
 
 

Valgreinar í 9. – 10. bekk 

2020 – 2021 

 

Námskeið 2 
 

 

Námskeið 1 stendur yfir frá 14. 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 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. 

 

12 námskeið eru í boði að þessu sinni, 6 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.   

 

Hér er hægt að velja: 

https://forms.gle/D1bwF3imxk2SgtwZ9 

 

 

https://forms.gle/D1bwF3imxk2SgtwZ9


Val A 
 

Skrekkur (Listgrein) 

 
Umsjón: Álfheiður Ingólfsdóttir 
Ekki er unnt að bætast í hópinn 

 

Nemendaráð 

 

Umsjón: Dagmar Ólafsdóttir 

Ekki er unnt að bætast í hópinn 
 

Jóga 
 

Umsjón: Jóhanna 

Tímafjöldi: 2 klukkustundir á viku í 6 vikur 
Í þessu vali kynnast nemendur grunnstöðum í jóga ásamt uppruna og hugmyndafræði. Allir geta verið 

með hvort sem þeir hafa aldrei prófað jóga og vita eitthvað eða ekkert um jóga.  

Markmið og verkefni: Að nemendur kynnist jóga og einföldum hugleiðslu æfingum. Þið lærið helstu 
grunnstöður í jóga ásamt því að kynnast einföldum hugleiðslum. 
Hæfniviðmið: Hæfniviðmið Aðalnámskrá grunnskóla sem þessi smiðja vinnur með eru hæfniviðmið 
tengd sjálfsmynd nemanda og hæfni viðkomandi til að átta sig á sjálfum sér og öðrum 
Námsmat: Gefið verður fyrir eftirfarandi atriði  

• mætingu 
• framkomu 
• ástundun 

 
English Movie Club 
 
Umsjón: Mariya Belan 
Tímafjöldi: 2 klukkustundir á viku í 6 vikur 
Lýsing: Námskeið fyrir nemendur sem vilja bæta sig í ensku í skemmtilegum kvikmyndaklúbb. Sýndar 
verða kvikmyndir sem eru byggðar á vinsælum bókum fyrir ungt fólk. Verkefnin eru miðuð að því að 
hjálpa nemendum að bæta sig í hlustun, skilningi og framsögn í ensku og einnig kynnast 
áhugaverðum bókmenntum fyrir unglinga. 
 
Hæfniviðmið: að nemandi geti 

• fylgst með og skilið að mestu efni í myndmiðlum á ensku sér til gagns og nýtt sér í 
verkefnavinnu 

• tekið þátt í skoðanaskiptum, fært rök fyrir máli sínu, tekið tillit til sjónarmiða viðmælanda og 
notað ríkan orðaforða, rétta málfræði og eðlilegan framburð í ensku 

 
Námsmat: Námsmat er í formi símats og frammistöðumats og gefið er í bókstöfum. Til grundvallar 
námsmati eru eftirfarandi þættir metnir til jafns: virkni, áhugi og framkoma 



 
 
Kynfræðsla – einungis fyrir 9. bekk – skylduval í vali 2 

 
Umsjón: Hildur Lilja Guðmundsdóttir (Hilja)  
Tímabil: Mánudaga (14:15-15:15) og fimmtudaga (13:10-14:10).   
Stelpur koma á mánudögum og strákar koma á fimmtudögum. 
 
Lýsing:  
Hér er um að ræða kynjaskipta tíma kynfræðslunnar. Á sama tíma er einni kennslustund í 
náttúrufræði varið í kynfræðslu þar sem kyn eru blönduð (námshóparnir)  
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, verkefni úr tímum og sömuleiðis heimaverkefni sem skal vinna með foreldri eða 
forráðamanni.   
 Hæfniviðmiðin eru :  

▪ að geta rætt eigin ábyrgð á líkamlegu og andlegu heilbrigði, bæði sín og annarra. 
▪ að geta útskýrt hvernig einstaklingur getur stuðlað að eigin velferð með ábyrgri neyslu og 

hegðun. 
▪ að geta útskýrt hvað einkennir lífsskilyrði manna og hvað felst í að taka ábyrgð á eigin heilsu 
▪ að geta útskýrt hvernig fóstur verður til og þroskast.  
▪ að geta útskýrt hvað felst í ábyrgri kynhegðun. 

  



Val B 

 

 

 
Textílmennt; vélsaumur (Verkgrein) 
Umsjón:  Ingibjörg Ragnarsdóttir 
Tímafjöldi:  Tvisvar í viku 60 mín á miðvikudögum og  60 mín 
á föstudögum.  
Verkefni:   Nemandinn  hanni eigin tösku en styðjist þó við 
grunnsnið sem hann breytir að vild.   Hann afli sér hugmynda  
á internetinu sem hann getur síðan nýtt við hönnunina.  
Hæfniviðmið: Að nemandinn: 

• kunni að nýta sér internetið til að afla sér hugmynda 

við hönnun textílverka. 

• geti unnið með snið og sniðið einfalda flík 

• kunni að þræða saumavél og nota helstu stillingar 

hennar 

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. 

 
 
 

Andlit (Listgrein)  

Umsjón: Vilma  
Tímafjöldi: 2 stundir á viku í 6 vikur  
Lýsing: Unnar verða portrett (andlits) myndir, fyrst með blýanti en endum á portrett mynd í málun. 
Námsmarkmið: Nemandi  

• getur mótað verk í leir á sjálfstæðan hátt með ýmsum aðferðum 

• getur unnið með virkni ljóss og skugga í myndverki, bæði í málun og teikningu 

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.    
 

                       
 

  

Þessi ljósmynd sem Óþekktur höfundur 

https://www.polkadotchair.com/2017/06/oversized-beach-bag-sewing-pattern.html/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://www.polkadotchair.com/2017/06/oversized-beach-bag-sewing-pattern.html/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Bókastoðir (Verkgrein) 
Umsjón: Ingólfur Örn Björgvinsson  

Tímafjöldi: 2 stundir á viku í 6 vikur 

Staður: Smíðastofa  

Verkefni: Í þessu valnámskeiði smíðum við bókastoðir úr furu og áli. Nemendur vinna fyrst 
hugmyndavinnu og gera síðan vinnuteikningu. Þá er endanlegt útlit fært yfir á furuborð, sagað, pússað, 
málað eða olíuborið og síðast eru álrenningar beygðir og klipptir til í botn stoðarinnar. 
Hæfniviðmið: Að nemendur 

• útskýrt hugmyndir sínar fríhendis- og með grunnteikningu 

• valið aðferðir, efni og verkfæri við hæfi og sýnt rétta og ábyrga notkun verkfæra 

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. 

 

 

Heimilisfræði (Verkgrein) 
Umsjón:  Linda Jónína Steinarsdóttir 

Tímafjöldi:  2 stundir á viku í 6 vikur.  

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. 

 

Hjólaferðir og skyndihjálp 
Umsjón: Elmar Örn Hjaltalín 
Tímafjöldi: 2x60 mínútur, miðvikudagar (08:10 – 09:10 skyndihjálp) og föstudagar (13:10-14:10 
hjólaferðir) 
Markmið og verkefni: Að nemendur læri á nærumhverfi sitt í hjólaferðum á jákvæðan hátt og geti 
nýtt sér þau til heilsueflingar. Skyndihjálp verður kennd bæði á bóklegan og verklegan hátt með 
lifandi kennslu. Nemendur fá kynningu á skynndihjálparappinu frá Rauða krossinum þar sem þeir eru 
leiddir áfram skref fyrir skref með gagnvirkum spurningum, myndböndum og ráðum. 
Hæfniviðmið: Að nemendur geti framkvæmt helstu atriði skyndihjálpar á verklegan hátt. Að 
nemandinn sýni áhuga á útiveru og hreyfingu í nærumhverfi og læri að nýta sér hina skemmtilegu 
náttúru sem er í Grafarholtinu. 
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. 
Búnaður: Nauðsynlegt er að hafa aðgengi að góðu hjóli og reiðhjólahjálm. 
  


