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Nemendur velja námskeið á rafrænan hátt í gegnum þessa slóð: 
https://forms.gle/t2ZhCMUi9diCyHNV6 

 
 

 
Námskeið 4 stendur yfir frá 3. febrúar – 23. mars  

 

• 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, 4 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. 

 

 

https://forms.gle/t2ZhCMUi9diCyHNV6
https://forms.gle/t2ZhCMUi9diCyHNV6


 

Val A 
 
 
 
 

Árshátíðarmyndband  

Umsjón: Sofia Jóhannsdóttir  

Tímafjöldi: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur  

Staður: Kennslustofa og nágrenni skólans 

Markmið og verkefni: Unnið að árshátíðarmyndbandi Sæmundarskóla. Nemendur vinna sjálfstætt að 

myndbandinu í sameiningu. Sjálfstæð vinnubrögð. 

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. 

 

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. 

 

Skíða-brettaferð 

Umsjón: Pálína Ósk Lárusdóttir Brown 

Tímafjöldi: Tímar í skóla, vettfangsferð og 1 skíðaferð (helst á fimmtudegi fram á kvöld) 

Staður: Sæmundarskóli og Bláfjöll 

Markmið og verkefni: Markmið valgreinarinnar er að nemendur kynnist skíða- og brettaíþróttum og 

upplifi útiveru yfir vetrartímann á jákvæðan hátt. 

ATH: undirbúningur og kostnaður fylgir valáfanganum. Skólinn mun sjá um að greiða rútu og 

lyftupassa. 

Nemendur þurfa sjálfir að útvega búnað til notkunar í fjallinu (bretti/skíði, skór, hlífðarfatnaður 

o.s.frv.). Hægt er að koma með búnað eða leigja í Bláfjöllum. Auk þess þarf nesti í fjallinu. 

Kennslustundir verða í Sæmundarskóla þar sem farið verið yfir skipulag, útbúnað og fleira. Stefnt er 

að því að fara í að minnsta kosti eina vettvangsferð. Auk 

þess verður farin ein ferð í Bláfjöll. Stefnt verður á að fara á fimmtudegi upp úr hádegi og verið fram á 

kvöld í fjallinu. 

Hæfniviðmið: Nemandi sýni útiveru og vetraríþróttum jákvætt hugarfar. 

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. 



 

Þrívíddarprentun og hönnun - lampar og ljós (verkgrein) 

Umsjón: Eydís Hörn Hermannsdóttir 

Tímafjöldi: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur  

Staður: Íslenskustofa 

Markmið og verkefni: Á þessu námskeiði hanna nemendur lampa eða ljós sem þeir prenta svo út í 

þrívíddarprentara. Þeir byrja á að skoða ólíkar gerðir lampa og lýsingar og velta fyrir sér hvaða þætti 

þeir vilja hafa í sinni hönnun. Þeir æfa sig í að teikna upp og undirbúa hönnunina og nota Tinkercad til 

þess að teikna í þrívídd.  

Hæfniviðmið: Að nemandi geti  

• útskýrt hugmyndir sínar fríhendis- og með grunnteikningu   

• unnið sjálfstætt eftir verkáætlun og vinnuteikningu og útbúið efnislista 

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 (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 - Skápasmíði (verkgrein) 

Umsjón: Ingólfur Örn Björgvinsson 

Tímafjöldi: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur  

Markmið og verkefni: Á þessu námskeiði smíða nemendur einfalda skáp 

úr furu. Þeir þjálfast í notkun vinnuteikninga, uppmælingu á efni og 

beitingu verkfæra með áherslu á handverk. 

Hæfniviðmið: Að nemandi geti  

• unnið sjálfstætt eftir verkáætlun og 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. 
 

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 – Barnamenningarhátíð 2020, sýning á Kjarvalsstöðum (listgrein) 

Umsjón: Silla og Vilma 

Tímafjöldi: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur  

Í þessu vali munum við taka þátt í Barnamenningarhátíð í Reykjavík og verða 

verkin sýnd á sýningu á Kjarvalsstöðum, sem er opin fyrir almenning. Verkefnið 

er samvinnuverkefni allra list- og verkgreina í skólanum; tónlist, hönnun og 

smíði, myndmennt, textílmennt og heimilisfræði, ýmist í vali eða smiðju. Við 

munum vinna verk í anda Kjarvals og skapa spennandi ævintýraheim með 

dularfullum verum,  ævintýralegu umhverfi og tónlist. Þetta er frábært tækifæri, en líka 

spennandi og krefjandi og því er afar mikilvægt að þeir nemendur sem taka þátt sýni 

áhuga, vandvirkni og vinnusemi.  

Verkefni: Unnar verða stórar ævintýraverur úr vír og pappamassa, ef tími vinnst til 

verður hannað plakat og lógó fyrir sýninguna.  

Hæfniviðmið: Að nemandi 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. 

 

Textílmennt  - Barnamenningarhátíð 2020 sýning á Kjarvalsstöðum (verkgrein) 

Umsjón: Ingibjörg Ragnarsdóttir 

Tímafjöldi: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur  

Í þessu vali munum við taka þátt i Barnamenningarhátíð í Reykjavík og 

verða verkin sýnd á sýningu á Kjarvalsstöðum, sem er opin almenningi. 

Verkefnið er samvinnuverkefni allra list- og verkgreina í skólanum; 

tónlist, hönnun og smíði, myndmennt, textílmennt og heimilisfræði, , 

ýmist í vali eða smiðju. Við munum vinna verk í anda Kjarvals og skapa 

spennandi ævintýraheim með dulafullum verum, ævintýralegu 

umhverfi og tónlist.  Þetta er frábært tækifæri en líka spennandi og 

krefjandi og því er afar mikilvægt að þeir nemendur sem taka þátt sýni 

áhuga, vandvirkni og vinnusemi. 

Verkefni: Við munum hanna og skapa listaverk í anda Kjarvals sem 

verða fær uppá mjög þunnt efni sem við munum síðan sauma út í,  

mála á eða skreyta  á annan hátt. Verkefnið er samstarfsverkefni  4 

nemenda í hóp. 

Hæfniviðmið: Að nemandi geti 

• Beitt skapandi og gagnrýnni hugsun í hönnun og textílvinnu 

• Skreytt textilafurð á skapandi og persónulegan hátt 

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 

námsskrá. 
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Tónmennt/Hljóðverk – Barnamenningarhátíð 2020, sýning á Kjarvalsstöðum (listgrein) 

Umsjón: Margrét Arnardóttir 

Tímafjöldi: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur 

Í þessu vali munum við taka þátt í Barnamenningarhátíð í Reykjavík og verða verkin sýnd á sýningu á 

Kjarvalsstöðum, sem er opin fyrir almenning. Verkefnið er samvinnuverkefni allra list- og verkgreina í 

skólanum; tónlist, hönnun og smíði, myndmennt, textílmennt og heimilisfræði, ýmist í vali eða 

smiðju. Við munum vinna verk í anda Kjarvals og skapa spennandi ævintýraheim með dularfullum 

verum,  ævintýralegu umhverfi og tónlist. Þetta er frábært tækifæri, en líka spennandi og krefjandi og 

því er afar mikilvægt að þeir nemendur sem taka þátt sýni áhuga, vandvirkni og vinnusemi. 

Verkefni: Búinn verður til hljóðheimur með því að taka upp ýmis hljóð, tónlist, allt í anda Kjarval sem 

spilað verður á hljóðupptöku á meðan sýningu stendur. Reynt verður að búa til sem ævintýralegastan 

heim með ýmsum aðferðum svo sem að taka upp umhverfishljóð frá  lækjarnið eða fótsporum, auk 

þess að notast við hljóðfæri. Samhliða verður myndskeið gert sem sýnt verður á skjávarpa á 

sýningunni.  

Hæfniviðmið: Að nemandi geti 

• Notað algeng tæki, hljóðfæri, rödd og forrit til að skapa eigin tónsmíð og/eða hljóðverk 

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. 


