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Tengiliður verkefnis: Margrét Harðardóttir 

Höfundar efnis: Bergljót Vilhjálmsdóttir, Guðrún Dögg Jóhannsdóttir og 
Gunnhildur Ásta Jóhannsdóttir 



Markmið verkefnis samkvæmt umsókn 
• Mæta ólíkum námsþörfum nemenda. 
• Efla virkni þeirra í námi.  
• Stuðla að jákvæðu samstarfi og samvinnu við foreldra. 
• Efla lestrarfærni í víðum skilningi. 

Leiðir sem farnar voru til að ná markmiðum  þ.e. framkvæmd, tímaplan og 
umfang verkefnis 

• Útbúa námskeið í lestri fyrir nemendur í 4.- 5. bekk, sem ekki hafa náð nægjanlegri færni í lestri 
(sjá lestrarstefnu Hofsstaðaskóla). 

• Þýðing á námsefni og fjölbreytt verkefni sem unnin verða í tengslum við námsefnið. 
Námsefninu er ætlað að höfða til nemenda og efla áhuga, ánægju og sjálfstraust í lestri. 

 

Framkvæmd, tímaplan og afrakstur verkefnis í júní 2017 
Apríl – september • Undirbúningur og hugmyndavinna. 

September-desember • Þýðing á námsefnis. 
• Verkefnahefti með lesefni. 

Janúar -mars • Verkefnahefti með lesefni (framhald). 
• Fræðileg umfjöllun og leiðbeiningar til foreldra. 

Apríl-maí • Prófun námsefnis með tveimur hópum nemenda.  
• Endurskoðun á verkefni. 
• Yfirlestur og frágangur. 
• Kynningarfundur fyrir foreldra var í upphafi námskeiðs á næsta 

skólaári. 

 

Hindranir og frávik frá upphaflegri áætlun 
Tímaáætlun stóðst og vinna við verkefnið gekk samkvæmt áætlun. 

Mat á verkefninu 
Búið er að endurskoða verkefnið eftir fyrstu prófun þess. Verkefnið verður lagt fyrir nemendur og það kynnt fyrir 
foreldrum á næsta skólaári.  
 

Heildarupphæð styrks 
 

Laun  892.500 
 

Afrakstur, ávinningur fyrir skólastarf og kynning 
 

Afrakstur 
• Afrakstur verkefnisins eru lestrarbókin Höfrungalíf ásamt verkefnabók.  



• Skýrt afmarkað og áhugavert námskeið í lestri. 

Ávinningur 
• Aukin færni nemenda í lestri og ánægja í námi. 
• Skýrt afmarkað og áhugavert námskeið í lestri. 
• Námskeiðið er fyrir nemendur í 4.-5. bekk og námsefnið nýtist áfram.  
• Námsefni sem býður upp á samstarf heimilis og skóla. 
• Námsefni sem hægt verður að nota áfram og miðla til annarra skóla. 

Kynning 
• Verkefnið var kynnt foreldrum áður en námskeið hófst í janúar 2018. 
• Verkefnið var kynnt starfsfólki í öðrum grunnskólum í Garðabær haustið 2018. 
• Verkefnið verður kynnt skólanefnd og/eða öðrum ráðum bæjarins ef þess er óskað. 

 

Hofsstaðaskóli, 15. febrúar 2018. 

Bergljót Vilhjálmsdóttir 

Guðrún Dögg Jóhannsdóttir 

Gunnhildur Ásta Jóhannsdóttir 

 

 
 
 
 

 
 












































































































































































