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• Upplýsingar um námsval hefur verið sent 

heim til foreldra. 

• Upplýsingar um námsval verða einnig 

settar á heimasíðu skólans. 
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• Mikilvægt er nemendur hugleiði vel hvað 
þá langar að læra næsta vetur og velji 
samkvæmt því. 

• Ekki er víst að hægt verði að breyta 
námsvali eftir að skóli hefst í haust. 
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samanburður við aðalnámskrá 
  8.bekkur 9. bekkur  10.bekkur Samtals Námskrá 

          

Íslenska 6 6 5 17 15,75 
Stærðfræði 5 5 6 16 15 
Enska 3 4 4 11 21 
Danska 3 4 4 11   
Nátt. /umhverfism 3 3 3 9 9 
Sam./krist/trú 3 2 2 7 9 
Lífsleikni 1 1 1 3   
Umsjón 1 1 1 3   
List- og verkgr.       0 8,5 
Bundið val list og verk 4 2   6   
            
Uppl.tækni 1     1 2 
Íþróttir, líkams... 3 3 3 9 9 
Samtímar           
Val 4 6 8 18 21,75 
Samtals 37 37 37 111 111 
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• Kennslustundir í kjarnanámsgreinum eru 29. 

• Hver nemandi þarf því að velja 8 (9) 
kennslustundir af námsvali skólans þ.e. 4 
námsgreinar. 
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• 8. bekkur  

bundið val 4 kest. 

frjálst val 4 kest. 

• 9. bekkur  

bundið val 2 kest. 

frjálst val 6 kest. 

• 10. bekkur 

frjálst val 8 kest. 



Námsval 2012-2013 

skylduval í 8. og 9. bekk 

Skylduval  

bakstur (2)   heimilisfræði (2)    

myndmennt ( 2)   tónmennt (2)   

söng- og leiklist ( 2)   saumar (2)   

prjónaval ( 2)   smíði (2)   
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frjálst val í 8. bekk 

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   

    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)       

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



Námsval 2012-2013 

frjálst val í 9. bekk 

1   2   3   4   5   

Badminton (2)   Blak (2)   Bakstur (2)   Enska - tónlist   Heimilisfræði (3)   

Efnafræði (2)   Íþróttir og heilsa   Enska undirstaða 

(2) 

  Íslenska fyrir lengra 

komna (2) 

  Stærðfræði 

undirstaða (2) 

  

Enska – kvikmyndir (2)   Danska - 

vinabekkjasamstarf (2) 

  Hraðlestur og 

námstækni (2) 

  Stjörnufræði (2)   Söng og leiklist 

(2) 

  

Íslenska undirstaða (2)   Prjónaval (2)   Myndmennt (2)   Tónmennt (2)   Franska (1)   

Seinni heimstyrjöldin í 

kvikmyndum (2) 

  Ritun (2)   Saumar og hönnun 

(2) 

  Heimanám (2)   Spænska (1)   

Franska (2)    Stærðfræði framhald 

(2) 

  Smíði (2)   Yndislestur (2)   Þýska (1)   

Spænska (2)    Góða veislu gjöra skal 

(2) 

  Tölvufærði (2)   Spænska 103 (2)   Spænska 103 (1)   

Þýska (2)   Skapandi ferli, 

endurnýting og 

sjálfbærni (2) 
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frjálst val í 10. bekk 

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)       Spænska 103 (2)     Þýska (1)   

Þýska (2)     Skapandi ferli, endurnýting 

og sjálfbærni (2) 

      Íslenska 103 (1)   Spænska 103 (1)   

Stærðfræði 103 (2)                   

Hér eiga nemendur að velja 4 námsgreinar ( allar merktar nr. 1) og fjórar til vara (merktar nr. 2, 3,4 og 5) 
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Fyrir utan hefðbundið val í stundatöflu geta nemendur valið: 

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: 
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• Nemandi sem stundar nám í tónlistarskóla 

dansskóla eða stundar íþróttir í íþróttafélagi 

getur fengið 2-4 stundir metnar sem námsval. 

• Þeir sem velja nám utan skóla fylla út 

eyðublað sem foreldrar skrifa undir. 
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Umsókn um að nám utan skóla / íþróttaiðkun verði metin sem valgrein í 8., 9. og 10. bekk. 

 

Nafn nemanda:___________________________________________________________ 

 Bekkur:_________  Kennitala:_________________________ 

 Nám sem meta á : _____________________________________________ 

 Vikulegar kennslustundir:_______________________________ 

  

Meðfylgjandi gögn þurfa að fylgja umsókninni: 

Staðfesting á námi og upplýsingar um fjölda kennslustunda á viku. 

  

Dagsetning:_____________ 

      

       Undirskrift foreldra/forráðamanna

  

     ______________________________________ 

 


