
 
 

Val haust 2021 

Nafn_____________________________________________________ Bekkur _____________ 

 

Nemendur í 8., 9. og 10. bekk þurfa að skrá  sig í valgreinar í  120 mínútur á viku (3 x 40  mínútur).  

Nemendur velja aftur í desember fyrir vorönnina. 

Vinsamlegast skoðið vel og merkið við það sem þið hafið mest áhuga á, samtals 120 mínútur. Athugið 

valgreinar gætu fallið niður ef lágmarksfjöldi þátttakenda næst ekki. 

 

 Valgrein utan skóla samtals:  _______________________  mínútur á viku. 

Nemendur geta sótt um að fá nám í öðrum skóla, íþrótta- og/eða tómstundaiðkun auk þátttöku í 

atvinnulífinu metið sem hluta eða að öllu leyti í stað valáfanga við skólann. Til að fá þetta metið 

þurfa þeir að skila staðfestingu frá þjálfara/kennara/atvinnurekanda á þar til gerðu eyðublaði. 

 

Ef nemandi æfir/stundar nám/tómstund í 120 mínútur á viku þarf hann  ekki að vera í vali. 

 

Ef nemandi æfir/stundar nám/tómstund í 80 mínútur á viku þarf hann að taka sem samsvarar 40 

mínútum í vali á viku. 

 

Ef nemandi æfir/stundar nám/tómstund í 40  mínútur á viku þarf hann að taka sem samsvarar 

80 mínútum í vali á viku. 

 

 Leiklist     mánudaga  kl. 14:50– 15:50 (60 mínútur) 

Lýsing: Kenndar verða  ólíkar vinnuaðferðir í leiklist og samsköpun og mun hún styðjast við 

vinnuaðferðir leikhópsins Tangled Feet í Bretlandi og dansflokksins Wauhaus í Finnlandi. 

Aðferðirnar sem verða kenndar eru oftast notaðar við uppsetningu dans- og leiksýninga. 

Markmið: að nemendur kynnist vinnuaðferðum í leikhúsi og geti sem hópur skapað leikverk 

saman með  aðstoð kennara. 

Námsmat Framkoma, virkni og frumkvæði. Lokið/ólokið 

Kennari: Brynhildur Sigurðardóttir útskrifaður sviðshöfundur frá Listaháskóla Íslands 

 

 Yoga og slökun   þriðjudaga  kl. 14:40 – 15:40  (60 mínútur) 

Lýsing: Farið í ljúft yoga og slökun. 
Markmið: Að styrkja andlega og líkamlega heilsu og finna sátt í huga og vinna með innri ró. 

Námsmat  Framkoma, virkni og frumkvæði. Lokið/ólokið 

Kennari: Jóhanna Inga Hjartardóttir 



 
 

 

 

 Sönn íslensk sakamál   miðvikudaga kl. 15:00 – 16:00  (60 mínútur) 

Lýsing:  Hlustað verður á þætti um gömul, óleyst íslensk sakamál. Farið veður yfir staðreyndir 
og rætt um mögulega atburðarrás og ástæður glæpsins. 
Markmið: Að nemendur geti myndað sér skoðun út frá heimildum og rætt þær. Að efla 
gagnrýna hugsun. 
Kennari: Fanný Yngvadóttir 

 
 

 Borðspil     miðvikudaga kl. 15:00 – 16:00  (60 mínútur) 

Lýsing: Borðspil er skemmtilegt val þar sem fjölbreytt og skemmtileg spil verða spiluð en 
nemendur fá einngi að koma með hugmyndir af spilum.  
Markmið: Að taka ábyrgð á eigin tilfinningum hvort sem maður tapar eða vinnur, læra ný spil og 
sýna öðrum tillitssemi í leik og starfi  
Námsmat: Framkoma, virkni og frumkvæði. Lokið/ólokið 
Kennari:  Anna Rut Ingvadóttir 

 

 Þitt eigið tungumál    fimmtudaga  kl. 15:00 – 16:00  (60 mínútur)  

Lýsing: Hér gefst nemendum færi á að læra það tungumál sem þeir hafa áhuga á, m.a. með 

aðstoð dualingo.  

Markmiðið: Að nemendur geti nýtt sér að einhverju marki tungumálið ef þeir færu til viðkomandi 

lands.  

Námsmat: Framkoma, virkni og frumkvæði. Lokið/ólokið 

Kennari: Hildur Arna Håkansen 

 

 Hlaðvarpsval (podcast)   fimmtudaga  kl. 15:00 – 16:00  (60 mínútur)  

Lýsing: Viltu læra að búa til þinn eigin hlaðvarpsþátt frá hugmynd að fullklipptum þætti? Hefur 

þig alltaf dreymt um að tala um áhugamálið þitt í hljóðnema og leyfa öðrum að hlusta á efnið? 

Farið verður yfir byggingu, frásögn, hljóð- og eftir vinnslu hlaðvarpa. Hægt verður gera hlaðvörp 

einn eða í smærri hópum, um nánast allt milli himins og jarðar. 

Markmið: Að nemendur geti búið til hlaðvarp tengt sínu áhugasviði. 

Námsmat: Framkoma, virkni og frumkvæði. Lokið/ólokið 

Kennari: Sandra Ernudóttir 

 

 

 



 
 

 Pílukast     fimmtudaga  kl. 15:00 – 16:00  (60 mínútur)  

Lýsing: Pílukast er vaxandi íþróttagrein þar sem hver og einn er á sínum forsendum, hvor sem 

það er til að leika sér eða keppa. Nú er tækifæri til að kynnast þessari skemmtilegu íþróttagrein. 

Markmið: Að nemendur kynnist íþróttinni og get spilað sér til ánægju. 

Námsmat: Framkoma, virkni og frumkvæði. Lokið/ólokið 

Kennari: Sigurjón Már Fox Gunnarsson 

 

 Heimanám      miðvikudaga  kl. 8:10 – 8:50  (40 mínútur) 

 

 Heimanám      föstudaga kl. 8:10 – 8:50  (40 mínútur) 

 

 

 Aðstoð í Skarðshlíðarleikskóla  tímasetning getur verið að morgni frá 8:10 – 8:50 eða eftir 

skóla. Hægt að vera í  40, 60 eða 80 mínútur. 

 40 mínútur 

 60 mínútur  

 80 mínútur 

 

 Aðstoð í Skarðsseli hjá Fjólu  tímasetning getur verið á tímabilinu frá kl. 13:00 – 17:00.eða 

eftir að skólatíma lýkur. Hægt að vera í  40, 60 eða 80 mínútur. 

 40 mínútur 

 60 mínútur  

 80 mínútur 

 

 

 

Val á samtals vera 120 mínútur á viku 

Ekki er hægt að hætta eða skipta um val eða hætta í vali eftir að kennsla hefst. 

 

____________________________    ____________________________ 

Undirskrift nemanda     Undirskrift forráðamanns 


