
Menntabúðir í Skagafirði 
haldnar í Grunnskólanum austan Vatna á Hofsósi 

11. febrúar 2020 

 

Dagskrá 
16:00 - 16:30 Fyrri lota 

16:30 - 17:00 Kaffi, girnilegt bakkelsi og spjall 

17:00 - 17:30 Seinni lota 
 

Yfirlit yfir málstofur 

 

 1. 2. 3. 4. 

 
Fyrri 
lota 

Náttúrufræði í 
nærmynd - 
smásjár á ipad. 
Umsjón: Jóhanna 
Sveinbjörg 

Stærðfræði er 
stuð!! Kynning á 
verkefnum og 
leiðum. 
Umsjón: Bjarki Már 

Aðferðir 
hugrænnar 
atferlismeðferðar í 
daglegu skólastarfi. 
Umsjón: Laufey 

Enska á 
miðstigi - 
learning by 
doing. 
 
Umsjón: Vala 

 
Seinni 

lota 

Mannréttindi 
rýnd til gagns. 
 
Umsjón: Jóhanna 
Sveinbjörg 

Bókmennta- þáttur 
barnanna í anda 
Kiljunnar. 
Umsjón: Sigurlaug Rún 

Tæknimál - 
umræður. 
Umsjón: Bylgja 

Útikennsla - 
samstarf leik- 
og grunnskóla 
Umsjón: Christine 
og Þórunn 

 

 

 
Lýsing á málstofum: 

Fyrri lota 
1. Vó maður - sérðu hvað þetta er loðið! 

Náttúrufræði í nærmynd 



Tækninni fleytir fram, því er ekki að neita. Í haust hef ég unnið með nemendum 

í 4.-7. bekk mikið til úti í náttúrufræði með smásjár sem smellt er á Ipad. Með 

þessum smásjám hefur heill heimur opnast nemendum. Laufblöð eru loðin! 

Fætur flugunnar eru það líka! Heimur blómanna, smádýra og skordýra er orðinn 

nemendum sýnilegur með þessum litlu smásjám sem kosta ekki augun úr.  

Í þessari málstofu fáið þið að prófa sjálf og sjá með eigin augum þennan hulda 

heim náttúrunnar. Veist þú hvernig brauðmygla lítur út í nærmynd?  

Umsjón: Jóhanna Sveinbj. Traustadóttir náttúru- og samfélagsfræðikennari í 

GaV. 

 

2. Stærðfræði er stuð!!! 

Stærðfræði er ofsalega ofsalega skemmtileg því ég og þú erum búin að ákveða 

að hún er það. Fjölbreyttar leiðir að árangri með leikinn í fyrirrúmi. Kynning á 

verkefnum og leiðum í stærðfræði með 4. - 10. bekk 

Umsjón: Bjarki Már Árnason stærðfræðikennari og aðstoðarskólastjóri í GaV. 

 

3. Aðferðir hugrænnar atferlismeðferðar í daglegu skólastarfi 

Málstofa um það hvernig nýta má aðferðir hugrænnar atferlismeðferðir í 

skólastofunni. Nemendum er sýnt hvernig þeir geta valið sér viðhorf og tekist á 

við kvíða. Tilgangurinn/markmiðið með þessu er að skapa jákvætt andrúmsloft í 

skólastofunni og að kenna nemendum að nota hjálplegar hugsanir til að takast á 

við verkefni dagsins. 

Umsjón: Laufey Guðmundsdóttir umsjónarkennari í 4. - 5. bekk í GaV. 

 

4. Enska á miðstigi - learning by doing. 

Sagt frá skemmtilegu þemaverkefni sem heppnaðist vel og hugmyndum um fleiri 

slík. Áhersla á að nemendur læri á því að framkvæma og gera, fáist við 

raunveruleg verkefni sem reyna á samskipti og sköpun.  

Umsjón: Vala Kristín Ófeigsdóttir umsjónarkennari í 6. - 7. bekk í GaV. 

 

Seinni lota 

1. Mannréttindi rýnd til gagns, hvernig kennum við það? 

Samfélagsfræði 

Fátækt og hungur eru flókin hugtök fyrir börn. Í þessari málstofu ætlum við að 

skoða hvernig ég vann með þau í 4.-5. bekk.  



Við unnum efnið mikið í umræðum og verklegum æfingum. Við fórum út á 

skólalóð og könnuðum aðgengi fatlaðra að skólanum, sóttum vatn í ána, 

hreinsuðum það með heimagerðum síum og suðum. Nemendur bjuggu til sínar 

eigin borgir þar sem þeir áttu að hanna þær frá grunni og hafa í huga á hvaða 

grunnstoðum þær þyrftu að byggja á.  

Bókin Fátækt og hungur úr fræðsluflokknum Börn í okkar heimi var notuð ásamt 

verkefnum byggð á heimsmarkmiðunum sem skátahreyfingin bjó til. 

Umsjón: Jóhanna Sveinbj. Traustadóttir samfélags- og náttúrufræðikennari í 

GaV. 

 

2. Bókmenntaþáttur barnanna 

Læsi - íslenska 

Nemendur búa til sinn eigin bókmenntaþátt í anda Kiljunnar sem við þekkjum öll 

svo vel. Tilraun til að efla áhuga nemenda á bókum og bókmenntum í gegnum 

vel valin hæfniviðmið Aðalnámskrár. Nemendur búa til handrit undir leiðsögn 

kennara og taka síðan upp stutta þætti sem þeir vinna í iMovie. Verkefnið er 

unnið með nemendum í 1.-6. bekk. 

Umsjón: Sigurlaug Rún Brynleifsdóttir deildarstjóri stoðþjónustu í GaV. 

 

3. Tæknimál - umræðustofa 

Í þessari málstofu verða umræður um tæknimál í Skagafirði. Hvað hefur virkað 

vel hjá okkur, erum við almennt ánægð með spjaldtölvuvæðinguna, er eitthvað 

sem við vildum gera öðruvísi? Hvernig eru kennarar að nýta tæknina? Hittumst 

og deilum reynslu og þekkingu með hvert öðru. 

Umsjón: Bylgja Finnsdóttir enskukennari og verkefnastjóri með tæknimálum í 

GaV. 

 

4. Útikennsla  - samstarf leik- og grunnskóla 

Í leik- og grunnskólanum á Hólum er útikennsla fastur liður á stundaskrá allra 

nemenda og hefur verið það síðustu tíu árin eða svo. Útikennslutíminn er einu 

sinni í viku í 80 mín og er alltaf farið út, sama hvernig viðrar. Við látum hvorki 

frost, rok né rigningu hefta för okkar. Skólahópur leikskólans og nemendur 

grunnskólans eru saman í útikennslu og vinna fjölbreytt verkefni þvert á 

námsgreinar. Í þessari málstofu ætlum við að kynna fyrir ykkur og sýna ykkur 

ýmis verkefni sem við vinnum með nemendum í útikennslu, allt frá því að elda 



úti yfir í það að læra ensku, íslensku, stærðfræði og þjálfa ýmsa hagnýta færni 

eins og að læra hnúta, tálga og vinna ýmis verkefni sem tengjast umhverfinu. 

Umsjón: Christine Hellwig deildarstjóri í Tröllaborg og Þórunn Eyjólfsdóttir 

íþróttakennari í GaV. 

 


