
Valblað 

8. bekkur 

 
 

 

 

 

 

Ath. val er bindandi.  

 

Hér eiga nemendur að velja 2 námsgreinar ( báðar merktar nr. 1) og tvær til vara (merktar nr. 2 og 3) 

Skylduval  
bakstur (2)  heimilisfræði (2)   

myndmennt ( 2)  tónmennt (2)  

söng- og leiklist ( 2)  saumar (2)  

prjónaval ( 2)  smíði (2)  

 

Hver nemandi þarf að velja sér að lágmarki 8 stundir en að hámarki 9 stundir í heildina . 

Gulu kassarnir eru skylduval  sem þýðir að allir  nemendur verða að velja tvær valgreinar úr gula kassanum.  Hver nemandi merkir 1 við 

tvær námsgreinar sem hann vill helst og svo 2 og 3 við þær valgreinar sem hann vill hafa sem varaval. 

Nemendur þurfa að velja 4 (5)  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. 

Það þýðir ekki að velja margar greinar í hverjum kassa því þær valgreinar sem eru saman í kassa eru kenndar á sama tíma. 

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. 

 



Hér eiga nemendur að velja 2 námsgreinar ( báðar merktar nr. 1) og tvær til vara (merktar nr. 2 og 3) 

Athugið að val sem er í sama kassa verður væntanlega kennt á sama tíma. 
Íslenska undirstaða (2)  Blak (2)  Badminton (2)  

Myndmennt (2)  Íþróttir og heilsa (2)  Enska undirstaða (2)  

Saumar (2)  Bakstur (2)  Heimilisfræði (3)  

Franska (2) (3 tímar á viku á tveimur dögum)  Prjónaval (2)  Hraðlestur og námstækni (2)  

Spænska (2) (3 tímar á viku á tveimur dögum)  Ritun (2)  Tölvufræði (2)  

  Stærðfræði framhald (2)    

  Skapandi ferli, endurnýting og sjálfbærni (2)    

      

      

 

Heimanám (2)  Franska (1)  

Yndislestur (2)  Spænska (1)  

Smíði (2)  Söng og leiklist (2)  

Tónmennt (2)  Yoga (2)  

    

    

 

Val utan stundatöflu: Í þessum kassa má velja fleiri en eina námsgrein. 

Útivist og hreyfing (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: 

 

______________________________________________ ___________________________________________________ 


