
 

 Birt með fyrirvara um breytingar 
 

 

Foldaskóli 2022-2023  

 7. bekkur  

Námsáætlun – Textílmennt 

 

   

   

 

 

 

 

Hæfniviðmið – Að nemandi 
geti:  

Verkefni – viðfang  Námsmat:  

• Beitt grunnaðferðum 
og áhöldum í textíl. 

• Unnið með einföld 
snið og uppsetningu 
verkefna. 

• Þróað eigin 
hugmyndir.  

• Geti nýtt sér áður 
fengna þekkingu og 
leikni í textílmennt.  

• Kynnist mikilvægi 
endurnýtingar, 
fullnýtingar og 
neyslu í tengslum við 
textílmennt. 

• Fræðst um textíla, 
sögu, uppruna og 
vinnslu þeirra.  

• Vélsaumur: nemendur 
sníða og sauma púða 
með andliti og 
renndum vasa 
(munni).  

• Prjón: nemendur 
prjóna 
húfu/eyrnaband á 
hringprjón. 

• Nemendur læra um 
silki og gerviefni. 
Hvaðan þau koma og 
hvernig þau eru unnin 
og notuð.  

Námsmat er leiðbeinandi símat sem nær 
utan um fjölbreytta hæfni nemenda. 
Unnið er út frá hæfniviðmiðum 
Aðalnámskrár grunnskóla (2011). 
Nemendur á miðstigi fá árangur sinn 
metinn með fimm táknum sem 
endurspeglar þá vinnu sem þeir hafa 
unnið jafnt og þétt yfir tímabilið. Í náms- 
og kennsluáætlunum og á Mentor kemur 
fram hvaða hæfniviðmið liggja til 
grundvallar matinu. Í Mentor er hægt að 
fylgjast með námsframvindu nemenda.  
 
Leiðsagnarmat er gefið forráðamönnum 
með umsögn einu sinni á tímabilinu þar 
sem metin er færni og hæfni nemenda. 
Auk þess sem nemendur fá leiðbeinandi 
mat í kennslustundum.  
 
Námsmat er skráð inn á Mentor. Merkt 
er við lokið/ólókið fyrir verkefni.  
 
Námsmat 5 tákn: 

• Framúrskarandi 

• Hæfni náð 

• Á góðri leið 

• Þarfnast þjálfunar  

• Hæfni ekki náð  
 

 

Textílmennt er hluti af hringekju sem kennd er tvisvar í viku, ein til tvær kennslustundir í senn, þriðjung 
skólaársins. Áhersla er lögð á sköpun, vinnubrögð og endurnýtingu.  

kennari: Freyja Sigmundsdóttir  

netfang: freyja.sigmundsdottir@rvkskolar.is  

mailto:freyja.sigmundsdottir@rvkskolar.is


 

 Birt með fyrirvara um breytingar 
 

 

Foldaskóli 2022-2023   6.bekkur  

Námsáætlun – Textílmennt 

 

   

   

 

 

 

 

Hæfniviðmið – Að nemandi 
geti:  

Verkefni – viðfang  Námsmat:  

• Beitt grunnaðferðum 
og áhöldum í textíl. 

• Unnið með einföld 
snið og uppsetningu 
verkefna. 

• Þróað eigin 
hugmyndir.  

• Geti nýtt sér áður 
fengna þekkingu og 
leikni í textílmennt.  

• Kynnist mikilvægi 
endurnýtingar, 
fullnýtingar og 
neyslu í tengslum við 
textílmennt. 

• Fræðst um textíla, 
sögu, uppruna og 
vinnslu þeirra. 

• Vélsaumur: nemendur 
kynnast mikilvægi 
fullnýtingar og sauma 
saman ræmur úr 
afgangsefnum og 
vinna síðan orm, tösku 
eða koddaver. 

• Prjón: nemendur 
prjóna garðaprjón og 
vinna verkefni að eigin 
vali t.d. kaktus, orm 
eða baunapoka. 

• Nemendur læra um 
náttúruefnin bómull 
og hör. Hvaðan þau 
koma og hvernig þau 
eru unnin og notuð. 

Námsmat er leiðbeinandi símat sem nær 
utan um fjölbreytta hæfni nemenda. 
Unnið er út frá hæfniviðmiðum 
Aðalnámskrár grunnskóla (2011). 
Nemendur á miðstigi fá árangur sinn 
metinn með fimm táknum sem 
endurspeglar þá vinnu sem þeir hafa 
unnið jafnt og þétt yfir tímabilið. Í náms- 
og kennsluáætlunum og á Mentor kemur 
fram hvaða hæfniviðmið liggja til 
grundvallar matinu. Í Mentor er hægt að 
fylgjast með námsframvindu nemenda.  
 
Leiðsagnarmat er gefið forráðamönnum 
með umsögn einu sinni á tímabilinu þar 
sem metin er færni og hæfni nemenda. 
Auk þess sem nemendur fá leiðbeinandi 
mat í kennslustundum.  
 
Námsmat er skráð inn á Mentor. Merkt 
er við lokið/ólókið fyrir verkefni.  
 
Námsmat 5 tákn: 

• Framúrskarandi 

• Hæfni náð 

• Á góðri leið 

• Þarfnast þjálfunar  

• Hæfni ekki náð  
 

 

 

Textílmennt er hluti af hringekju sem kennd er tvisvar í viku, ein til tvær kennslustundir í senn, þriðjung 
skólaársins. Áhersla er lögð á sköpun, vinnubrögð og endurnýtingu.  

kennari: Freyja Sigmundsdóttir  

netfang: freyja.sigmundsdottir@rvkskolar.is  

mailto:freyja.sigmundsdottir@rvkskolar.is


 

 Birt með fyrirvara um breytingar 
 

 

 

Foldaskóli 2022-2023  5. bekkur  

Námsáætlun – Textílmennt 

 

   

   

 

 

 

 

Hæfniviðmið – Að nemandi 
geti:  

Verkefni – viðfang  Námsmat:  

• Beitt grunnaðferðum 
og áhöldum í textíl. 

• Unnið með einföld 
snið og uppsetningu 
verkefna. 

• Þróað eigin 
humyndir.  

• Geti nýtt sér áður 
fengna þekkingu og 
leikni í textílmennt.  

• Kynnist mikilvægi 
endurnýtingar, 
fullnýtingar og 
neyslu í tengslum við 
textílmennt. 

• Fræðst um textíla, 
sögu, uppruna og 
vinnslu þeirra. 

• Vélsaumur: nemendur 
sniða, skreyta og 
sauma verkefnapoka 
sem þeir nota allt 
miðstigið. 

• Vélsaumur: nemendur 
sníða og sauma 
bangsa og svefnpoka 
fyrir hann. 

• Prjón: nemendur læra 
að prjóna garðaprjón 
og prjóna trefil fyrir 
bangsann. 

• Nemendur læra um 
ullina. Hvaðan hún 
kemur og hvernig hún 
er unnin og notuð. 

Námsmat er leiðbeinandi símat sem nær 
utan um fjölbreytta hæfni nemenda. 
Unnið er út frá hæfniviðmiðum 
Aðalnámskrár grunnskóla (2011). 
Nemendur á miðstigi fá árangur sinn 
metinn með fimm táknum sem 
endurspeglar þá vinnu sem þeir hafa 
unnið jafnt og þétt yfir tímabilið. Í náms- 
og kennsluáætlunum og á Mentor kemur 
fram hvaða hæfniviðmið liggja til 
grundvallar matinu. Í Mentor er hægt að 
fylgjast með námsframvindu nemenda.  
 
Leiðsagnarmat er gefið forráðamönnum 
með umsögn einu sinni á tímabilinu þar 
sem metin er færni og hæfni nemenda. 
Auk þess sem nemendur fá leiðbeinandi 
mat í kennslustundum.  
 
Námsmat er skráð inn á Mentor. Merkt 
er við lokið/ólókið fyrir verkefni.  
 
Námsmat 5 tákn: 

• Framúrskarandi 

• Hæfni náð 

• Á góðri leið 

• Þarfnast þjálfunar  

• Hæfni ekki náð  
 

 

Textílmennt er hluti af hringekju sem kennd er tvisvar í viku, ein til tvær kennslustundir í senn, þriðjung 
skólaársins. Áhersla er lögð á sköpun, vinnubrögð og endurnýtingu.  

kennari: Freyja Sigmundsdóttir  

netfang: freyja.sigmundsdottir@rvkskolar.is  

mailto:freyja.sigmundsdottir@rvkskolar.is


 

 Birt með fyrirvara um breytingar 
 

 

Foldaskóli 2022-2023  4. bekkur  

Námsáætlun – Textílmennt 

 

   

   

 

 

 

 

Hæfniviðmið – Að nemandi 
geti:  

Verkefni – viðfang  Námsmat:  

• Notað einfaldar 
aðferðir greinarinnar 
og beitt viðeigandi 
áhöldum. 

• Unnið úr nokkrum 
gerðum textílefna. 

• Skreytt textílvinnu á 
einfaldan hátt. 

• Þekki mismunandi 
tegundir handverks 
og notað nokkur 
hugtök sem tengjast 
greininni.  

• Fræðst um textíla, 
sögu, uppruna og 
vinnslu þeirra. 

• Handsaumur: 
nemendur hanna og 
sauma kaktus úr filti, 
skreyta og sauma 
saman í höndum. 

• Útsaumur: nemendur 
teikna upp mynd og 
sauma með 
krosssaumi 

• Nemendur læra um 
ullarvinnslu í í gamla 
daga og fá að prófa að 
kemba ull og spinna á 
halasnældu. 

Námsmat er leiðbeinandi símat sem nær 
utan um fjölbreytta hæfni nemenda. 
Unnið er út frá hæfniviðmiðum 
Aðalnámskrár grunnskóla (2011). 
Nemendur á miðstigi fá árangur sinn 
metinn með fimm táknum sem 
endurspeglar þá vinnu sem þeir hafa 
unnið jafnt og þétt yfir tímabilið. Í náms- 
og kennsluáætlunum og á Mentor kemur 
fram hvaða hæfniviðmið liggja til 
grundvallar matinu. Í Mentor er hægt að 
fylgjast með námsframvindu nemenda.  
 
Leiðsagnarmat er gefið forráðamönnum 
með umsögn einu sinni á tímabilinu þar 
sem metin er færni og hæfni nemenda. 
Auk þess sem nemendur fá leiðbeinandi 
mat í kennslustundum.  
 
Námsmat er skráð inn á Mentor. Merkt 
er við lokið/ólókið fyrir verkefni.  
 
Námsmat 5 tákn: 

• Framúrskarandi 

• Hæfni náð 

• Á góðri leið 

• Þarfnast þjálfunar  

• Hæfni ekki náð  
 

 

 

Textílmennt er hluti af hringekju sem kennd er einu sinni í viku, tvær kennslustundir í senn, þriðjung 
skólaársins. Áhersla er lögð á sköpun, vinnubrögð og endurnýtingu.  

kennari: Freyja Sigmundsdóttir  

netfang: freyja.sigmundsdottir@rvkskolar.is  

mailto:freyja.sigmundsdottir@rvkskolar.is


 

 Birt með fyrirvara um breytingar 
 

 

Foldaskóli 2022-2023   3.bekkur  

Námsáætlun – Textílmennt 

 

   

   

 

 

 

 

Hæfniviðmið – Að nemandi 
geti:  

Verkefni – viðfang  Námsmat:  

• Notað einfaldar 
aðferðir greinarinnar 
og beitt viðeigandi 
áhöldum. 

• Unnið úr nokkrum 
gerðum textílefna. 

• Skreytt textílvinnu á 
einfaldan hátt. 

• Þekki mismunandi 
tegundir handverks 
og notað nokkur 
hugtök sem tengjast 
greininni. 

• Nemendur læra að 
gera dúsk. Úr tveimur 
dúskum gera þeir 
síðan páfagauk. 

• Hnýtingar: nemendur 
hnýta einfalda 
lyklakippu. 

• Útsaumur: nemendur 
sauma bókamerki með 
hálfum krosssaumi og 
þræðispori.  

Námsmat er leiðbeinandi símat sem nær 
utan um fjölbreytta hæfni nemenda. 
Unnið er út frá hæfniviðmiðum 
Aðalnámskrár grunnskóla (2011). 
Nemendur á miðstigi fá árangur sinn 
metinn með fimm táknum sem 
endurspeglar þá vinnu sem þeir hafa 
unnið jafnt og þétt yfir tímabilið. Í náms- 
og kennsluáætlunum og á Mentor kemur 
fram hvaða hæfniviðmið liggja til 
grundvallar matinu. Í Mentor er hægt að 
fylgjast með námsframvindu nemenda.  
 
Leiðsagnarmat er gefið forráðamönnum 
með umsögn einu sinni á tímabilinu þar 
sem metin er færni og hæfni nemenda. 
Auk þess sem nemendur fá leiðbeinandi 
mat í kennslustundum.  
 
Námsmat er skráð inn á Mentor. Merkt 
er við lokið/ólókið fyrir verkefni.  
 
Námsmat 5 tákn: 

• Framúrskarandi 

• Hæfni náð 

• Á góðri leið 

• Þarfnast þjálfunar  

• Hæfni ekki náð  
 

 

 

Textílmennt er hluti af hringekju sem kennd er einu í viku, tvær kennslustundir í senn, þriðjung 
skólaársins. Áhersla er lögð á sköpun, vinnubrögð og endurnýtingu.  

kennari: Freyja Sigmundsdóttir  

netfang: freyja.sigmundsdottir@rvkskolar.is  

mailto:freyja.sigmundsdottir@rvkskolar.is


 

 Birt með fyrirvara um breytingar 
 

Foldaskóli 2022-2023  2. bekkur  

Námsáætlun – Textílmennt 

 

   

   

 

 

 

 

Hæfniviðmið – Að nemandi 
geti:  

Verkefni – viðfang  Námsmat:  

• Notað einfaldar 
aðferðir greinarinnar 
og beitt viðeigandi 
áhöldum. 

• Skreytt textílvinnu á 
einfaldan hátt. 

• Notað ný og 
endurunnin efni. 

• Notað einföld 
hugtök greinarinnar. 

Útsaumur: nemendur teikna 
sjálfsmynd á striga og sauma 
útlinur myndarinnar með 
aftursting. 
Handsaumur: nemendur 
teikna veru, sníða hana úr filti, 
skreyta hana og sauma. 
Nemendur læra að flétta úr 
þremur böndum.  

Námsmat er leiðbeinandi símat sem nær 
utan um fjölbreytta hæfni nemenda. 
Unnið er út frá hæfniviðmiðum 
Aðalnámskrár grunnskóla (2011). 
Nemendur á miðstigi fá árangur sinn 
metinn með fimm táknum sem 
endurspeglar þá vinnu sem þeir hafa 
unnið jafnt og þétt yfir tímabilið. Í náms- 
og kennsluáætlunum og á Mentor kemur 
fram hvaða hæfniviðmið liggja til 
grundvallar matinu. Í Mentor er hægt að 
fylgjast með námsframvindu nemenda.  
 
Leiðsagnarmat er gefið forráðamönnum 
með umsögn einu sinni á tímabilinu þar 
sem metin er færni og hæfni nemenda. 
Auk þess sem nemendur fá leiðbeinandi 
mat í kennslustundum.  
 
Námsmat er skráð inn á Mentor. Merkt 
er við lokið/ólókið fyrir verkefni.  
 
Námsmat 5 tákn: 

• Framúrskarandi 

• Hæfni náð 

• Á góðri leið 

• Þarfnast þjálfunar  

• Hæfni ekki náð  
 

 

 

 

Textílmennt er hluti af hringekju sem kennd er einu sinni í viku, tvær kennslustundir í senn, þriðjung 
skólaársins. Áhersla er lögð á sköpun, vinnubrögð og endurnýtingu.  

kennari: Freyja Sigmundsdóttir  

netfang: freyja.sigmundsdottir@rvkskolar.is  

mailto:freyja.sigmundsdottir@rvkskolar.is


 

 Birt með fyrirvara um breytingar 
 

 

Foldaskóli 2022-2023   1.bekkur  

Námsáætlun – Textílmennt 

 

   

   

 

 

 

 

Hæfniviðmið – Að nemandi 
geti:  

Verkefni – viðfang  Námsmat:  

• Notað einfaldar 
aðferðir greinarinnar 
og beitt viðeigandi 
áhöldum. 

• Skreytt textílvinnu á 
einfaldan hátt. 

• Notað ný og 
endurunnin efni. 

• Notað einföld 
hugtök greinarinnar. 

• Vefnaður: nemendur 
vefa lítið textílverk. 

• Nemendur gera óróa 
úr filti og rörabútum. 

• Nemendur læra að 
gera dúsk.  

• Nemendur læra að 
binda hnút.  

Námsmat er leiðbeinandi símat sem nær 
utan um fjölbreytta hæfni nemenda. 
Unnið er út frá hæfniviðmiðum 
Aðalnámskrár grunnskóla (2011). 
Nemendur á miðstigi fá árangur sinn 
metinn með fimm táknum sem 
endurspeglar þá vinnu sem þeir hafa 
unnið jafnt og þétt yfir tímabilið. Í náms- 
og kennsluáætlunum og á Mentor kemur 
fram hvaða hæfniviðmið liggja til 
grundvallar matinu. Í Mentor er hægt að 
fylgjast með námsframvindu nemenda.  
 
Leiðsagnarmat er gefið forráðamönnum 
með umsögn einu sinni á tímabilinu þar 
sem metin er færni og hæfni nemenda. 
Auk þess sem nemendur fá leiðbeinandi 
mat í kennslustundum.  
 
Námsmat er skráð inn á Mentor. Merkt 
er við lokið/ólókið fyrir verkefni.  
 
Námsmat 5 tákn: 

• Framúrskarandi 

• Hæfni náð 

• Á góðri leið 

• Þarfnast þjálfunar  

• Hæfni ekki náð  
 

 

 

Textílmennt er hluti af hringekju sem kennd er einu sinni í viku, tvær kennslustundir í senn, þriðjung 
skólaársins. Áhersla er lögð á sköpun, vinnubrögð og endurnýtingu.  

kennari: Freyja Sigmundsdóttir  

netfang: freyja.sigmundsdottir@rvkskolar.is  

mailto:freyja.sigmundsdottir@rvkskolar.is


 

 Birt með fyrirvara um breytingar 
 

 

Foldaskóli 2022-2023  8. bekkur  

Námsáætlun – Textílmennt 

 

   

   

 

 

 

 

Hæfniviðmið – Að nemandi 
geti:  

Verkefni – viðfang  Námsmat:  

• Beitt fjölbreyttum 
aðferðum og 
áhöldum í textíl. 

• Beitt skapandi og 
gagnrýnni hugsun í 
hönnun og textíl. 

• Átti sig á mikilvægi 
endurnýtingar, 
fullnýtingar og 
neyslu í tengslum við 
textílmennt.  

• Unnið textílafurðir á 
skapandi og 
persónulegan hátt. 

• Kynnist textíl sem 
listgrein.  

• Vélsaumur: nemendur 
læra á saumavél og 
sauma miðju sem er 
nýtt í púða eða skjóðu. 

• Vefnaður: nemendur 
kynnast vefnaði sem 
listgrein og vefa 
myndverk úr 
fjölbreyttum 
textílafurðum. 

• Endurnýting: 
nemendur læra um 
gallabuxur, sögu 
þeirra, framleiðslu og 
neyslu og vinna síðan 
verkefni úr gömlum 
gallabuxum.  

• Körfugerð/hekl: 
nemendur vinna/hekla 
körfu úr endurunnum 
efnum. 

• Textíll og tölvan: 
nemendur vinna verk í 
cricut skera. 

Námsmat er leiðbeinandi símat sem nær 
utan um fjölbreytta hæfni nemenda. 
Unnið er út frá hæfniviðmiðum 
Aðalnámskrár grunnskóla (2011). 
Nemendur á miðstigi fá árangur sinn 
metinn með fimm táknum sem 
endurspeglar þá vinnu sem þeir hafa 
unnið jafnt og þétt yfir tímabilið. Í náms- 
og kennsluáætlunum og á Mentor kemur 
fram hvaða hæfniviðmið liggja til 
grundvallar matinu. Í Mentor er hægt að 
fylgjast með námsframvindu nemenda.  
 
Leiðsagnarmat er gefið forráðamönnum 
með umsögn einu sinni á tímabilinu þar 
sem metin er færni og hæfni nemenda. 
Auk þess sem nemendur fá leiðbeinandi 
mat í kennslustundum.  
 
Námsmat er skráð inn á Mentor. Merkt 
er við lokið/ólókið fyrir verkefni.  
 
Námsmat er í bókstöfum  
A,B,C eða D  
 
 

 

 

Textílmennt er kennd ½ veturinn, tvær kennslustundir í senn. Áhersla er lögð á sköpun, vinnubrögð, 
endurnýtingu og textíl sem listform .  

kennari: Freyja Sigmundsdóttir  

netfang: freyja.sigmundsdottir@rvkskolar.is  

mailto:freyja.sigmundsdottir@rvkskolar.is
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Foldaskóli 2022-2023    

Námsáætlun  - prjón og hekl 

 

   

   

 

 

 

 

Hæfniviðmið – Að nemandi 
geti:  

Verkefni – viðfang  Námsmat:  

• Notað einfaldar 
aðferðir greinarinnar 
og beitt viðeigandi 
áhöldum. 

• Þekki  nokkar gerðir 
garns. 

• Þekki mismunandi 
tegundir handverks 
og notað nokkur 
hugtök sem tengjast 
greininni. 

Að prjóna brugðina lykkju: 
nemendur prjóna lítið grasker 
með sléttum og brugnum 
lykkjum. 
Vettlingar/sokkar: nemendur 
prjóna vettlinga eða sokka.  

Námsmat er leiðbeinandi símat sem nær 
utan um fjölbreytta hæfni nemenda. 
Unnið er út frá hæfniviðmiðum 
Aðalnámskrár grunnskóla (2011). 
Nemendur á miðstigi fá árangur sinn 
metinn með fimm táknum sem 
endurspeglar þá vinnu sem þeir hafa 
unnið jafnt og þétt yfir tímabilið. Í náms- 
og kennsluáætlunum og á Mentor kemur 
fram hvaða hæfniviðmið liggja til 
grundvallar matinu. Í Mentor er hægt að 
fylgjast með námsframvindu nemenda.  
 
Leiðsagnarmat er gefið forráðamönnum 
með umsögn einu sinni á tímabilinu þar 
sem metin er færni og hæfni nemenda. 
Auk þess sem nemendur fá leiðbeinandi 
mat í kennslustundum.  
 
Námsmat er skráð inn á Mentor. Merkt 
er við lokið/ólókið fyrir verkefni.  
 
Námsmat er í bókstöfum  
A,B,C eða D  
 
 
 

 

Prjón og hekl er valfag sem er kennt hálfan veturinn. Nemendur læra að prjóna og hekla.  Áhersla er 
lögð á vinnubrögð og færni.  

kennari: Freyja Sigmundsdóttir  

netfang: freyja.sigmundsdottir@rvkskolar.is  

mailto:freyja.sigmundsdottir@rvkskolar.is
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Hæfniviðmið – Að nemandi 
geti:  

Verkefni – viðfang  Námsmat:  

• Unnið með snið og 
uppskriftir, tekið mál 
og áætlað stærðir. 

• Beitt fjölbreyttum 
aðferðum og 
áhöldum í textíl. 

• Beitt skapandi og 
gagnrýnni hugsun í 
hönnun og textíl. 

• Átti sig á mikilvægi 
endurnýtingar, 
fullnýtingar og 
neyslu í tengslum við 
textílmennt.  

• Unnið textílafurð á 
skapandi og 
persónulegan hátt.  

 

• Máltaka: nemendur 
læra að taka mál og 
áætla stærðir.  

• Vélsaumur: nemendur 
vinna verkefni í 
samráði við kennara. 

• Fataviðgerðir: 
Nemendur læra að 
gera við fatnað á 
einfaldan hátt.  

Námsmat er leiðbeinandi símat sem nær 
utan um fjölbreytta hæfni nemenda. 
Unnið er út frá hæfniviðmiðum 
Aðalnámskrár grunnskóla (2011). 
Nemendur á miðstigi fá árangur sinn 
metinn með fimm táknum sem 
endurspeglar þá vinnu sem þeir hafa 
unnið jafnt og þétt yfir tímabilið. Í náms- 
og kennsluáætlunum og á Mentor kemur 
fram hvaða hæfniviðmið liggja til 
grundvallar matinu. Í Mentor er hægt að 
fylgjast með námsframvindu nemenda.  
 
Leiðsagnarmat er gefið forráðamönnum 
með umsögn einu sinni á tímabilinu þar 
sem metin er færni og hæfni nemenda. 
Auk þess sem nemendur fá leiðbeinandi 
mat í kennslustundum.  
 
Námsmat er skráð inn á Mentor. Merkt 
er við lokið/ólókið fyrir verkefni.  
 
Námsmat er í bókstöfum  
A,B,C eða D  
 

 

 

 

Vélsaumur er valfag sem er kennt hálfan veturinn. Nemendur læra að nota saumavélina.  Áhersla er 
lögð á vinnubrögð, færni og endurnýtingu.  

kennari: Freyja Sigmundsdóttir  

netfang: freyja.sigmundsdottir@rvkskolar.is  

mailto:freyja.sigmundsdottir@rvkskolar.is

