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Námskeið 1 
 

 

 

Nemendur velja námskeið á rafrænan hátt gegnum eftirfarandi slóð: 
https://goo.gl/forms/0n8eVmF70PL31ZTk1 

 

Námskeið 1 stendur yfir frá 27. ágúst – 8. október 

 

 Áhersla er lögð á að nemendur velji valgreinar í samráði við foreldra 

 Mætingaskylda er í valgreinum jafnt og í öðrum greinum 

 Nemendur verða að reikna með heimaverkefnum og kröfum um verkefnaskil í öllum  

valgreinum og jafnvel lokaprófi 

 Mikilvægt er að nemendur vandi val sitt og ef  þeir eru í vafa að hafa þá samband við 

námsráðgjafa 

Nemendur geta óskað eftir að fá tómstundaval metið í staðinn fyrir annað hvort námskeið A eða B. 

Æskilegt er að staðfesting á tómstundaiðkun liggi fyrir við upphaf skólaárs en einnig er hægt að skila 

inn milli námskeiða og gildir það þá út veturinn. Þegar nemandi hefur hafið námskeið verður hann að 

ljúka því. Eyðublað um undanþágu má fá hjá umsjónarkennara, ritara og á heimasíðu skólans. 

 

Bent er á að aðstæður geta valdið því að ekki sé unnt að verða við öllum óskum nemenda um 

fyrsta val á námskeið og mun þá næsti kostur verða valinn og síðan koll af kolli. Skólinn áskilur sér 

rétt til að draga til baka námskeið ef umsækjendur reynast of fáir. 

 

13 námskeið eru í boði að þessu sinni, 4 í vali A og 9 í vali B. Nemendur velja sér 3 námskeið í vali A og 

3 í vali B eftir því hvaða námskeiði þeir hafa mestan áhuga á. Nemendur verða að velja sér eina 

verkgrein og eina listgrein yfir veturinn. Val A er 2 x 60 mínútur á viku og val B er 1x60 mínútur og 

1x70 mínútur á viku.  

Ath. að námskeið í málmsmíði og nemendaráði stendur yfir allan veturinn.   

https://goo.gl/forms/0n8eVmF70PL31ZTk1


 

Val A 
 
 

 

Knattspyrna í Úlfarsárdal         

Umsjón: Vilhjálmur Þór Vilhjálmsson 

Tímafjöldi: 2 klukkustundir á viku í 6 vikur. Kennt 1x í viku í Úlfarsárdal kl.14:20-16:20. 

Staður: Útikennsla í Úlfarsárdal 
 

Markmið og verkefni: Markmið valgreinarinnar er að nemendur öðlist aukinn leikskilning í gegnum 

verklegar æfingar og kennslu. Stefnt er að því að nemandi öðlist almennan skilning á knattspyrnu og 

geti nýtt sér þekkingu sína við að miðla öðrum. Viðfangsefni eru almenn undirstöðuatriði í 

knattspyrnu. 
 

Hæfniviðmið: Hæfni í samskiptum snýr að því að nemandinn sýni áhuga á knattspynru, jákvæðni í 

þátttöku og sjálfstæði í vinnubrögðum til að auka færni sína frekar í greininni. 
 

Námsmat: Námsmat er í formi símats og frammistöðumats og gefið er í bókstöfum. Til grundvallar 

námsmati eru eftirfarandi þættir metnir til jafns: Vinnusemi, frumkvæði, framkoma og umgengni. 

 
 

Málmsmíði - Borgarholtsskóli - Námskeiðið stendur yfir allan veturinn og er 
einungis fyrir 9. og 10. bekk  (Verkgrein) 
Tímabil: Allur veturinn, mánudögum kl. 14:50-17:50 

Nemendur kynnast logsuðu, plötusmíði, rennismíði, rafeindatækni og vélfræði. Verkþættirnir falla vel 

að iðnnámi. Valið er eitt skólaár og skiptist það í fjóra hluta: blikksmíði, vélfræði, rennismíði og 

logsuðu. Nemendur kynnist undirstöðuþáttum í notkun ýmissa handverkfæra og véla og læra að 

vinna með ýmsar tegundir málma.  
 

Námsmat felst í verkefni og prófi frá Borgarholtsskóla. 

Nemendur fá frí í fimmtudagsvali þar sem mánudagstíminn er svo langur. 
 

 

Nemendaráð 

Umsjón: Selma Hrönn Hauksdóttir og Kristjana Guðbjartsdóttir 

Tímafjöldi: Allur veturinn, auk þess að nemendur mæta í kringum viðburði á vegum skólans.  
 

Verkefni: Nemendur sjá um félagsmál skólans, skipuleggja viðburði og halda utan um þá undir 

leiðsögn kennara.  
 

Hæfniviðmið: Nemendur geti sýnt sjálfsaga, sjálftraust og virðingu í margvíslegum samskiptum og 

samstarfi við ólíka einstaklinga. Nemendur geta skipulagt og haldið utan viðburði.  
 

Námsmat: Símat og sjálfsmat. Einkunn er gefin í bókstöfum og til grundvallar námsmati eru 

eftirfarandi þættir: mæting, virkni, samskipti, sjálfstæði, vinnusemi og frumkvæði. Athugið, 

takmarkaður fjöldi nemenda í hverjum bekk kemst að í þessu námskeiði. 



Skrekkur (Listgrein) 

Umsjón: Selma Hrönn Hauksdóttir og Kristjana Guðbjartsdóttir 

Tímafjöldi: Æfingar fyrir Skrekk hefjast um miðjan september og eru fram í byrjun nóvember. Vinnan 

er unnin í törn og verða æfingar ekki einungis á valtíma heldur geta þær einnig verið eftir að 

skóladegi lýkur og ef til vill um helgar þegar nær dregur keppni. Þessi aukatími sem og tíminn sem fer 

í keppnina sjálfa telst til skólasóknar og manntal verður tekið á hverri æfingu. Ef tímafjöldi fer yfir 

fjöldann í einu valnámskeiði munu þeir sem mæta alltaf og leggja sig fram á æfingum geta fengið 

annað valnámskeið metið. Mikilvægt er að þátttakendur geri sér grein fyrir að þeir eru hluti af heild 

og mikil áhersla er lögð á að allir standi saman og skuldbindi sig til að vinna að sama marki. Lok 

námskeiðs eru á sýningardegi í Borgarleikhúsinu.  
 

Verkefni: Skrekkur er hæfileikakeppni grunnskólanema. Markmiðið er að hópurinn setji saman atriði, 

ekki lengra en 6-7 mínútur og sýni í undankeppni í Borgarleikhúsinu. Hópurinn vinnur úr hugmyndum 

sem koma frá nemendum og kjósa bestu hugmyndina að atriði. Nemendur fá aðstoð við að smíða 

atriði þar sem hæfileikar hvers og eins og samvinna eru höfð að leiðarljósi.  
 

Námsmat: Mæting, þátttaka á æfingum og ábyrgð. 

 

 

 

Val B 

 

 
 

 

Fjósið- dægradvöl 
Tímafjöldi: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur –föstudagar frá 13:10-15:20 

Markmið og verkefni: Nemendur kynnist starfsháttum Fjóssins, vinni með börnum m.a. að stjórna 

leikjum út á skólalóð  og taki þátt í umönnun undir leiðsögn.  

Námsmat: Námsmat byggist á viðhorfi, áhuga og ástundun.   

 

Heimilisfræði (Verkgrein) 

Umsjón: Linda Jónína Steinarsdóttir 

Tímafjöldi: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur 

Verkefni: Verkefnatími þar sem unnin verða verkefni úr kennslubókinni Næring og lífshættir, farið 

verður yfir almenna næringarfræði og ráðleggingar um gott mataræði. 

Í valinu munum við matreiða einfalda og fljótlega rétti, baka brauð og kökur. 
 

Hæfniviðmið:  

 Að nemandi geti farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti og þrif tengdu heimilishaldi og 

matreiðslu 

 Að nemandi geti beitt helstu matreiðsluaðferðum og notað til þess ýmis mæli- og 

eldhúsáhöld. 

 Að nemandi geti tjáð sig um heilbrigða lífshætti, tengsl þeirra við heilsufar og sett í samhengi 

við ábyrgð hvers og eins á eigin heilsufari 



Námsmat: Einkunn er gefin í bókstöfum og til grundvallar er eftirfarandi; 

Símat og leiðsagnarmat þar sem eftirtaldir þættir eru metnir til jafns: Vinnusemi, frumkvæði og sköpun, 

vandvirkni, samskipti, umgengni og ábyrgð á eigin vinnusvæði auk þeirra hæfniviðmiða sem talin eru 

hér að ofan. 

 

Hljómsveitarval (Listgrein) 

Kennarar: tónlistarmenn frá Tóney  

Á þessu námskeiði stofnum við hljómsveit. Sæmundarskóli á góð hljóðfæri; gítara,  bassa, hljómborð 

og trommur og nýlega bættist flottur trommuheili og synthesizer í safnið, tveir míkrófónar og fl. svo 

ekkert er til fyrirstöðu að stofna hljómsveit í Tónlistarhöllinni. Nemendur leika á hljóðfæri, pikka upp 

lög, semja tónlist og æfa. Markmið er að halda stutta tónleika og taka upp í lok námskeiðs.  

  
 

Hönnun og smíði Bókastoðir úr furu og áli (Verkgrein) 

Umsjón: Ingólfur 

Tímafjöldi: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur 

Í þessu valnámskeiði smíðum við bókastoðir úr furu og áli. Nemendur vinna fyrst hugmyndavinnu og 

gera síðan vinnuteikningu. Þá er endanlegt útlit fært yfir á furuborð, sagað, pússað, málað eða olíuborið 

og síðast eru álrenningar beygðir og klipptir til í botn stoðarinnar. 
 

Hæfniviðmið: Að nemendur 

 útskýrt hugmyndir sínar fríhendis- og með grunnteikningu 

 valið aðferðir, efni og verkfæri við hæfi og sýnt rétta og ábyrga notkun 

verkfæra 

Námsmat:  

 Einkunn er gefin í bókstöfum og til grundvallar er eftirfarandi; 

 Símat og leiðsagnarmat þar sem eftirtaldir þættir eru metnir til jafns: Vinnusemi, frumkvæði 

og sköpun, vandvirkni, samskipti, umgengni og ábyrgð á eigin vinnusvæði auk þeirra 

hæfniviðmiða sem talin eru hér að ofan. 

 

Íþróttaval – Blak, bandý, badminton, ringó og skotboltaleikir 

Umsjón: Jóhann Ingi Jónsson  

Tímafjöldi: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur 

Staður: Verkleg kennsla í íþróttasalnum  
 

Markmið og verkefni: Markmið valgreinarinnar er að nemendur öðlist aukinn leikskilning í þessum 

íþróttagreinum í gegnum verklegar æfingar og kennslu, stefnt er að því að nemandi öðlist almennan 

skilning á hugtökum í greinunum og geti nýtt sér þekkingu sína við að miðla öðrum. Viðfangsefni eru 

tækni og undirstöðuatriði leikskilnings. Kennsla verður með verklegum hætti í íþróttasal skólans.  
 

Hæfniviðmið: Hæfni í samskiptum snýr að því að nemandinn sýni áhuga á íþróttunum og hreyfingu, 

jákvæðni í þátttöku og sjálfstæði í vinnubrögðum til að auka færni sína frekar í greinunum.  
 

Námsmat: Námsmat er í formi símats og frammistöðumats og gefið er í bókstöfum. Til grundvallar 

námsmati eru eftirfarandi þættir metnir til jafns: Vinnusemi, mæting, frumkvæði, framkoma og 

umgengni. 



Leikskóli 

Tímafjöldi: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur 
Markmið og verkefni: Nemendur kynnist starfsháttum á leikskólanum Reynisholti, vinni með börnum  

og taki þátt í kennslu og umönnun undir leiðsögn leikskólakennara.  

Námsmat: Námsmat byggist á viðhorfi, áhuga og ástundun.   

 

Myndmennt - Einskismannsland (Listgrein) 

Umsjón: Vilma og Silla  

Tímabil: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur 

Lýsing: Við förum saman á sýninguna Einskismannsland á Listasafni Reykjavíkur. Þetta er spennandi 

sýning með verkum íslenskra listamanna þar sem þeir vinna með náttúru Íslands á margvíslegan hátt. 

Nemendur velja sér viðfangsefni úr náttúrunni, fara út og taka ljósmyndir sem þeir geta svo unnið 

eftir. Hægt er að vinna verkefnin á margvíslegan hátt m.a. með akrýllitum á pappír, þurrkrít og 

olíupastel. 
 

Hæfniviðmið: Að nemendur 

 geti valið á milli mismundandi aðferða við sköpun, prófað sig áfram og unnið hugmyndir í 

fjölbreytta miðla.  

 geti skrásett og sett fram hugmyndir á fjölbreyttan hátt byggðar á eigin ímyndunarafli og eða 

rannsókn, myndrænt og eða í texta  
 

Námsmat: Einkunn er gefin í bókstöfum og til grundvallar er eftirfarandi: Símat og leiðsagnarmat þar 

sem eftirtaldir þættir eru metnir til jafns: Vinnusemi, frumkvæði og sköpun, vandvirkni, samskipti, 

umgengni og ábyrgð á eigin vinnusvæði auk þeirra hæfniviðmiða sem talin eru hér að ofan. 

 

 
 
 

 

10. sundstig – Eingöngu fyrir stúlkur í 10. bekk 

Umsjón: Elmar Örn Hjaltalín         

Tímafjöldi: 6 skipti á föstudögum frá 14:30-15:10 (rúta frá Sæmundarskóla kl. 14:15) 

Staður: Árbæjarlaug 
 

Markmið og verkefni: Í ár ætlar Sæmundarskóli að bjóða þeim nemendum sem eiga eftir að ljúka 10. 

sundstigi að taka það sem val A. Eingöngu verður boðið upp á eitt námskeið fyrir stúlkur og eitt fyrir 

drengi. Námskeiðið fer fram í Árbæjarlaug á föstudögum kl: 14:30 - 15:10 í 6 skipti. Rúta fer frá 

Sæmundarskóla 14:15 og til baka strax eftir tímann. Námskeið fyrir stúlkur hefst föstudaginn 31. 

ágúst og líkur 5. október en námskeið fyrir drengi verður haldið á tímabilinu 9. október – 27. 

nóvember.  

Val A er vanalega kennt á mánudögum frá kl. 14:15 - 15:15 og fimmtudögum frá kl. 13:10 -14:10. Þeir 

nemendur sem velja sundvalið þurfa ekki að mæta í þá tíma en taka sundtímann á föstudögum í 

http://listasafn.fjallabyggd.is/static/listaverk/.o/1271092234_ragnheidur_jonsdottir_ream_haagil.jpg?&height=800


staðinn. Við hvetjum alla nemendur sem ekki hafa lokið sundstiginu til þess að skrá sig og ljúka 10. og 

síðasta sundstiginu. 

 

 

Textílmennt - Prjón (Verkgrein) 

Umsjón: Ingibjörg Ragnarsdóttir 

Tímafjöldi: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur 

Verkefni: Ungbarnahúfa og sokkar Prjón: Prjóna litla húfu og sokka með 

garðaprjóni  eftir uppskrift, læra að prjóna með 4 prjónum. 
 

Hæfniviðmið: Nemandinn  geti beitt fjölbreyttum aðferðum og áhöldum 

greinarinnar. Hann geti  skreytt textílafurð á skapandi og persónulegan hátt. 
 

Námsmat: Gefið er fyrir hæfniviðmið og símat er í hverjum tíma þar sem gefið er fyrir vinnusemi, 

vandvirkni, frumkvæði/sköpun, verkfærni, umgengni/ábyrgð og samskipti. Í lok námskeiðsins er gefið 

fyrir í bókstöfum samkvæmt námsskrá. 

 


