
Nr.: GAT-045

Verkmenntaskólinn á AkureyriÚtgáfa: 08
Dags.: 30.08 2011
Höfundur: HRS BÍLXS12

Kennsluáætlun haustönn 2013
Samþykkt:SHJ
Síða 1 af 1

Kennari Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir                            Sk.st. RGU 

Áfangalýsing: Í áfanganum er áhersla lögð á að nemendur geri sér grein fyrir þeirri 

ábyrgð sem fylgir því að vera góður ökumaður. Nemendur fá leiðsögn og verkefni 

sem búa þá undir væntanlegt ökunám. Sérstök áhersla er lögð á að nemendur læri 

umferðarmerkin og umferðarreglurnar vel.

Markmið: Að búa nemendur undir ökunám og styðja þá í ökunámi sínu. Að 

nemendur geri sér grein fyrir hversu mikil áhrif þau hafa í umferðinni og hve 

mikilvægt það er að vera góður vegfarandi og ökumaður. Að nemendur læri 

umferðarmerki, umferðarreglur og annað það sem þarf til að ná ökuprófi. 

Námsgögn:   Akstur og umferð, B réttindi eftir Arnald Árnason. Diskurinn Í umferðinni 

með Sjóvá – Almennum, myndbandið hver ber sökina frá Sjóvá almennum. Verkefni 

og spil frá kennara og myndbönd, fræðsluefni og verkefni af neti.

Áætlun um yfirferð úr bókinni Akstur og umferð:   

Lota 1, vikur 35 – 37: Efni sem tengist kafla 1 og 2 bls. 7 – 16 og 17 – 38.            

Lota 2, vikur 38 - 41: Efni sem tengist kafla 3 - 4, bls. 39 – 63 og 65 - 82.

Lota 3, vikur 42 – 45: Efni sem tengist kafla 5 og 6 bls. 83 – 153.

Lota 4, vikur 46 – 49: Efni sem tengist kafla 6 og 7 bls. 155 – 178 og179 -183 og 

upprifjun.

Í öllum lotum verður einnig unnið með umferðarmerkin. Um vikudaga og tímasetningu 

innan hverrar viku vísast til stundatöflu sem afhendist í byrjun annar. 

Kennsluáætlunin er gerð með fyrirvara um breytingar.  

Námsmat og vægi námsþátta: Lokapróf 40%, verkefni og kannanir 25%, virkni og 

vinna í tímum 15%, heimanám 10%, mætingar 10%.

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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