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Ársætlan fyri lærugrein 
 
Skúlaár 2020/21 
Skúli Skúlin við Streymin 
Floksheiti 6. a og b  
Floksstig 6. flokkur 
Lærugrein Ítróttur/Svimjing 
Lærari Hansa M. Glerfoss (ítróttur) og Andreas Lava Olsen (Svimjing) 
 
Ársætlan fyri 
lærugrein 

Heildarætlan fyri undirvísingina viðvíkjandi námsætlan, tilfari og arbeiðsháttum, sum 
dentur verður lagdur á hetta skúlaárið. 
Arbeitt verður eftir námsætlanini fyri ítrótt, ætlanin er at fáa allar næmingar at vera 
virknar í spæli og rørslum, dentur verður lagdur á, at øll skulu kunna vera við og at geva 
næmingunum innlit í týdningin av at røra seg. Roynt verður at hava fjølbroytta 
undirvísing, so næmingarnir fáa innlit í nógvar ymiskar hættir at vera aktivur uppá. 
 
Dentur verður eisini lagdur á støðisførleikarnar hjá næmingunum. Støðisførleikarnir eru: 
• At virða 
• At samskifta  
• At kanna  
• At skapa  
 
At virða snýr seg um, at undirvísingin í ítrótti skal virka fyri, at hvør einstakur næmingur 
verður sæddur og hoyrdur, og at hann kennir seg at hava virði og týdning, har hann er.  
 
At samskifta í ítrótti snýr seg um førleikan at bera fram hugsanir sínar munnliga og at 
samskifta við partafelagar í spølum – stórum sum smáum.  
 
At kanna snýr seg í ítrótti um at eggja forvitni næmingsins og stimbra hug og dirvi 
hansara at taka virknan lut í leiki og spæli. 
 
At skapa snýr seg í ítrótti um at gera næmingin tilvitaðan um og líta á egin evni, so hann 
gerst førur fyri sjálvur at byggja víðari á tað, sum lært er, og at megna at vísa síni evni. 
 
Undirvísingin er skipa á tann hátt at tey hava ítrótt aðru hvørja viku og svimjing aðru 
hvørja viku. 
 
Ætlanin er at arbeiða við teimum seks kjarnøkinum í ítrótti. 
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Evnir Kjarnaøkini sum vit koma at arbeiða við: 
• Bóltspøl 
• Fimleikur 
• Rørsla og tónleikur 
• Útilív 
• Frælsur ítróttur 
• Svimjing 

 


