Námsval
9. bekkur
Hver nemandi þarf að velja sér að lágmarki 6 stundir en að hámarki 7 stundir í heildina (3 námsgreinar).
Gulu kassarnir eru skylduval sem þýðir að allir nemendur verða að velja eina valgrein úr gulu kössunum. Hver
nemandi merkir 1 við þá námsgrein sem hann vill helst og svo 2 og 3 við þær valgreinar sem hann vill hafa sem
varaval.
Þegar nemendur hafa valið eina valgrein úr gulu kössunum er þeim frjálst að velja hvaða tvær greinar sem er til
viðbótar, hvort sem þær eru í gráum eða gulum kössum. Hver nemandi setur þá 1 við þær valgreinar sem hann
langar mest til að læra og 2 og 3 við varavalið. Athugið að þær valgreinar sem eru í sama kassa eru kenndar á
sama tíma. Neðsti kassinn inniheldur hins vegar námsgreinar sem ekki eru kenndar á sama tíma og aðrar
námsgreinar og jafnvel utan hefðbundinnar stundatöflu.
Nám annars staðar:
Nemendur geta fækkað kennslustundum sem þeir þurfa að sækja í skólanum með því að fá nám utan skóla
og/eða tómstundir metnar sem valgreinar.

Athugið að námsval er bindandi

Nafn _____________________________ bekkur__________

Athugið að val sem er í sama kassa verður væntanlega kennt á sama tíma.
1
Bakstur (2)
Heimanám (2)
Heimspeki (2)
Íslenska undirstaða (2)
Smíði (2)
Söng- og leiklist (2)

2

3

Félagsmálafræði (2)
Heimanám (2)
Hvað á ég að gera þegar ég verð stór? (2)
Myndmennt (2)
Saumar og hönnun (2)

4

Badminton (2)
Endurhönnun – gamlir hlutir fá nýtt líf (2)
Enska undirstaða (2)
Franska er málið (2)
Heimilisfræði
Skólablað (2)
Spænska (2)
Stærðfræði undirstaða (2)
Tónmennt (2)
Þýska (2)

Efnafræði (2)
Heimanám (2)
Heimilisfræði (2)
Saumar og hönnun (2)
Stærðfræði framh. (2)

5
Blak (2)
Góða veislu gjöra skal (2)
Ísl.- lestur og lesskilningur (2)
Myndmennt (2)
Prjónaval (2)
Tölvufræði (2)
Samspil í Tónlistarskóla Seltj. (2)

Val í kassanum hér fyrir neðan verður kennt á öðrum tímum en val hér að ofan og jafnvel utan
hefðbundinnar stundatöflu.
Árshátíðarleikrit (2)
Bókfærsla fjarnám (2)
Skólakór (2)
Útivist og hreyfing (2)
Nám annars staðar

Hvaða nám?

Nám annars staðar

Hvaða nám?

Undirskrift nemanda og bekkur

Undirskrift forráðamanns

____________________________________

_____________________________________

