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Nemendur velja námskeið á rafrænan hátt í gegnum þessa slóð: 
https://forms.gle/npXmbyDT9FEVeamSA 

 
 

Námskeið 3 stendur yfir frá 2. desember – 31. janúar 2020 
 

• 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. 

 

11 námskeið eru í boði að þessu sinni, 3 í vali A og 8 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.  

Þeir sem tóku þátt í Skrekk þurfa ekki að mæta í næsta valnámskeið en þurfa þó að merkja við 

Skrekk á valblaðinu.  

https://forms.gle/npXmbyDT9FEVeamSA
https://forms.gle/npXmbyDT9FEVeamSA


 

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. 

 

Slökun og núvitund 

Umsjón: Sofia Jóhannsdóttir 

Tímafjöldi: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur. Stundum förum við e.t.v. fram yfir áætlaðan tíma í 

töflu og dregst sá tími frá í lok tímabils eða eftir föngum. 

Markmið: Áhersla lögð á slökun og núvitund í hröðum heimi dagsins í dag. Skoðum og prófum leiðir 

til að njóta betur þess sem lífið hefur uppá að bjóða. Skoðum styrkingu sjálfsmyndar, mikilvægi 

góðrar vináttu og góðra samskipta. Njótum þess sem nærumhverfið hefur uppá að bjóða. 

Markmið: Að auka hæfni nemenda í að líta inn á við, róa hugann og lifa í núinu. 

Námsmat: Áhugi, virkni og vinnusemi í tímum. 

 

Ferðalangur - Hvert ertu að fara? Hvaðan ertu að koma? 

Umsjón: Eydís Hörn Hermannsdóttir 

Tímafjöldi: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur  

Ferðalangur - Hvert ertu að fara? Hvaðan ertu að koma? 

Hefurðu einhvern tímann horft á bláókunnugan ferðamann og velt því fyrir þér hver hann er eða 

hvaðan hann komi? Nemendur fara niður í miðbæ og taka viðtöl við fólk sem er hér á ferðalagi. Að 

fengnu leyfi taka þeir ljósmynd af viðkomandi og í lokin setjum við upp sýningu með myndum og 

fróðleik um fólkið. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur 

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: 3 kennslustundir 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. 

 

Myndlist – Leirmótun og málun (listgrein) 

Umsjón: Vilma  

Tímabil: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur 

Lýsing: Unnin verða tvö skemmtileg verkefni að þessu sinni. Við mótum fugla í leir og setjum þá á 

stand en einnig teiknum við fugla og málum með spaða sem er ný aðferð sem við ætlum að prófa.  

Hæfniviðmið: Nemandi getur 

• 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. 

                     

 

   

   

   

 

 

 

Myndlist – Spegill, spegill…. (listgrein) 

Umsjón: Silla  

Tímabil: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur 

Lýsing: Við ætlum að gera spegill þar sem við notum pappa og pappamassa í rammann sem við 

málum svo og skreytum. Við byrjum á hugmyndavinnu þar sem við látum sköpunina ráða för : )  



Hæfniviðmið: Nemandi getur 

• greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni 

• skrásett og sett fram hugmyndir á fjölbreyttan hátt byggðar í eigin ímyndunarafli 

og/eða rannsókn 

• notað mismunandi efni, verkfæri og miðla á skipulagðan hátt í eigin sköpun 

Námsmarkmið: Að nemandi 

• sjá möguleika í því að vinna með endurunnin efni í listsköpun 

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.   
 

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 

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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