
Valgreinar í 9. og 10. bekk

___________________
Námskeið 1

___________________

Nemendur velja námskeið rafrænt á þessari slóð:

https://forms.gle/2NnadbVVKAcLRJqd6

Námskeið 1 stendur yfir frá 29. ágúst til 8. október

• Áhersla er lögð á að nemendur velji valgreinar í samráði við foreldra

• Mætingarskylda 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 á 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, Sólveigu 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.

10 námskeið eru í boði að þessu sinni, 5 í vali A og 5 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.

Val A
___________________

Skrekkur og leiklist

Umsjón: Hera Jónsdóttir

https://forms.gle/2NnadbVVKAcLRJqd6


Markmið og verkefni: Í þessu vali verður unnið að Skrekksatriði Sæmundarskóla 2022 frá
hugmynd til sýningar. Við munum gera allskonar æfingar, spinna og svo hefja undirbúning á
Skrekksatriðinu sem krefst mikillar samvinnu og liðsheildar. Það sem skiptir mestu máli er að
hafa gaman og uppskera í lokin með því að stíga á svið í Borgarleikhúsinu. Þeir sem velja
Skrekk verða að vera tilbúin til að sleppa mögulega æfingum annars staðar á meðan á
tímabilinu stendur.

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 virk þátttaka í tímum þar sem vinnusemi, ábyrgð, samvinna og
samskipti eru til grundvallar. Í lok námskeiðs verða hæfniviðmið metin og gefin einkunn
samkvæmt námskrá.

LAND - Landvernd - Vatn í allskonar formum - ERASMUS+ - lota 3

Aðeins fyrir þá nemendur í 10. bekk sem voru í lotu 1 og 2

Umsjón: Sofia Jóhannsdóttir

Staður: Samfélagsfræðistofa

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.



Hjól og útivist

Umsjón: Eydís Hörn Hermannsdóttir og Pálína Ósk Lárusdóttir

Staður: Sæmundarskóli, Hólmsheiði, Öskjuhlíð og fleiri staðir innan borgarinnar.

Kennslufyrirkomulag: Námskeiðið er 12 stundir en ferðir geta tekið lengri tíma og þá fá
nemendur frí á móti.

Markmið og verkefni: Nemendur kynnast hjólatækni þegar hjólað er utanvega, þjálfast í að
lesa kort og veðurspá og skipuleggja ferð með öðrum. Farið verður bæði í styttri hjólaferðir í
nágrenni skólans þar sem ýmis tækni er æfð og svo lengri ferð niður í Öskjuhlíð þar sem
endað er á að grilla pylsur og þeir sem vilja geta farið í sjó eða pott.

Búnaður: Námskeiðið byggist á hjólatækni utan vega svo það er nauðsynlegt að geta
útvegað sér hjól.

Hæfniviðmið: að nemandi
● geti sinnt velferð og hag samferðarfólks síns
● geti unnið með öðrum og tekið á jákvæðan hátt þátt í samskiptum og lagt sitt af

mörkum í uppbyggilegu samstarfi sem tengist námi og félagsstarfi innan skóla
● geti sett sér raunhæf markmið um frammistöðu og framvindu eigin náms og unnið

eftir þeim

Námsmat: Námsmat er í formi símats. Metin er vinna og þátttaka í tímum þar sem
vinnusemi, frumkvæði, ábyrgð og samvinna eru til grundvallar. Í lok námskeiðsins verða
hæfniviðmið metin og gefið er í bókstöfum.

Nemendaráð

Umsjón: Dagmar Ólafsdóttir og Kristjana Marín Jónsdóttir.

Tímafjöldi: Miðað er við eina kennslustund á viku yfir allan veturinn. Auk þess mæta

nemendur í kringum viðburði á vegum skólans sem er til móts við þá kennslustund sem ætti

að vera á mánudögum.

Verkefni: Nemendur sjá um félagsmál skólans, skipuleggja viðburði og halda utan um þá

undir leiðsögn kennara.

Hæfniviðmið:

Nemandi getur:

● tjáð hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir

● sýnt sjálfsaga, sjálfstraust 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 gagnrýnin hátt

● leitað nýrra lausna

● haldið utan um og skipulagt viðburði

Námsmat: Símat. Einkunn er gefin í bókstöfum og til grundvallar námsmati eru eftirfarandi

þættir: mæting, virkni, samskipti, sjálfstæði, vinnusemi og frumkvæði. Athugið, takmarkaður

fjöldi nemenda í hverjum bekk kemst að í þessu námskeiði.

Val B
___________________

Heimilisfræði

Umsjón:  Linda Jónína Steinarsdóttir

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.

Myndlist - Málað á vínyl (listgrein)



Umsjón: Vilma

Tímabil: 2 x 60 mínútur í 6 vikur

Lýsing: Í þessu spennandi verkefni notum við öðruvísi efnivið og ætlum við að teikna, mála

og tússa á vínylplötur. Myndin verður hönnuð út frá texta sem þið búið til  og verður límdur í

miðjuna. Mikilvægt er að undirbúa vel og vinna hugmyndavinnu áður en verkið hefst og lögð

verður áhersla á sjálfstæð vinnubrögð.

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.

Prjón - textílmennt

Umsjón:  Ingibjörg Ragnarsdóttir

Tímafjöldi: Tvisvar í viku 60 mín á miðvikudögum og  60

mín á föstudögum.

Verkefni: Prjóna vettlinga á sig.

Hæfniviðmið:

- kann að prjóna slétt og brugðið

- getur prjónað eftir uppskrift

- getur prjónað með 5 prjónum



Námsmarkmið:  Að nemandinn öðlist færni í að prjóna og að setja eigin hönnun í verkefnið

sitt.

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.

Hljómsveit

Umsjón: Haukur Hannes

Staður: Tónmenntastofan

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

Lýsing: Rolling Stones, Bítlarnir, Queen, Mínus og Reykjavíkurdætur byrjuðu kannski ekki

ferlana sína í Sæmundarskóla, en þessir tónlistarmenn byrjuðu samt á því að spila saman. Í

þessu vali ætlum við einmitt að gera það.

Við fáum að kynnast hljóðfærunum (gítar, bassi, trommur, hljómborð, söngur, osfrv.), ólíkum

tónlistarstefnum og verkum, og prófum okkur áfram í að spila og skapa saman. Í lok valsins

færum við hljómsveitina úr tónmenntastofunni fram á sal og sýnum hvað við erum búin að

vera að vinna með.

Hæfniviðmið: Að nemandi geti

● greint, valið og notað hljóðfæri og hljóðblæ við hæfi í tónsköpun og hlustun,

● tekið þátt í tónsköpun af einhverju tagi, s.s. kórsöng eða samspili sjálfum sér og

öðrum til ánægju,

● 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 auk þeirra hæfniviðmiða sem talin eru

hér að ofan.

Poppskálagerð

Umsjón: Ingólfur Örn Björgvinsson

Tímafjöldi: 2 stundir 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 og vélar nýttar

eins og hægt er.

Hæfniviðmið: Að nemendur 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.


