
 Valgreinar í 9. og 10. bekk 
 ___________________ 

 Námskeið 3 
 _________________ 

 Námskeið 3 stendur yfir frá 5. desember �l 3. febrúar 

 Nemendur velja námskeið rafrænt á þessari slóð: 
 h�ps://forms.gle/1BFthYMGjcgGvhfQ8 

 •  Áhersla er lögð á að nemendur velji valgreinar í  samráði við foreldra 
 • Mæ�ngarskylda 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 si� og ef þeir eru í vafa að hafa þá samband við 
 námsráðgjafa. 

 Nemendur geta óskað e�ir að fá undanþágu frá öðru námskeiðanna gegn því að fá 
 tómstundaval me�ð. Æskilegt er að staðfes�ng 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 næs� kostur verða valinn og síðan koll af kolli. Skólinn 
 áskilur sér ré� �l að draga �l 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 e�ir 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 
 ___________________ 

 Íþró�r - Líkamsrækt í Reebok Fitness 

 Umsjón  :  Vilhjálmur Þór Vilhjálmsson 

 Tíma�öldi  :  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 há� og læri grunnfærni líkamsþjálfunar �l heilsubótar. 

 Hæfniviðmið  :  Hæfni í samskiptum snýr að því að nemandinn  sýni áhuga á líkamsrækt, 
 jákvæðni í þá�töku og sjálfstæði í vinnubrögðum �l að auka færni sína. 

 Námsmat  :  Námsmat er í formi símats og frammistöðumats  og gefið er í bókstöfum. Til 
 grundvallar námsma� eru e�irfarandi þæ�r metnir �l jafns: Vinnusemi, frumkvæði, 
 framkoma og umgengni. 

 Nemendaráð 

 Umsjón  :  Dagmar Ólafsdó�r og Kristjana Marín Jónsdó�r. 

 Tíma�öldi  :  Miðað er við eina kennslustund á viku  yfir allan veturinn. Auk þess mæta 
 nemendur í kringum viðburði á vegum skólans sem er �l móts við þá kennslustund sem æ� 
 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, �lfinningar og skoðanir 
 ●  sýnt sjálfsaga, sjálfstraust og virðingu í margvíslegum samskiptum við ólíka 

 einstaklinga 
 ●  unnið sjálfstæ�, í samstarfi við aðra og undir leiðsögn 
 ●  sýnt frumkvæði í efnistökum og úrvinnslu 
 ●  ný� margvíslega miðla í þekkingarleit, úrvinnslu og miðlun 
 ●  ný� upplýsingar á ábyrgan, skapandi og gagnrýnin há� 
 ●  leitað nýrra lausna 
 ●  haldið utan um og skipulagt viðburði 

 Námsmat  :  Símat. Einkunn er gefin í bókstöfum og �l  grundvallar námsma� eru e�irfarandi 
 þæ�r: mæ�ng, virkni, samskip�, sjálfstæði, vinnusemi og frumkvæði. Athugið, takmarkaður 
 �öldi nemenda í hverjum bekk kemst að í þessu námskeiði. 



 Hönnun og tækni 

 Umsjón  : Eydís Hörn Hermannsdó�r 

 Tíma�öldi:  Tvisvar í viku, mánudögum og fimmtudögum  í 60 mín. í senn. 

 Í þessu vali vinnum við með hönnunarhugsun og ólíkar leiðir í sköpun. Verkefnin eru af ýmsu 
 tagi og leitast við að nýta bæði tækni og hugarflug nemenda. 
 ● Hönnun í vinyl með cricut maker - fest á veggi, síma, fatnað eða annað 
 ● Tilraunir og hugmyndavinna - hvað er hægt að búa til og hvernig? 
 ● Hönnun og prentun í þrívídd með Tinkercad eða Onshape 

 Hæfniviðmið:  Að nemandi geti: 
 ● beitt þeirri tækni sem námsgreinin býr yfir á sjálfstæðan hátt 
 ● sýnt frumkvæði í góðri umgengni og frágangi á vinnusvæði 
 ● útskýrt hugmyndir sínar fríhendis- og með grunnteikningu 

 Kynfræðsla  - 9. bekkur Valgerður 

 Umsjón  :  Hilja 

 Tíma�öldi  : 

 Lýsing  :  Kynfræðsla - verkefni og umræður um kynlíf,  kynvitund og kynheilbrigð. 
 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 kynheilbrigði 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). 

 Hæfniviðmið  : 

 Unnið er með eftirfarandi hæfniviðmið (tekin úr náttúrugreina hluta Aðalnámskrár 
 grunnskóla) 
 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 

 hegðun. 
 ●  að geta útskýrt 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. 

 Námsmat  : 



 ●  Heimaverkefni í formi hugleiðinga um efnið sem var fjallað um 
 ●  Heimaverkefni - samtal við foreldra 
 ●  Sömuleiðis er símat á hæfniviðmiðum 

 Val B 
 ___________________ 

 Heimilisfræði - (verkgrein) 

 Umsjón  :  Linda 
 Staður:  Heimilisfræðistofa 
 Tíma�öldi:  Tvisvar í viku 60 mín á miðvikudögum og  60 mín á föstudögum. 

 Myndmennt/tex�ll - Spor og þræðir 
 Umsjón:  Vilma  og Ingibjörg 

 Tímabil:  2 x 60 mínútur í 6 vikur 

 Lýsing:  Í þessu vali ætlum við að leika okkur og  blanda saman tex�l og myndmennt. Við 

 búum �l falleg listaverk með því að teikna, mála og sauma í pappír. 

 Hæfniviðmið: Nemandi getur 

 ●  notað mismunandi efni, verkfæri og miðla á skipulagðan hátt í eigin sköpun 

 Námsmat:  Einkunn er gefin í bókstöfum og �l grundvallar  er e�irfarandi; Símat og 
 leiðsagnarmat þar sem e�irtaldir þæ�r eru metnir �l jafns: Vinnusemi, frumkvæði og 
 sköpun, vandvirkni, samskip�, umgengni og ábyrgð á eigin vinnusvæði auk þeirra 
 hæfniviðmiða sem talin eru hér. 



 Hönnun og smíði - Draumaherbergið (verkgrein) 

 Umsjón  :  Ingólfur 
 Staður:  Smíðastofa 
 Tíma�öldi:  Tvisvar í viku 60 mín 

 Verkefni:  Langar  þig  að  hanna  þi�  eigið  rými  en  veist  ekki  alveg  hvar  eða  hvernig  á  að  byrja? 
 Nemendur  hanna  og  smíða  líkan  af  drauma  herberginu  sínu  e�ir  eigin  þörfum  og 
 hugmyndum. Unnið með blönduð efni, hlu�öll og rýmisgreind. 
 Hæfniviðmið:  Að  nemendur  ge�  valið  efni  og  verkfæri  við  hæfi  og  sýnt  ré�a  og  ábyrga 
 notkun  þeirra,  útskýrt  hugmyndir  sínar  með  því  að  rissa  upp  málse�a  vinnuteikningu  og 
 greint þarfir í umhverfi sínu og ræ� mögulegar lausnir. 
 Námsmat  : Einkunn er gefin í bókstöfum og �l grundvallar  er e�irfarandi; 
 Símat  og  leiðsagnarmat  þar  sem  e�irtaldir  þæ�r  eru  metnir  �l  jafns:  Vinnusemi,  frumkvæði 
 og  sköpun,  vandvirkni,  samskip�,  umgengni  og  ábyrgð  á  eigin  vinnusvæði  auk  þeirra 
 hæfniviðmiða sem talin eru hér að ofan. 

 Boltaval (kna�spyrna, handbol�, blak, körfubol�, skotbol�) 
 Umsjón  :  Elmar Örn Hjaltalín 
 Staður  :  Verkleg kennsla í íþró�asalnum 
 Tíma�öldi  : 2 x 60 mín. á viku í 6 vikur 

 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 ge� ný� sér þekkingu sína við að miðla öðrum. 
 Viðfangsefni eru almenn tækni og undirstöðuatriði leikskilnings. Kennsla verður með 
 verklegum hæ� í íþró�asal skólans. 

 Hæfniviðmið  :  Hæfni í samskiptum snýr að því að nemandinn  sýni áhuga á íþró�unum, 
 jákvæðni í þá�töku og sjálfstæði í vinnubrögðum �l að auka færni sína frekar í greinunum. 



 Námsmat  : Námsmat er í formi símats og frammistöðumats og gefið er í bókstöfum. Til 
 grundvallar námsma� eru e�irfarandi þæ�r metnir �l jafns: Vinnusemi, frumkvæði, 
 framkoma og umgengni. 


