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Námsáætlun 
 

 

 
 

Kennari: Harpa Valdimarsdóttir 
Markmið:  
 
Þekkingarviðmið  

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  

• lögum um bókhald og ársreikninga  
• reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga  
• áritun og skýringum með ársreikningum  
• hvernig bókhald getur auðveldað áæltanagerð, stjórnun, eftirlit og ákvarðanatöku  

Leikniviðmið  

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

• geta sett upp rekstrar – og efnahagsreikning  
• geta gert sjóðstreymi með beinni og óbeinni aðferð  
• geta reiknað út og túlkað kennitölur  

Hæfniviðmið  

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til 
að:  

• geta lýst helstu þáttum fjárhagsáætlunar og geta skýrt hana  
• geta sett upp áætlaðan rekstrar- og efnahagsreikning  
• gera frávikagreiningar við áætlanagerð  

 

Kennslugögn: Verkefnahefti Bókfærsla fyrir 6. bekk frá Verslunarskóla 

Íslands. Selt á skrifstofu. 
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Vika Yfirferð Próf /Verkefni 
 
 

01. 24.-26. feb. 
Reikningsjöfnuður og 
sjóðssstreymi 

  

02. 1.-5. mars 
Reikningsjöfnuður og 
sjóðssstreymi 

Verkefnaskil 1  

03. 08-12. mars 
Reikningsjöfnuður og 
sjóðssstreymi 

 
Úrsagnareindagi 9. 
mars. 

04. 15.-19 mars 
Reikningsjöfnuður og 
sjóðssstreymi 

Próf 2 reikningsjöfnuður 
Verkefnaskil 2 

Námsmatsdagur 19. 
mars 

05. 22.-26. mars 
Reikningsjöfnuður og 
sjóðssstreymi 

Próf 1 sjóðsstreymi Miðannarmat 

29. mars-6. apríl   Páskafrí 

06. 07.-09. apríl T- reikningar verkefni   

07. 12.-16. apríl T- reikningar verkefni 2, 3, 4 Verkefnaskil 3  

08. 19.-23. apríl T- reikningar verkefni 7a, 7b, 9  
Sumardagurinn fyrsti 
22. apríl 

09. 26.-30. apríl 
T- reikningar verkefni 10,12, 
13 

Próf 3 T reikningar 
Verkefnaskil 4 

Námsmatsdagur 28. 
apríl 

10. 03-07. maí 
T- reikningar verkefni 15 ,16, 
17 

  

11. 10.-14. maí T- reikningar Verkefni 21, 22 
Próf 4 T reikningar 
 

Uppstigningardagur13. 
maí 
 

12. 17.-18. maí T- reikningar Verkefni,  Verkefnaskil 5 
 
 

Próf eru 19. og 20 maí. Sjúkrapróf 21. maí. 

 
Námsmat:   
T reikningar – tvö próf sem gilda samtals 40% 
Reikningsjöfnuður – eitt próf sem gildir 25% 
Sjóðsstreymi – eitt próf sem gildir 10% 

Verkefnavinna – verkefnum skal skilað 5x yfir önnina og gilda hver skil 5% eða samtals 25%. Aðeins er 
gefin einkunn fyrir þau verkefni sem er skilað á réttum tíma. 
 
Til að ná áfanganum þarf að ná að lágmarki 4,5 í einkunn í prófhlutanum. Verkefnaskil eru 
aðeins til hækkunnar á þeirri einkunn. 
 
Nemandi sem ekki lýkur prófum á önninni vegna veikinda, þarf að gera ráð fyrir að mæta í 
sjúkrapróf á námsmatsdögum á önninni og/eða í lok annar. 

 
Smiðja: 

Frjáls mæting í smiðju, nánar auglýst síðar á hvaða tíma hún verður 


