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Nemendur velja námskeið á rafrænan hátt og verður hlekkur á valið birtur á  
Google Classroom síðum bekkjanna 

 
 

Námskeið 2 stendur yfir frá 10. október – 3. desember 
 

• 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, Sigrúnu skrifstofustjóra 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. Valnámskeiðin eru 2 x 60 mínútur á viku. 

 

 

ATH. Nemendaráðs námskeiðið stendur yfir allan veturinn. 

 



 

Val A 
 
 
 

Íþróttir - Líkamsrækt í Reebok Fitness 

Umsjón: Vilhjálmur Þór Vilhjálmsson 

Tímafjöldi: 1 x í viku á mánudögum frá kl.14:15-16:00 

Staður: Reebok Fitness Lambhagi Grafarholt 

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. 

 

Kvikmynd, hvað er það?  

Umsjón: Sofia Jóhannsdóttir 

Tímafjöldi: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur. Líklega förum við í eina bíóferð. Skyldumæting verður 

í þá ferð.  

Markmið og verkefni: Markmið er að efla gagnrýna hugsun, hugtakalæsi og heimildarýni. Samáhorf, 

hugtakaskilningur og merking atburðarásar verður skoðuð og hvað kvikmynd er sem afþreying og 

markaðsvara fyrir neytandann. Þær myndir sem verða til áhorfs verða kynntar þegar sýning þeirra 

hefst og stutt umræða um hvað kvikmyndin segir okkur? Hvaðan koma upplýsingarnar og hvers konar 

upplýsingar er um að ræða.  

Úrvinnsla er eftir hverja mynd. 

Námsmat: er í formi símats. Mæting, þátttaka og áhugi vega stórt hlutverk.  

 

Skrekkur (listgrein) 

Umsjón: Margrét Arnardóttir og Hera Jónsdóttir 

Tímafjöldi:  Skrekkur 2019 verður haldinn dagana 4. til 6. nóvember. Atriðið er unnið er út frá grunni 

undirbúningshóps sem hóf að setja saman atriðið í fyrsta valnámskeiði annarinnar. Mikilvægt er að 

gefa því gaum að æfingar verða ekki einungis á valtíma heldur geta verið eftir að skóladegi lýkur og 

jafnvel um helgar þegar nær dregur keppni – og mæting og virk þátttaka er mikilvægur partur af 

útkomunni. Manntal verður tekið á hverri æfingu og öll mæting telst til skólasóknar. Ef tímafjöldi fer 

yfir fjöldann í einu valnámskeiði munu þeir sem mæta alltaf og eru með virka þátttöku fengið annað 

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

sérstök áhersla er lögð á að allir vinni saman, hlusti á og beri virðingu fyrir því að ekki eru allar 

skoðanir eins og leggi sig fram við að vinna úr þeim flækjum og óvæntum áskorunum sem komið 

gætu uppá. Lok námskeiðsins 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. Nemendur fá aðstoð við að 



smíða atriði þar sem hæfileikar hvers og eins eru hafðir að leiðarljósi og góð samvinna skiptir hér 

höfuðatriði. 

Námsmat:  Mæting, virk þátttaka á æfingum og í undirbúningi, ábyrgð og samvinna. 

 

Verkstæðið (verkgrein) 

Umsjón: Eydís Hörn Hermannsdóttir 

Tímafjöldi: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur  

Staður: Íslenska 2 

Markmið og verkefni: Langar þig að hanna merki og prenta út í þrívídd eða setja á fatnað, búa til 

veggspjald sem talar, leysa þrautir með róbóta, búa til hraðamæli eða breyta hlutum í kringum þig í 

hljóðfæri? Hér fá nemendur að nýta tæknina sem skólinn hefur upp á að bjóða til þess að skapa 

skemmtileg verkefni út frá eigin áhugasviði. Verkstæðið býður upp á þrívíddarprentun, forritanlega 

róbóta (Sphero og Lego-mindstorm), microbit og Makey Makey. Þeir fá einnig kynningu á fab-lab og 

hvernig hægt er að nýta sér aðstöðuna þar. 

Hæfniviðmið: Að nemandi geti  

• unnið sjálfstætt eftir vinnuferli frá hugmynd til lokaafurðar og greint frá mismunandi nálgun 

við vinnuna. 

• sýnt frumkvæði í góðri umgengni og frágangi á vinnusvæði. 

Námsmat: Metin er vinna í tímum og verkefni. Gefið er fyrir hæfniviðmið og símat er í hverjum tíma 

þar sem gefið er fyrir vinnusemi, vandvirkni, verkfærni, umgengni/ábyrgð og samskipti. Í lok 

námskeiðsins er gefið fyrir í bókstöfum samkvæmt námskrá 

 

 

 

Val B 

 

 
 

Boltaval 2 (knattspyrna, handbolti, blak, körfubolti, skotbolti)          

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 kl. 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: Tvisvar í viku, miðvikudögum og föstudögum í 60 mínútur í senn.  

Verkefni: Verkefnatími þar sem stuðst verður við kennslubókina Matur og menning, farið verður yfir 

matarræði og sjúkdóma, átröskun, jurtafæði, umbúðamerkingar, aukaefni í 

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

ásamt því að búa til bollakökur og skreyta þær í síðustu tveimur tímunum. 

Hæfniviðmið: að nemandi geti 

• farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti og þrif tengdu heimilishaldi og 

matreiðslu 

• beitt helstu matreiðsluaðferðum og notað til þess ýmis mæli- og 

eldhúsáhöld. 

• rætt þátt auglýsinga og upplýsinga um merkingar, verð og gæði 

neysluvara í tengslum við neytendavernd og tjáð sig um gæði, geymslu og aukefni í 

matvælum. 

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, 

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. 

 

Hönnun og smíði – Hillusmíði (verkgrein) 

Umsjón: Ingólfur Örn Björgvinsson 
Tímafjöldi: 2 stundir á viku í 6 vikur 

Staður: Smíðastofa  

Markmið og verkefni: Á þessu námskeiði smíða nemendur einfalda 

vegghillu úr tré. Þeir þjálfast í notkun vinnuteikninga og 

uppmælingu á efni og kynnast ólíkum aðferðum við samsetningu og 

yfirborðsmeðferða á smíðagripum.  

Hæfniviðmið: Að nemandi geti  

• notað og unnið eftir vinnuteikningu og sýnt rétta og ábyrga 

notkun verkfæra og mælitækja. 

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. 



Kynfræðsla – einungis fyrir 9. bekk – skylduval 

Umsjón: Hildur Lilja Guðmundsdóttir (Hilja) 

Tímar: Miðvikudagar (8:10-9:10) og föstudagar (13:10-14:10).  

Strákar koma á miðvikudagsmorgnum og stúlkur koma á föstudögum eftir hádegi.  

Lýsing: Hér er um að ræða kynjaskipta tíma kynfræðslunnar. Á sama tíma er einni kennslustund í 

náttúrufræði varið í kynfræðslu.  

Nemendur eru fræddir um þær andlegu og líkamlegu breytingar sem verða á kynþroskaaldri, fjallað 

er um manninn sem kynveru og unnið með margvísleg hugtök sem tengjast öll lífi kynjanna. Lögð 

verður áhersla á kynheillbrigði og sjálfsmynd. Sjálfsvirðing og sjálfsþekking er forsenda þess að við 

getum borið virðingu fyrir öðrum og myndað sambönd sem einkennast af heiðarleika, heilbrigði og 

virðingu (gagnvart sjálfum sér og öðrum).  

Námsmat: Til grundvallar eru hæfniviðmið úr náttúrufræðihluta Aðalnámskrá grunnskóla úr 

þættinum lífsskilyrði manna. Námsmat úr kynfræðslu er byggt á dagbókarfærslum þar sem 

nemendur íhuga það efni sem var tekið fyrir og sömuleiðis heimaverkefni sem skal vinna með foreldri 

eða forráðamanni.  

 

Myndlist – Poppuð list (listgrein) 

Umsjón: Vilma og Silla 

Tímabil: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur 

Lýsing: Vinnum myndir í anda popplistar og teiknum og málum. 

Hæfniviðmið: að nemandi geti 

• greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni 

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.   
 

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 B. 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 drengi hefst föstudaginn 30. 

ágúst. Við hvetjum stelpur sem ekki hafa lokið sundstiginu til þess að skrá sig og ljúka 10. og síðasta 

sundstiginu. 

 

 

Textílmennt – Vélsaumur (verkgrein) 

Umsjón: Ingibjörg Ragnarsdóttir 

Tímafjöldi: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur 

Verkefni: joggingpeysa 

Hæfniviðmið: að nemandi geti 

• Beitt fjölbreyttum aðferðum og áhöldum greinarinnar. 

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

Námsmarkmið: Læra að prjóna slétt og brugðið og prjóna í hring.  Prjóna á fimm prjóna og að prjóna 

laskaúrtöku. Nemandinn verður einnig að vinna að verkefninu  heima. 

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. 
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