
 
 

Valgreinar í 9. – 10. bekk 

2020 – 2021 
Námskeið 4 

 

 

Nemendur velja námskeið á rafrænan hátt í gegnum þessa slóð: 
 

https://forms.gle/1wL7yFnRycEo75xe9 
 

Námskeið 4 stendur yfir frá 6. apríl – 26. maí 
 

• 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. 

 

9 námskeið eru í boði að þessu sinni, 4 í vali A og 5 í vali B. Nemendur velja sér 4 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://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F1wL7yFnRycEo75xe9&data=04%7C01%7CSigurlaug.Johannsdottir%40rvkskolar.is%7Cb983ef864bc648dfe63b08d8f9035e6f%7C501cc404a577436a99cc82907a967c03%7C0%7C0%7C637533140143366429%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jagPMeVYC3qycXUuYdfOMFsz3BJC6ybpK1V6q0InHZ4%3D&reserved=0


Val A 
 
 

 
 
Nemendaráð  
Umsjón: Dagmar Ólafsdóttir  
Ekki er unnt að bætast í hópinn 
 

 

Íþróttir - Líkamsrækt í Reebok Fitness (líkamsrækt í Sæmundarskóla í Covid 

takmörkunum) 

Umsjón: Vilhjálmur Þór Vilhjálmsson 

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

Staður: Reebok Fitness Lambhagi Grafarholt / Sæmundarskóli þegar Covid takmarkanir gilda. 

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 (til vara útivist) 

Umsjón: Þórður Georg Hjörleifsson 

Tímafjöldi: 12 klukkustundir. Kennslustundir verða inni í og í nágrenni Sæmundarskóla ásamt 1-2 
vettvangsferðum. Stefnt er á að fara á skíði en til vara er stefnt á aðra útivist (t.d. hjól eða göngur). 
Staður: Sæmundarskóli og Bláfjöll 

Markmið og verkefni: Markmið valgreinarinnar er að nemendur kynnist skíða- og/eða 

brettaíþróttum og upplifi útiveru yfir vetrartímann á jákvæðan hátt. 

ATH: undirbúningur og kostnaður getur fylgt valáfanganum en skólinn mun sjá um að greiða ferðir 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. 

ATH: kennsla fer fram að hluta til utan hefðbundinna valgreinatíma í töflu.  

Stefnt verður á að fara í a.m.k. eina vettvangsferð, helst á fimmtudegi upp úr hádegi og verið fram á 

kvöld í fjallinu. Einnig verða kennslustundir í Sæmundarskóla þar sem farið verður yfir skipulag, 

útbúnað og fleira. Þá verður nærumhverfi skólans nýtt ásamt því að stefnt er að því að fara í að 

minnsta kosti eina vettvangsferð í Bláfjöll.  

Hæfniviðmið: Nemandi sýni vetraríþróttum og útiveru almennt 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. 
Búnaður: Nauðsynlegt er að hafa aðgengi að búnaði til notkunar í fjallinu (eiga, fá lánað eða leigja). 
  
 



10. sundstig – Kynjaskipt námskeið 

Umsjón: Elmar Örn Hjaltalín  

Tímafjöldi: Tímafjöldi: 6 skipti á föstudögum og á mánudögum. Sundtímarnir verða kynjaskiptir, 
fyrstu þrjár kennslustundirnar verða stúlkur á mánudögum og drengir á föstudögum en þá er skipt og 
drengir fá mánudagstíma og stúlkur föstudagstímana.  
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 þetta eina námskeið til að ljúka 

sundstiginu.  

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

sundstiginu. 

 

 
Tónlist - Rokk, popp og fleira (listgrein) 
Kennari: Pétur Jónasson 

Tímafjöldi: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur 

Staður: Tónmenntastofa  

Undirstöðuatriði í rokkhljómsveitarspilamennsku kennd (rafgítar, kassagítar, rafbassi, trommur, 

hljómborð, slagverk, söngur) og samspil æft gegnum þekkt lög m.a. eftir:  

• Bítlana (t.d. Let it Be) 

• Led Zeppelin (t.d. Stairway to Heaven) 

• Metallica (t.d. Nothing Else Matters) 

• Stuðmenn (t.d. Manstu´ ekki eftir mér) 

• Bubba Morthens (t.d. Fjöllin hafa vakað) 

• Rolling Stones (t.d. Satisfaction) 

• David Bowie (t.d. Space Oddity) 

Einnig verða kennd undirstöðuatriði í lagasmíðum og textagerð. 

 

 

 

 

Val B 

 

 
 

 

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

Umsjón: Elmar Örn Hjaltalín 

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. 

 

 

Heimilisfræði (verkgrein) 

Umsjón: Linda Jónína Steinarsdóttir 

Tímafjöldi: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur 

Verkefni: Við munum 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 auk 

þeirra hæfniviðmiða sem talin eru hér að ofan. 

 

 

Hönnun og smíði – Poppskálagerð (verkgrein)  
Umsjón: Ingólfur Örn Björgvinsson 

Tímafjöldi: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur 

Staður: Smíðastofa 

Markmið og verkefni: Á þessu námskeiði smíða nemendur poppskál (má líka nota 

fyrir uppáhalds snakkið) úr einni krossviðarplötu. Unnið verður eftir verkáætlun og vinnuteikningu  

með vélum eins og hægt er. 

 

Hæfniviðmið: Að nemandi  

• geti unnið sjálfstætt eftir verkáætlun og vinnuteikningu, útbúið efnislista og reiknað kostnað. 

Námsmat: Námsmat er í formi símats og frammistöðumats og gefið er í bókstöfum. Til grundvallar 

námsmati eru eftirfarandi þættir metnir til jafns: Vinnusemi, frumkvæði og sköpun, vandvirkni, 

verkfærni, framkoma, umgengni og ábyrgð á eigin vinnusvæði auk þeirra hæfniviðmiða sem talin eru 

upp hér að ofan.  

 

 



Myndlist - Raw Power (listgrein)  

Umsjón: Vilma og Silla 
Tímabil: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur 

Lýsing: Förum á listasýninguna Raw Power á Listasafni Reykjavíkur og unnin 

verða fjölbreytt og spennandi verkefni í framhaldi af því. Farið verður á safnið 
föstudaginn 16. apríl. 
 

Námsmarkmið: að nemandi 

• geti ákveðið eigin útfærslu á verkefni, valið milli mismunandi aðferða, prófað sig áfram og 

gert tilraunir 
 

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 – Útsaumur (verkgrein) 

Umsjón: Ingibjörg Ragnarsdóttir 

Tímabil: 3 kennslustundir á viku í 6 vikur 

Verkefni: Sauma mynd með nokkrum útsaumssporum. Nemandinn finnur sér 

mynd af listaverki á internetinu, sem hann færir yfir á efni og saumar síðan út 

með mismunandi saumsporum. 
 

Hæfniviðmið: að nemandi  

• geti saumað nokkrar gerðir útssaumsspora 

• geti nýtt sér internetið til að afla sér hugmynda við hönnun textílverka 

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. 

 

  

 
 


