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Áfangalýsing:  
Í áfanganum er áhersla lögð á að búa nemendur sem best undir  

nútíma heimilishald. Hann byggist á sex stoðum menntunar eins og þau koma fram í  

Aðalnámskrá framhaldsskóla. Stoðirnar eru læsi í víðum skilningi, menntun til  

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og skapandi starf.  

Verkefni áfangans styðjast við stoðirnar sex og nemendur leysa þau á eins  

sjálfstæðan hátt og við á hverju sinni. Að auki munu verkefnin tengjast hollustu,  

hagkvæmni og hagnýtingu.  

 
Markmið:  
 • Að nemendur öðlist aukna færni í að lesa úr og nýta sér mismunandi  

uppskriftir.  

• Að nemendur geri sér grein fyrir hvaðan hráefnið kemur, hvernig það er unnið  

og hvernig hægt er að nýta það sem best.  

• Að nemendur verði meðvitaðir um hollustu þess sem þeir neyta og áhrif þess  

á líkamann.  

• Að nemendur skapi með sér jákvætt viðhorf gagnvart mismunandi  

matarmenningu og öðlist aukna færni í ýmis konar samvinnu.  

• Að nemendur sýni hver öðrum virðingu, umburðarlyndi og átti sig á mikilvægi  

jafnréttis.  

• Að nemendur nýti eigin hæfileika og frumkvæði í að skapa úr mismunandi  

hráefni án þess að hafa skriflegar leiðbeiningar.  

 
Námsgögn:  
Uppskriftir og fræðsluefni frá kennurum verður aðgengilegt nemendum á Google 

Classroom. 
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Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: 
 

Tímabil 
(vikunúmer/lotun
úmer 

Námsefni 
(verklegt og 
bóklegt) 

Heimavinna/verkefni Vægi námsmatsþátta 

24.-28. ág 
vika 35 

 Skonsur, vöfflur, skinkusalat, 
túnfisksalat, ávaxtasalat, rjómi. 

 

31. ág-4. sept 
vika 36 

 Kjúklingavefjur, eðla, 
súkkulaðimús. 

 

7.-11. sept 
vika 37 

 Fiskréttir, salat, kryddbrauð, 
bananabrauð. 

 

14.-18. sept 
vika 38 

 Salatbar, jógúrtmöffins, 
hvítlauksbrauð/bollur. 

 

21.-25 
vika 39 

 Lasagne,  grænmetislasagne, 
skyrkaka, snittubrauð 

 

28. sept-2.okt 
vika 40 

 Kjöt í karrý, lambapottréttur, 
hjónabandssæla, grænmeti. 

 

5. okt-9.okt 
vika 41 

 Steiktur fiskur á mismunandi 
vegu, majosalat,  heimagerðir 
hraunbitar. 

 

12.-16. okt 
vika 42 

 Heimagerðir hamborgarar, 
franskar kartöflur, heimagerður 
ís. 

 

19.-23. okt 
vika 43 

 Pastaréttir, skinkuhorn, 
oreoskyrtvist. 

 

26.-30. okt 
vika 44 

 Grjónagrautur, slátur, flatbrauð 
með hangiketi, makkarónugr., 
heitur búðingur. 

 

2.- 6. nóv 
vika 45 

 Kjúklingaréttur með pestó, 
hrísgrjón, nanbrauð, döðlugott. 

 

9.-13. nóv 
vika 46 

 Ýmsar heimagerðar pitsur.  

16.-20 nóv 
vika 47 

 Pylsur í ýmsum búningi, 
eggjakökur, tebollur. 
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23.- 27.nóv 
vika 48 

 Undirbúningur fyrir veislu (tertur, 
heitir réttir, smákökur), ýmsar 
tegundir af heitum samlokum. 

 

30. nóv-4. des 
vika 49 

 Veisla.  

 
Námsmat og vægi námsmatsþátta:  
 

Matsform: X Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Símat Metið eftir matslista í lok hverrar kennslustundar. 30% 
Sjálfsmat Nemendur meta eftir matslista tvisvar á önn 10% hvort sinn. 20% 
Færnimat- 
tímaverkefni 

Nemendur metnir eftir matslista. 10% 

Heimaverkefni Nemendur vinna verkefni á Google Classroom 20 
Lokamat Kennarar meta virkni, framkomu og þátttöku í lok annar. 20% 
 Samtals: 100% 
Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar. 
Annað:  
 
Annað sem kennari vill að komi fram. 

Áætlunin er gerð með fyrirvara um breytingar. 

 
 
Dagsetning: 
 
 
 
 
 
___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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