
 

 

Valblað 

10. bekkur 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hver nemandi þarf að velja sér að lágmarki 4 valgreinar: 
Nemendur þurfa að velja 8 (9)  kennslustundir úr gráu kössunum og þar setur hver nemandi 1 við þær valgreinar sem 

hann langar mest til að læra en 2 og 3 við varavalið.   Athugið að í einum kassanum eru námsgreinar sem eru kenndar 

utan hefðbundinnar stundaskrár og  þeir sem hafa áhuga á þeim merkja við þær á sama hátt og merkt er við í öðrum 

gráum kössum. 

Nám annars staðar: 

Nám utan skóla, t.d.  tónlistarnám eða dansnám,  fæst metið sem valgrein og sama er að segja um íþróttaiðkun eða 

aðrar tómstundir.  Nemendur sem kjósa að fá slíkt metið sækja einungis 33-35 kennslustundir í skólanum  á viku  í stað 

37 kennslustunda. 



Ath. val er bindandi. 

Hér eiga nemendur að velja 4 námsgreinar ( allar merktar nr. 1) og fjórar til vara (merktar nr. 2, 3,4 og 5) 

Athugið að val sem er í sama kassa verður væntanlega kennt á sama tíma.  Námsgreinar sem eru í öðrum lit eru kenndar tvisvar í viku 

og því getur nemandi, sem t.d. velur sér tungumál í kassa 1, ekki valið annað úr þeim kassa og ekki  heldur námsgrein í kassa 5. 

1  2  3  4  5  
Badminton (2)  Blak (2)  Bresk menning (2)  Enska - tónlist  Stærðfræði undirstaða (2)  

Bakstur (2)  Íþróttir og heilsa (2)  Enska undirstaða (2)  Heimilisfræði (3)  Stærðfræði 103 (1)   

Efnafræði (2)  Danska - vinabekkjasamstarf (2)  Hraðlestur og námstækni (2)  Íslenska fyrir lengra komna (2)  Stíll og tíska (2)  

Enska – kvikmyndir (2)  Erlend samskipti (2)  Íslenska 103 (2)   Stjörnufræði (2)  Söng og leiklist (2)  

Íslenska undirstaða (2)  Prjónaval (2)  Saumar og hönnun (2)  Tónmennt (2)  Myndmennt (2)  

Seinni heimstyrjöldin í kvikmyndum (2)  Ritun (2)  Smíði (2)  Heimanám (2)  Franska (1)  

Franska (2)    Stærðfræði framhald (2)  Tölvufræði (2)  Yndislestur (2)  Spænska (1)  

Spænska (2)    Góða veislu gjöra skal (2)  Heimspeki (2)  Spænska 103 (2)    Þýska (1)  

Þýska (2)    Skapandi ferli, endurnýting og 
sjálfbærni (2) 

   Íslenska 103 (1)  Spænska 103 (1)  

Stærðfræði 103 (2)        Yoga (2)  

Kvikmyndafræði (2)          

 

Val utan stundatöflu: Í þessum kassa má velja fleiri en eina námsgrein. 
Undirbúningur 1. des (1)  

Útivist og hreyfing (2)  

Bókfærsla fjarnám (2)  

Félagsmálafræði (2)  

Skólakór (2)  

Nám annars staðar (2)  Hvaða nám: 

Nám annars staðar (2)  Hvaða nám: 

Ath. val er bindandi.  
 

Undirskrift nemanda og bekkur:     Undirskrift forráðamanns: 

 

______________________________________________ ___________________________________________________ 


