni nemenda. Unnið er út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla 
(2011).  Nemendur í 8. - 10. bekk fá árangur sinn metinn á bókstafakvarða sem endurspeglar þá vinnu sem þeir hafa unnið jafnt og þétt yfir skólaárið. Í náms- og 
kennsluáætlunum kemur fram hvaða hæfniviðmið liggja til grundvallar hverri námsgrein. Í Mentor er hægt að fylgjast með framvindu námsins í verkefnabók 
nemenda.  
 

Ætlast er til að nemendur mæti tímanlega í kennslustund með öll gögn. Mikilvægt er að nemendur virði vinnufrið og geri ætíð sitt besta. Orðabækur eru 
aðgengilegar í skólanum, en einnig er æskilegt að nemendur hafi aðgang að orðabókum heima.  

Gangi ykkur vel. 
Kennarar áskilja sér rétt til breytinga 

 

Haustönn  
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Viðfangsefni Metin verkefni 

 

• borið eigin menningu saman við siði og hefðir 
annarra menningarsvæða 

• sýnt fram á að hann þekkir til og skilur allvel 
ákveðin lykileinkenni í menningu viðkomandi 
mál- og menningarsvæðis sem snúa að daglegu 
lífi og aðstæðum íbúanna, einkum ungs fólks 

• beitt eðlilegum framburði 

Ágúst og september 
Spotlight - kafli 1, málfræði 

 
Evrópski tungumáladagurinn 

 
 

 
Landkynning – hópverkefni 

o Veggspjald 
o Munnleg kynning 

 
Próf úr kafla 1 + málfræði 
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• flutt einfalda, undirbúna kynningu, einn eða í 
félagi við aðra frammi fyrir hópi 

______________________________________ 
 

• hagnýtt sér þann orðaforða sem unnið hefur 
verið með 

• nýtt sér samhengi í texta til að geta sér til um 
merkingu orða 

• beitt grunnreglum málfræði og stafsetningar 
nokkuð rétt 

 
 

 

• fylgt þræði í efni dægurmenningar og unnið úr 
því 

• sagt lipurlega frá og brugðist við því sem hann 
hefur séð og hlustað á 

• skrifað texta af mismunandi gerðum með 
stuðningi frá mynd, hlut, gátlista, persónulegri 
upplifun o.s.frv. 

• samið stuttan texta þar sem ímyndunaraflið 
fær að njóta sín 
____________________________________ 
 

• Hlustað eftir upplýsingum og unnið úr þeim 

• sagt lipurlega frá og brugðist við því sem hann 
hefur séð og hlustað á 
 

Október 
Spotlight – kafli 2, valin verkefni 

 
Fréttagrein út frá hlaðvarps hlustun 

 
Nemendur velja sér valbók til að lesa í tímum og heima, 

ljúka bók fyrir nóvember (amk. 100 blaðsíður) 
 

 

 
Kvikmynd: Billy Elliot 

o Tímaritun – My dream 
o Samtalsþjálfun 
o Umræður 

                    (Skil á mentor) 
 
Hlaðvarp: verkefni 
 
 
 
 
 

• lesið sér til ánægju og fróðleiks smásögur og 
skáldsögur við hæfi og sagt öðrum frá 

• Skilið í meginatriðum samtöl og viðtöl sem 
tengjast viðfangsefnum námsins 

• Sagt frá reynslu sinni, framtíðaráformum og 
eigin skoðunum á einfaldan hátt 

• Beitt grunnreglum málfræði og stafsetningar 
nokkuð rétt 

Nóvember 
Spotlight – kafli 4-5, valin verkefni 

 
Mannréttindadagur barna 

 
Sagnapróf 
 
Smásögu verkefni 
 
Kaflapróf úr Spotlight 
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• hlustað eftir upplýsingum og unnið úr þeim 

• skilið í meginatriðum samtöl og viðtöl sem 
tengjast viðfangsefnum námsins 

• Tekið þátt í óformlegu spjalli um efni tengt 
náminu, áhugamál sín og daglegt líf 

• Notað málið sem samskiptamiðil í 
kennslustundum 

• Lesið sér til ánægju og fróðleiks smásögur og 
skáldsögur við hæfi og sagt öðrum frá 

Desember 
Spotlight, 4-5 kafli, valin verkefni 

 
Valbók 

 

 
Valbók (amk. 100 blaðsíður) 
munnleg kynning í smærri hópum  
 
Sagnapróf 

 
Hlustunar og lesskilnings próf  
 

 
Eftirfarandi hæfniviðmið eru metin í öllu starfi vetrarins og fá nemendur endurgjöf reglulega yfir árið. 

Að nemandi geti: 

• Notað málið sem samskiptamiðil í kennslustundum 

• Beitt grunnreglum málfræði og stafsetningar 

• Tekið þátt í samvinnu og sýnt tillitssemi 

• Tileinkað sér vandvirkni í vinnubrögðum 

 

Með ósk um gott samstarf í vetur, 

Gunnhildur og Soffía  

 


