
7. og 8. bekkur – ATHUGIÐ AÐ SKIPULAGIÐ GETUR BREYST.  
Bekkjarfundir, jákvæður agi og Þematímar – skipulag haustið 2016 
 

 
Tímabil 

 
Bekkjarfundir og jákvæður agi (miðvikudagar (stuttir fundir 
- 20 mínútur) og föstudagar) 

 
Þematímar á fimmtudögum 

24. – 26. ágúst  Útivistarnámskeið og gönguferðir.  Útivistarnámskeið og gönguferðir. 

29. ágúst – 2. 
september 

Miðvikudagur: Spjall um sumarið.  
Almenn umræða um veturinn, skólareglur , bekkjarreglur, 
eineltishringinn,  símanotkun, umgegni og framkoma.  
 
Föstudagur: Drög lögð að bekkjarsáttmála og hlutverkum.  
 
 
 

Hugmyndir að vinnu í Þematímum.  
Vinna við bekkjarsáttmála.  
Hlutverk rædd og ákveðin.  

5. – 9. september 
 

Miðvikudagur: Orðið er laust!  
 
Föstudagur: Umræða og vinna við hlutverkin.  
 
 
 
 

Útieldhús.  

12. – 16. september 
 

Miðvikudagur: Skólabyrjun – hvernig hefur gengið? Hvað 

getum við bætt? Hvernig eigum við að bæta það? 

Föstudagur: Starfsdagur.  

 

 

Frjáls tími – nemendur skipuleggja.  



7. og 8. bekkur – ATHUGIÐ AÐ SKIPULAGIÐ GETUR BREYST.  
Bekkjarfundir, jákvæður agi og Þematímar – skipulag haustið 2016 
 

 
Tímabil 

 
Bekkjarfundir og jákvæður agi (miðvikudagar (stuttir fundir 
- 20 mínútur) og föstudagar) 

 
Þematímar á fimmtudögum 

19. – 23. september 
 

Miðvikudagur: Málefni líðandi stundar.  
 
Föstudagur: Samræmd próf hjá 7. bekk. Spil eða út hjá 8. 
bekk.  
 
 
 

Útileikir.  

26. – 30. september  Miðvikudagur: Stutt umræða um netnotkun.  
 
Föstudagur: Uppáhalds leikfangið mitt- nemndur koma með 
og segja frá leikfangi sem þeim þykir vænt um og hefur verið 
í uppáhaldi. Nemendur svara hvar þeir fengu leikfangið, 
hver gaf þeim það og hvers vegna það er í uppáhaldi. 
 
 
 
 

 Leirgerð.  

3. – 7. október  Miðvikudagur: Íþróttadagur.  

Föstudagur: Verkefni bls. 9 í 68 æfingar í heimspeki.  

Heimspekiæfing – Hver er ég? Og Satt og logið. 

 
 
 
 

Myndmenntaverkefni.  



7. og 8. bekkur – ATHUGIÐ AÐ SKIPULAGIÐ GETUR BREYST.  
Bekkjarfundir, jákvæður agi og Þematímar – skipulag haustið 2016 
 

 
Tímabil 

 
Bekkjarfundir og jákvæður agi (miðvikudagar (stuttir fundir 
- 20 mínútur) og föstudagar) 

 
Þematímar á fimmtudögum 

10. – 14. október Miðvikudagur: Almennar umræður.  

Föstudagur: Verkefni tengt jákvæðum aga.  

 

 

 

Myndmenntaverkefni.  

17 – 21. október Miðvikudagur: Hvernig gengur? Er eitthvað sem við þurfum 

að skoða? Málefni líðandi stundar.  

Föstudagur: Haustfrí.  

 

 

Frjáls tími – nemendur skipuleggja.  

24. – 28. október  Miðvikudagur: Umræða um griðarstað.  

Föstudagur: Skúffukaka og spjall.  

 

 

 

 

Heimilisfræði – skúffukaka.   



7. og 8. bekkur – ATHUGIÐ AÐ SKIPULAGIÐ GETUR BREYST.  
Bekkjarfundir, jákvæður agi og Þematímar – skipulag haustið 2016 
 

 
Tímabil 

 
Bekkjarfundir og jákvæður agi (miðvikudagar (stuttir fundir 
- 20 mínútur) og föstudagar) 

 
Þematímar á fimmtudögum 

31. október  – 4. 
nóvember  
 

Miðvikudagur: Stutt spjall og val á mynd.  

Föstudagur: Verkefni tengt jákvæðum aga. 

 

 

 

Mynd og popp. – nota tíma 3. líka.  

7. – 11. nóvember  
 

Miðvikudagur: Umræður um hollustu – hvað getum við 

útbúið sem er hollt og gott?  

Föstudagur: Verkefni tengt baráttudegi geng einelti.  

 

 

 

Heimilisfræði – hollusta.  

14. – 18. nóvember  
 

Miðvikudagur: Orðið er laust!  

Föstudagur: Verkefni tengt jákvæðum aga.  

 

 

 

Verkefni tengd Degi íslenskrar tungu.  



7. og 8. bekkur – ATHUGIÐ AÐ SKIPULAGIÐ GETUR BREYST.  
Bekkjarfundir, jákvæður agi og Þematímar – skipulag haustið 2016 
 

 
Tímabil 

 
Bekkjarfundir og jákvæður agi (miðvikudagar (stuttir fundir 
- 20 mínútur) og föstudagar) 

 
Þematímar á fimmtudögum 

21. – 25. nóvember  
 

Miðvikudagur: Hvernig gengur? Er eitthvað sem við þurfum 

að skoða? Málefni líðandi stundar.  

Föstudagur: Hinn fullkomni vinur – verkefni.  

 

 

 

Snjókallar og heitt kakó. 

28. nóvember – 2. 
desember 
 

Miðvikudagur: Orðið er laust!  

Föstudagur: Spil.  

 
 
 
 
 

Heimilisfræði - Smákökubakstur. 

5. – 9. desember   
 

Miðvikudagur: Hvernig gengur? Er eitthvað sem við þurfum 

að skoða? Málefni líðandi stundar.  

Föstudagur: Verkefni tengt jákvæðum aga.  

 

 

Brjóstsykursgerð.  



7. og 8. bekkur – ATHUGIÐ AÐ SKIPULAGIÐ GETUR BREYST.  
Bekkjarfundir, jákvæður agi og Þematímar – skipulag haustið 2016 
 

 
Tímabil 

 
Bekkjarfundir og jákvæður agi (miðvikudagar (stuttir fundir 
- 20 mínútur) og föstudagar) 

 
Þematímar á fimmtudögum 

12. – 16. desember   
 

Miðvikudagur: Orðið er laust.  

Föstudagur: Umræður um árshátíð – hugmyndavinna.  

 

 

 

 

Jólaföndur.  

19. – 20. desember  Litlujól.  Litlujól.  

 


