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Námskeið 1 
 

 

 

 

Námskeið 1 stendur yfir frá 31. ágúst – 13. 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. 

 

11 námskeið eru í boði að þessu sinni, 5 í vali A og 6 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 2x60 mínútur á 

viku.  

Ath. að námskeiðið  nemendaráði stendur yfir allan veturinn.   

 



Val A 
 

Leiklist (Listgrein) 
Umsjón: Álfheiður Ingólfsdóttir 
Tímafjöldi: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur 
Staður: Íslenskustofa 
 
Markmið og verkefni: Á þessu námskeiði ætlum við að nýta okkur ýmsar aðferðir leiklistar til að 
dýpka skilning okkar á okkur sjálfum, mannlegu eðli og samskiptum. Leikur og sköpun munu skipa 
stóran sess á námskeiðinu og við munum gera alls kyns æfingar, fara í leiki, spinna, skrifa örleikrit 
sem við flytjum hvert fyrir annað og fleira sem tengist leiklist.  
Þetta val er góður undirbúningur fyrir Skrekk. 
 
Hæfniviðmið: 

• að nemandi geti tekið þátt í samvinnu með sameiginlegt markmið hópsins að leiðarljósi 
• að nemandi geti unnið í hópi að fjölbreyttum leiklistarverkefnum 
• að nemandi geti prófað sig áfram og valið úr túlkunarleiðum á mismunandi tegundum texta 

Námsmat: Metin er vinna og þátttaka í tímum þar sem vinnusemi, ábyrgð, umgengni og samskipti 
eru til grundvallar. Í lok námskeiðs verða hæfniviðmið metin og gefin einkunn samkvæmt námskrá. 

 

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. 

 

 

Nemendaráð 

Umsjón: Dagmar Ólafsdóttir 

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 tjáð hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir, sýnt sjálfsaga, sjálftraust og 



virðingu í margvíslegum samskiptum við ólíka einstaklinga, unnið sjálfstætt, í samstarfi við aðra og 

undir leiðsögn, sýnt frumkvæði í efnistökum og úrvinnslu, nýtt margvíslega miðla í þekkingarleit, 

úrvinnslu og miðlun, nýtt upplýsingar á ábyrgan, skapandi og gagnrýninn hátt, leitað nýrra lausna og 

haldið utan um og skipulagt viðburði. 

. 

Hér og nú 
Umsjón: Jóhanna 

Staður: Úti ef veður leyfir annars í enskustofu ( umsjónarstofu 7.bekkjar ) 

  

Markmið og verkefni: Að nemendur kynnist núvitund og einföldum hugleiðslu æfingum og nái færni í 

að kyrra hugann og vera í ró. Verkefnin eru einfaldar hugleiðslur og núvitundaræfingar. 

  

Hæfniviðmið: Að þjálfa hugann til að leita í ró og yfirvegun. Hæfniviðmið Aðalnámskrá grunnskóla 

sem þetta námskeið vinnur með eru hæfniviðmið tengd sjálfsmynd nemanda og hæfni viðkomandi til 

að átta sig á sjálfum sér og öðrum 

 

Námsmat: Nemendur skrá niður í dagbók það sem þeim fannst áhugavert við tímana og námskeiðið 

og það sem þeir lærðu og geta nýtt sér áfram í daglegu lífi. Gefið verður í bókstöfum í lok 

námskeiðsins fyrir vinnusemi og framkomu. 

 

 

Stafræn færni fyrir nútíma heim (Verkgrein) 
Umsjón: Mariya Belan 

Tímafjöldi: 2 kennslustundir á viku í 6 vikur  

  

Lýsing: Námskeið fyrir nemendur sem vilja læra fingrasetningu á skemmtilegan hátt og þjálfa færni í 

notkun stafrænna verkfæra sem nýtast þeim í námi og daglegu lífi. 

  

Hæfniviðmið: að nemandi geti beitt réttri fingrasetningu og nýtt sér til fullnustu möguleika 

margvíslegs tæknibúnaðar á hagkvæman og markvissan hátt 

  

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

vandvirkni, verkfærni og ábyrgð. Í lok námskeiðsins er gefið fyrir í bókstöfum samkvæmt námskrá. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Val B 

 

 

Poppuð list (Listgrein) 
Umsjón: Vilma  

Tímabil: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur 

 

Lýsing: Við skoðum popplist og vinnum stórar myndir í þeim anda sem verða teiknaðar og málaðar. Ef 

tími vinnst til þá verður verkefni að eigin vali.  

 
Hæfniviðmið: Nemandi getur 

• greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni 

• skrásett og sett fram hugmyndir á fjölbreyttan og myndrænan hátt byggðar á rannsókn eða 

eigin ímyndunarafli 

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. 

 

 

Prjón (Verkgrein) 
Umsjón:  Ingibjörg Ragnarsdóttir 

Tímafjöldi:  Tvisvar í viku 60 mín á miðvikudögum og  60 mín á föstudögum. 

 

Verkefni:   Nemandinn  prjóni barnahúfu með kaðlamynstri og eyrum. 

Hæfniviðmið: Nemandinn  geti  beitt fjölbreyttum aðferðum og áhöldum greinarinnar við formun 

textílafurða og skreytt textílafurð á skapandi og persónulegan hátt. Unnið eftir uppskrift. 

 

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

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. 

 

 

Rokk, popp og margt fleira (Listgrein) 

Umsjón;  Pétur Jónasson  

Staður: Tónmenntastofa Sæmundarskóla 

 

Lýsing: Undirstöðuatriði í rokkhljómsveitarspilamennsku kennd (rafgítarar, kassagítarar, rafbassi, 

trommur, hljómborð, slagverk, söngur) og samspil æft gegnum þekkt lög m.a. eftir Pál Óskar, Bítlana, 

Bubba, Bowie, Stuðmenn og Stones. Einnig kennd undirstöðuatriði í lagasmíðum og textagerð. 

 

Hæfniviðmið: Opið fyrir alla en gaman ef þátttakendur hafa smá grunn í tónlist. 

Námsmat: virkni í tímum, samskipti, tónleikar 



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

 

Verkefni:   Í valinu munum við matreiða einfalda og fljótlega rétti, baka brauð og kökur ásamt því að 

búa til kökupinna. Farið verður yfir almenna næringarfræði og ráðleggingar um gott mataræði. 

 

Hæfniviðmið: Að nemandi: 

• geti farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti og þrif tengdu heimilishaldi og matreiðslu 

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

• hafi fengið fræðslu um almenna næringarfræði og ráðleggingar um gott mataræði 

 

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. 

 

 

Draumaherbergið (Verkgrein) 

Heimilisfræði (Verkgrein) 
Umsjón:  Linda Jónína Steinarsdóttir 

Umsjón: Ingólfur Örn Björgvinsson  

Tímafjöldi: 2 stundir á viku í 6 vikur 

Staður: Smíðastofa  

 

Verkefni: Nemendur hanna og smíða líkan af draumaherberginu sínu eftir eigin þörfum og 

hugmyndum. Unnið með blönduð efni, hlutföll og rými. 

 

Hæfniviðmið: Að nemendur geti valið efni og verkfæri við hæfi og sýnt rétta og ábyrga notkun þeirra, 

útskýrt hugmyndir sýnar með því að rissa upp málsetta vinnuteikningu og greint þarfir í umhverfi sínu 

og rætt mögulegar lausnir. 

 

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. 

 

 

Boltaval 
Umsjón: Elmar Örn Hjaltalín 

Tímafjöldi: 2 stundir 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. 


