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Nemendur velja námskeið á rafrænan hátt gegnum eftirfarandi slóð: 
https://goo.gl/forms/sZv0siighqfbAEAp2 

 
Námskeið 2 stendur yfir frá 10. október – 26. nóvember 

 

 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 undanþágu frá öðru námskeiðanna gegn því að fá tómstundaval 

metið. 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. 

 

11 námskeið eru í boði að þessu sinni, 2 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.  

 

 

https://goo.gl/forms/sZv0siighqfbAEAp2


Val A 
 
 

 

Kvikmyndir úr raunheimi 

Umsjón: Hildur Lilja Guðmundsdóttir (Hilja) 

Tímafjöldi: 2x60 mínútur, mánudagar (14:15-15:15) og fimmtudagar (13:10-14:10) 

Markmið og verkefni: Markmið námskeiðsins er að rýna í þá sögu sem myndin hefur fram að færa. 

Allar myndirnar sem sýndar verða byggja á sönnum atburðum að einhverju leyti. Sumar myndirnar 

byggja nær alfarið á sönnum atburðum á meðan aðrar nýta sagnfræðilega staðreyndir til að byggja 

sögu sína í kringum. Í lok hverrar myndar verður stutt verkefnablað fyllt út í kjölfar umræðna.  

Námsmat: Til grundvallar námsmats verður þátttaka í umræðum, getan til að ræða sínar hugmyndir 

og skil á verkefnablöðum um upplifun og túlkun á myndinni.  

 

Líkamsrækt í Reebok Fitness 

Umsjón: Vilhjálmur Þór Vilhjálmsson 

Tímafjöldi: 1 x í viku á mánudögum frá kl.14.15-16.00 

Staður: Reebok Fitness Lambhaga Grafarholti 

Markmið og verkefni: Markmið valgreinarinnar er að nemendur kynnist líkamsrækt á jákvæðan hátt 

og læri grunnfærni líkamsþjálfunar til heilsubótar. 

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

þátttöku og sjálfstæði í vinnubrögðum til að auka færni sína. 

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. 

 

Nemendaráð – Námskeiðið er hafið og stendur yfir allan veturinn 

 

Skrekkur – Námskeiðið er þegar hafið  

 

 

Val B 

 

 
 

 

Boltaval (knattspyrna, handbolti, blak, körfubolti)          

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 gegnum 

verklegar æfingar og kennslu, stefnt er að því að nemandi öðlist almennan skilning á hugtökum í 

hinum ýmsu boltagreinum og geti nýtt sér þekkingu sína við að miðla öðrum. Viðfangsefni eru 



almenn 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, 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, frumkvæði, framkoma og umgengni. 

 

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. 

 

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.   

 

Myndasögugerð (Listgrein) 

Umsjón: Ingólfur Örn Björgvinsson 

Tímafjöldi: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur 

Staður: Smíðastofa  



Markmið og verkefni: Á þessu námskeiði kynnast nemendur undirstöðuatriðum í myndasögugerð. 

Þeir vinna eigin myndasögu og takast á við persónusköpun, sviðsetningu, söguframvindu, skissugerð, 

hreinteikningu og frágang. 

Hæfniviðmið: Að nemendur geti unnið sjálfstætt eftir vinnuferli frá hugmynd til lokaafurðar og tjáð 

sig um verkefni sín með hugtökum sem greinin býr yfir. 

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. 

 

Myndmennt - Línan og hlutateikning (Listgrein) 

Umsjón: Sigurlaug Jóhannsdóttir og Vilma Thorarensen 

Tímafjöldi: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur 
Lýsing: Unnar verða skemmtilegar línuteikningar með blýanti og svörtum tússlit. Einnig velja 

nemendur sér hlut til að teikna t.d. síma, skó, vasa, skeljar, kuðunga og verkfæri svo eitthvað sé 

nefnt. Teikningin er síðan skyggð með blýanti eða trélitum. 

Hæfniviðmið: Að nemendur 

 geti greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni 

Námsmarkmið: Að nemendur 

 þjálfist í blýantsteikningu og skyggingu 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spilaval 

Umsjón: Laufey Einarsdóttir 

Tímafjöldi: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur 

Lýsing: Á námskeiðinu munu nemendur kynnast ýmsum skemmtilegum spilum, bæði borðspilum og 

handspilum með spilastokki. Helstu handspilin sem verða spiluð eru manni, fimm upp, knock out, 

drille, tveggja manna kani og kasína. Einnig verða spiluð bæði klassísk og ný borðspil, m.a. Blokus, 

Sequence, Take it easy! og Yatzy. 

Hæfniviðmið: Lykilhæfni – sjálfstæði og samvinna 

 að nemandi geti unnið með öðrum og tekið á jákvæðan hátt þátt í samskiptum og lagt sitt af 

mörkum í uppbyggilegu samstarfi sem tengist námi og félagsstarfi innan skóla. 

Námsmat: Viðhorf, samskipti og ástundun. 



Textílmennt -  Vélsaumur 

Umsjón: Ingibjörg Ragnarsdóttir  
Tímafjöldi: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur  

Verkefni: Náttbuxur   

Hæfniviðmið: Beitt fjölbreyttum aðferðum og áhöldum greinarinnar. 

Unnið með snið og uppskriftir, tekið mál, áætlað stærðir og efnisþörf. 

Námsmarkmið: Að námskeiðinu loknu sé nemandinn fær um að þræða 

saumavél, skipta um saumspor og viti hvenær eigi að nota hvað spor. 

Kunni að taka upp snið og leggja það á efni, sníða flík og sauma hana. 

Námsmat: 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 

námskrá. 

 

Tónsmiðja - leikið á hljóðfæri - ukulele, gítar, bassa (Listgrein) 

Umsjón: Kennarar frá Tóney  

Tímafjöldi: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur 

Nú er tækifæri til að æfa sig á gítar, bassa og hið vinsæla hljóðfærið Ukulele! Við sláum upp 

tónsmiðju þar sem hægt er að prófa öll hljóðfærin. Æfum nokkur einföld lög, spilum, syngjum og 

semjum kannski nýtt lag. Ukulele hefur notið fádæma vinsælda á síðustu árum, einstakt hljóðfæri 

sem er líka sérlega góður grunnur fyrir gítarleik. Svo er gítarinn og bassinn alltaf svoldið rokk&ról. 

 


