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NÁM Í 8., 9. OG 10. BEKK FOLDASKÓLA 2019 - 2020 

Talsverðar breytingar verða á skólagöngu nemenda þegar þeir koma á unglingastig. Þær stærstu felast í því að nemendur í Folda-, Hamra- og Húsaskóla koma saman í 
safnskóla. Fleiri kennarar annast kennsluna, fagkennarar, en einn kennari hefur umsjón með bekknum. Nemendur hafa ekki lengur bekkjarstofu heldur fara á milli fagstofa, 
bera nú meiri ábyrgð á námi sínu en áður og þurfa að passa vel upp á hvar þeir eiga að sækja tíma svo og hvaða námsgögn þarf að hafa með hvern dag. Því er mikilvægt er 
að forráðamenn taki áfram virkan þátt í skólagöngunni og fylgist vel með náminu sem og skólasókn. 

Skipulag náms í 8., 9. og 10. bekk er með þeim hætti að til kjarnagreina teljast íslenska, stærðfræði, enska, danska, náttúrufræði, samfélagsfræði, íþróttir, sund og 
umsjónartími. Auk þess sækja nemendur í 8. bekk tíma í upplýsingamennt og list- og verkgreinum.  

Auk kjarnagreina eru í boði valgreinar sem nemendur velja eftir áhugasviði. Fjöldi valgreina er misjafn eftir árgöngum og eru sumar þeirra kenndar í blönduðum 
hópi 8.–10. bekkja. Heildartímafjöldi í kjarna- og valgreinum á að vera 37 stundir á viku, þar af er fjöldi valtíma sjö hjá nemendum í 9.-10. bekk en tveir hjá 8. bekk. 
Nemendum í 9. og 10. bekk er skylt að velja a.m.k. eina list- og verkgrein. 

Við skipan í hópa í valgreinum er leitast við að nemendur fái sem besta stundatöflu. Nemendur þurfa að vera viðbúnir því að stunda nám í greinum sem ekki lenda 
númer eitt, tvö eða þrjú á vallista þeirra. Ófyrirséðar ástæður geta valdið því að ekki verði hægt að uppfylla allar óskir nemenda um valgreinar. Fjöldi í valhópum og 
tímasetning hópa í stundaskrá hefur t.d. áhrif þar á.  

Í boði eru framhaldsskólaáfangar í samvinnu við tiltekna framhaldsskóla auk þess sem nemendum gefst kostur á að skrá sig í fjarnámsáfanga við framhaldsskóla 
sem metinn er sem valgrein í 10. bekk. Er þá um að ræða nemendur sem skara fram úr í námi almennt eða í einstaka greinum og hefur námsráðgjafi milligöngu þar um. 

Þeir nemendur, sem stunda formlegt nám utan skóla, geta fengið það metið sem valgrein í 8., 9. og 10. bekk. Þá er til dæmis átt við tónlistarnám í viðurkenndum 
tónlistarskóla, markvissa þjálfun hjá íþróttafélagi eða leiðtoganám í æskulýðsstarfi. Ber þá að skila með umsókninni staðfestingu frá skóla eða öðrum sem um námið sér. 
Þar þarf að koma fram tímafjöldi, lýsing á námi, uppbygging og markmið. Á vorönn þarf að skila inn mati á árangri nemandans eftir veturinn og yfirliti yfir tímasókn. 
Forráðamaður sækir skriflega um fyrir barn sitt og ber ábyrgð á ástundun gagnvart skólanum. Nemandi sem sækir um nám utan skóla skuldbindur sig til að stunda það 
allt skólaárið. 

Reynt er að koma því við að umsjónarkennarar kenni sínum umsjónarnemendum að minnsta kosti eina námsgrein auk umsjónartímatíma sem er ein kennslustund 
á viku. 

Skipulag kennslu næsta skólaárs ræðst af miklu leyti af vali nemenda og því verða breytingar á vali ekki mögulegar eftir að stundatöflur hafa verið gerðar. 
Nemendur þurfa að íhuga vandlega val sitt. Þeir verða að gera sér fulla grein fyrir hvað felst í vali þeirra; þeim kröfum sem gerðar eru um viðfangsefni, ástundun og 
vinnubrögð.  

Foldaskóli leggur áherslu á að stundaskrár nemenda verði eins góðar og aðstæður leyfa. Reynt er eftir föngum að þjappa stundaskrá nemenda sem mest á fyrri 
hluta dags en eðli máls samkvæmt nær vinnutími þeirra fram á daginn flesta daga vikunnar.  

Lögð er áhersla á að nemendur stundi nám sitt vel, bæði í skólanum og heima fyrir. Nemendur eru hvattir til að nýta tíma sinn í skólanum sem best með heimanámi 
á skólatíma og til þess hefur bæði verið sköpuð aðstaða á skólasafni og miðrýmum skólans.  

Vinnufriður á að ríkja í skólanum og hart verður tekið á þeim nemendum sem spilla námsmöguleikum skólafélaga sinna með óviðeigandi hegðun í skólanum.  
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Nám í 8., 9. og 10. bekk skiptist þannig: 
 

Námsgreinar 8. b. 9. b. 10. b. 

KJARNAGREINAR 
   

Íslenska 6 st. 5 st. 6 st. 

Stærðfræði 5 st. 6 st. 6 st. 

Danska 4 st. 4 st. 4 st. 

Enska 4 st. 4 st. 4 st. 

Náttúrufræði 3 st. 3 st. 3 st. 

Samfélagsgreinar 3 st. 3 st. 3 st. 

Íþróttir 2 st. 2 st. 2 st. 

Sund 1 st. 1 st. 1 st. 

Umsjón/lífsleikni 2 st. 2 st. 2 st. 

Upplýsingamennt 1 st. - - 

Heimilisfræði 1 st. - - 

Myndmennt 1 st. - - 

Hönnun og smíði 1 st. - - 

Textílmennt 1 st. - - 

    

VALGREINAR 
   

 8. b. 9. b. 10. b. 

Boltafræði - 2 st. 2 st. 

Blak og badminton  2 st. 2 st. 2 st. 

Dans 1 st. 1 st. 1 st. 

Danskar kvikmyndir og tölvuverkefni - 2 st. 2 st. 

Enski boltinn - 1 st. 1 st. 

Erlend samskipti - 1 st. - 

Félagsstörf 1 st. 1 st. 1 st. 

Fjarnám - - 2 st. 

Fornám ökunáms - - 1 st. 

Forritun - 1 st. 1 st. 

Furðusögur og ævintýri 2 st. 2 st. 2 st. 

 8. b. 9. b. 10. b. 

Förðun 1 st. 1 st. 1 st. 

Golf fyrir byrjendur, SNAG 1 st. 1 st. - 

Harry Potter - Enska, sköpun og tækni 2 st. 2 st. 2 st. 

Heimanámsaðstoð 1 st. 1 st. 1 st. 

Heimilisfræði - 1 st. 1 st. 

Hljómsveitarval - samspil 2 st. 2 st. 2 st. 

Hönnun og smíði - gler - 1 st. 1 st. 

Hönnun og smíði - tré - 1 st. 1 st. 

Íslenska 2AA05 MH - - 2 st. 

Íþróttaakademía Fjölnis - 2 st. 2 st. 

Íþróttafræði 2 st. - - 

Jóga, teygjur og slökun - 0,5 0,5 

Leiklist/Skrekkur (2 st. fyrir jól) - 1 st. 1 st. 

Líkamsrækt - 2 st. 2 st. 

Málmtækni BHS - 3 st. 3 st. 

Myndlist - 1 st. 1 st. 

Nám utan skóla 2 st. 2-4 st. 2-4 st. 

Skák 2 st. 2 st. 2 st. 

Skotboltaleikir 1 st. 1 st.  1 st.  

Skrautskrift 1 st. 1 st. 1 st. 

Spænska grunnur  2 st. 2 st.  

Stafræn miðlun - 2 st. 2 st. 

STÆ1A05 BHS - - 2 st. 

STÆ2AA05 MH - - 2 st. 

Stærðfræðigrunnur  - 1 st. 1 st. 

Textílmennt - 2 st. 2 st. 

Tímaflakk 2 st. 2 st. 2 st. 

Yndislestur 1 st. 1 st. 1 st. 



VALGREINAR 

Boltafræði 2 stundir á viku 

Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 9. og 10. bekk sem fá ekki nóg af boltaíþróttum í leikfimi. 
Kennari: Gylfi Guðnason 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Blak og badminton 2 stundir á viku 

Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 8., 9. og 10. bekk. 
Kennari: Gylfi Guðnason 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hæfniviðmið Inntak námsefnis, bækur og gögn Vinnuaðferðir Námsmat 

Gefa nemendum tækifæri og auka 
færni og kunnáttu í boltaíþróttum. 
 

Farið verður í leikreglur í fótbolta, 
körfubolta og blaki. Þjálfuð verður 
tækni og áðurnefndar boltagreinar 
spilaðar. 

 
 

Ástundun og virkni. 
 
 
 
 
 
 

Hæfniviðmið Inntak námsefnis, bækur og gögn Vinnuaðferðir Námsmat 

• Að gefa nemendum 
tækifæri til að auka 
þekkingu og kunnáttu í blaki 
og badminton. 

• Að stuðla að tillitsemi við 
aðra. 

• Að stuðla að aukinni færni í 
samræmingu hreyfinga.  

 

Námsþættir: 

• Grunnatriði í tækni 

• leikreglur 

• leikskipulag 

• keppni 
 

 Ástundun og virkni. 
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Dans 1 stund á viku 

Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 8., 9. og 10. bekk. 
Kennari: Guðmundur Ágúst Karlsson 

Fjölbreyttir dansstílar, skipulagt í samráði við nemendur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Danskar kvikmyndir og tölvuverkefni 2 stundir á viku 

Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 9. og 10. bekk. 
Kennari: Bjarnheiður Þrastardóttir  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hæfniviðmið Inntak námsefnis, bækur og gögn Vinnuaðferðir Námsmat 

• Að gefa nemendum tækifæri til að tjá og túlka 
hugsun sína, hugmyndir og tilfinningar með 
líkamstjáningu. 

• Að stuðla að öryggiskennd einstaklinga innan 
hópsins og tillitsemi við aðra. 

• Að stuðla að færni í samræmingu hreyfinga og 
tónlistar og sjálfstrausti til að dansa við óþekkt 
lög. 

• Að stuðla að skilningi á sérkennum ólíkra 
menningarheima. 

• Hip hop og free style í bland við hópleiki 
með og án tónlistar 

• Street dans 
• Nýjustu dansarnir 
• Þjóðdansar og samkvæmisdansar 

 Virkni og vinna í 
kennslustundum. 
 
 
 
 
 
 

Hæfniviðmið Inntak námsefnis, bækur og gögn Vinnuaðferðir Námsmat 

Markmið með áfanganum er að 
auka færni nemenda í að: 

• skilja talað mál 

• tjá sig munnlega og skriflega 

• lesa sér til á veraldarvefnum 
og leita upplýsinga 

• auka orðaforða nemenda í 
dönsku. 

 

Mögulegt samstarf við nemendur í 
Danmörku 

Í valáfanganum verður: 

• horft á danskar kvikmyndir 
og unnið með þær á 
mismunandi hátt 

• unnið með danskt tungumál 
í tölvum á fjölbreytilegan 
hátt, m.a. unnið með ýmis 
gagnvirk verkefni og leiki á 
netinu.  

Virkni og vinnubrögð í kennslu-
stundum. 
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Enski boltinn 1 stund á viku 

Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 9. og 10. bekk. 
Kennari: Sigurður Valur Jakobsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Erlend samskipti 1 stund á viku 

Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 9. bekk (hámark 15 nemendur) 
Kennarar: Hulda María Magnúsdóttir og Sigurlína Freysteinsdóttir 

Nemendur eiga samskipti við jafnaldra bæði innanlands og í Kanada gegnum netmiðla (tölvupóstur, Skype, facetime o.þ.h.). Þeir sem velja fagið verða að vera  
tilbúnir að taka á móti nemendum frá Kanada (einn inn á hvert heimili) í nokkrar nætur. Ef fleiri sækja um en komast að þurfa nemendur að skrifa bréf þar sem þeir 
rökstyðja hvers vegna ætti að velja þá inn í fagið. Möguleiki er á ferð til Kanada með tilheyrandi kostnaði og þurfa nemendur og foreldrar því að vera tilbúnir að taka þátt 
í fjáröflunum eða leggja út fyrir ferðinni.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hæfniviðmið Inntak námsefnis, 
bækur og gögn 

Vinnuaðferðir Námsmat 

Innsýn inn í enska boltann frá hinum ýmsu 
sjónarhornum, t.d. 

• ýmis tölfræði 

• efri og neðri deildir  

• árangur einstaklinga og liða  

• leikgreining 

• eldri leikir  

• vettvangsferð 

• að nemandi geti myndað sér hlutlausa 
skoðun um ýmsa leiki og atburði. 

Netið, stílabók, ritföng, 
sjónvarp (heima) o.fl. 

Kíkt verður á svipmyndir frá leikjum 
helgarinnar. Nemendur gefa stuttar 
skýrslur um einstaka leiki. Umræður 
um einstaka atvik s.s. flott mörk, 
skemmtilegt spil, markvörslu, 
varnarleik, umdeild atvik o.fl. 

Ekki er prófað sérstaklega í þessum 
áfanga en virkni í tímum, skýrsluskil 
og önnur verkefni verða til 
námsmats. 
 
 
 
 
 
 

Hæfniviðmið Inntak námsefnis, 
bækur og gögn 

Vinnuaðferðir Námsmat 

Nemandi: 
• getur unnið út frá eigin áhugasviði og styrkleikum 
• eflist í samskiptum 
• áttar sig á og virðir mismunandi þjóðfélagshópa 
• tileinkar sér lýðræðislegan hugsunarhátt og vinnubrögð 

• virðir mismunandi skoðanir 

• er læs á öllum sviðum nútímalæsis, notar t.d. upplýsingalæsi, 
stafrænt læsi, samskiptalæsi og tilfinningalæsi. 

• Bækur 

• Efni af netinu 

• Kynningar frá 
kennurum 

• Hugmyndir 
nemenda 

• Verkefnavinna (allir hópar, 
bæði á Íslandi og Kanada 
vinna svipuð verkefni) 

• Heimsókn í skóla 
innanlands 

• Einstaklingsverkefni 

• Virkni og vinna í 
kennslustundum 

• Skil á verkefnum 
• Frumkvæði og tjáning 
• Nemendur fá einkunn 

lokið/ólokið 
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Félagsstörf 1 stund á viku 

Valið er eingöngu ætlað þeim nemendum í 8., 9. og 10. bekk sem kosnir eru fulltrúar í nemendaráð og gengur það fyrir öðru námsvali. 
Kennari:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fjarnám 2 stundir á viku 

Í boði fyrir nemendur í 10. bekk að fá fjarnám við framhaldsskóla metið og er sótt um það hjá námsráðgjafa að hausti.  
Fjarnám er ætlað nemendum sem skara fram úr í námi, almennt eða í einstaka námsgreinum, t.d. nemendum sem búið hafa erlendis og hafa þ.a.l. forskot í  
erlendum tungumálum. Skráning í fjarnám er tvisvar á ári, fyrir haustönn í lok ágúst og fyrir vorönn í byrjun janúar.  
Allir áfangar eru settir upp í kennsluumhverfinu WebCT og þar fara fram öll samskipti milli kennara og nemenda. Í kennslukerfinu er hluti af námsefni áfangans,  
ítarefni, verkefni og próf auk ýmiss annars fróðleiks. Lokapróf eru tekin í viðkomandi framhaldsskólum. Áfangarnar gefa frá einni til þriggja eininga.  
Algengast er að nemendur okkar stundi fjarnám frá FÁ eða VÍ og er hægt að skoða betur hvað er í boði á heimasíðunum; http://www.fa.is/fjarnam og  
verslo.is/fjarnam. 
Námsráðgjafi hefur umsjón með nemendahópnum sem stundar fjarnám og veitir þeim aðhald og aðstoð þegar á þarf að halda. 
Mögulegt er einnig að stunda fjarnám frá öðrum framhaldsskólum. 

 
 
 
 
 

Hæfniviðmið Inntak 
námsefnis, 
bækur og gögn 

Vinnuaðferðir Námsmat 

• Að nemendur taki þátt í að efla og móta 
félagsstarf í skólanum og Fjörgyn. 

• Að nemendur komi að því að 
skipuleggja og undirbúa ýmsar 
uppákomur í samvinnu við kennara 
skólans og starfsfólk Fjörgynjar. 

• Að nemendur þjálfist í ýmsum þáttum 
félagsstarfa s.s. fundastörfum, ræðu-
mennsku, framkomu, áætlanagerð, 
útgáfu skólafrétta o.s.frv. 

 Nemendur undirbúa og skipuleggja með kennurum og 
starfsfólki Fjörgynjar ýmsar uppákomur s.s. jólaball og 
árshátíð. Nemendur eru hvattir til að koma með hugmyndir 
að uppákomum. 
Nemendur sem sækja um þessa valgrein verða að vera 
tilbúnir til að vinna að félagsstörfum utan venjulegs 
skólatíma. Gert er ráð fyrir að nemendur mæti oftar í 
janúar og febrúar (við undirbúning árshátíðar) en ljúki 
áfanganum í apríl í staðinn. Þeir sem ekki komast aukalega 
vinna þá annað verkefni í samráði við kennara. 

Virkni nemenda, 
mæting, frumkvæði 
og áhugi verða metin. 
 
 
 
 
 
 

http://www.fa.is/fjarnam
file://///rvk.borg/Sameignir/SFS_FOL/Kennarar/NÁMSVAL/NÁMSVAL%202014-2015/verslo.is/fjarnam
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Fornám ökunáms 1 stund á viku 

Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 10. bekk. 
Kennarar: Kristín Helgadóttir Ísfeld, Sigurlína Freysteinsdóttir og Sigurður Valur Jakobsson. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Hæfniviðmið Inntak námsefnis, bækur og gögn Vinnuaðferðir Námsmat 

• Að nemendur öðlist skilning á umferðinni í nútíma samfélagi 
svo sem umferðarreglum, lestri umferðar, 
umferðarmerkjum. 

• Bifreiðin og umhirða, öryggisbúnaður, ástand, kostnaður við 
rekstur bifreiðar o.fl. 

• Akstur og hinn mannlegi þáttur, vegurinn og vegfarendur, 
ábyrgð, tryggingar og tillitssemi. 

• Að auðvelda nemendum að taka bílpróf. 
 

Umferðarmerkin, yfirborðs-
merkingar, farið er yfir öll 
umferðarmerkin og nemendur 
látnir túlka þau og gildi þeirra. 
 
 

Fyrirlestrar um áðurnefnda 
þætti. Notkun myndvarpa, 
myndbanda, stuttar ritgerðir, 
ýmis verkefni sem tengjast 
faginu unnin í tölvu. 

Lokið/ Ólokið. 
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Forritun 2 stundir á viku hálfan vetur 

Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 9. og 10. bekk.  
 
Þessi valáfangi er góður undirbúningur fyrir nemendur sem stefna á nám í t.d. tölvunarfræði, verkfræði eða vefhönnun. Einnig er forritun oft hluti af vinnu í 
mörgum vísindagreinum t.d. í stærðfræði, efnafræði og heilbrigðisvísindum. Æskilegt er að nemendur hafi fengið B eða hærra í upplýsingatækni í 8. bekk.  
 
Hvað er forritun? Í stuttu máli má segja að forritun sé að raða saman skipunum sem tölvan skilur til að búa til leiðbeiningar fyrir tölvuna til að leysa ákveðin 
verkefni eða vandamál. Forritari þarf því að þekkja og skilja þessar skipanir og átta sig á hvernig uppröðun hentar best fyrir hvert verkefni.  
 
Hvers vegna er forritun mikilvæg? Allur hugbúnaður eða forrit eru búin til með forritun. Í nútímanum eru forrit út um allt. Þau eru í tölvunum, símunum, bílunum 
og meira að segja heimilistækjunum okkar. Forrit leysa mjög fjölbreytt vandamál og verkefni allt frá því að skemmta okkur gegnum leik og yfir í að bjarga 
mannslífum gegnum vélmenni sem framkvæma skurðaðgerðir. Það þarf snjalla forritara til að búa til öll þessi forrit og stundum þarf grunnþekkingu á forritun til að 
geta fullnýtt hugbúnað.  
 
Hverjir geta forritað? Allir geta forritað ef þeir hafa áhuga og þolinmæði til að læra það. Það er mikilvægt að vera vinnusöm, hafa gaman af því að leysa þrautir og 
skapa. Það er auk þess gagnlegt að vera stærðfræðilega þenkjandi.  
 

Stelpur eru sérstaklega hvattar til að vera með! 

Kennari: Guðný Þorsteinsdóttir 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Hæfniviðmið Inntak námsefnis, bækur og gögn Vinnuaðferðir Námsmat 

Að nemendur:  

• Þekki og skilji helstu 
hugtök í forritun s.s. 
breytur, skilyrði og 
lykkjur  

• Geti notað þessi 
hugtök til að búa til 
eigið forrit  

• Geti fundið villur í 
kóða og lagað þær  
 

Tekinn verður fyrir eining af 
Code.org þar sem nemendur 
kynnast nokkrum 
grunnaðgerðum forritunar  með 
forritunarmálinu JavaScript.   
 

Athugið að námsefnið er á 
ensku en kennari skýrir nýtt efni í 
upphafi hvers tíma.  
 

Námsefnið er skipt í kafla þar sem tekin eru fyrir 
ákveðin forritunarhugtök. Nemendur vinna 
verkefni í hverjum tíma þar sem þeir þurfa 
að nota þessi hugtök og þannig er smá saman 
byggð upp aukin þekking.  
 
Í lok námskeiðsins eiga nemendur að hanna og 
forrita gagnvirkt verkefni frá grunni þar sem á að 
nota þau hugtök sem þau hafa lært.  
 
Lokaverkefni nemenda verða birt á vefsíðu 
fagsins sem verður opin nemendum og 
aðstandendum þeirra.  
 

Tímaverkefni, lokaverkefni og virkni í 
tímum.  
Námsmat er gefið í bókstöfum A-D. 
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Furðusögur og ævintýri 2 stundir á viku  

Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 8., 9. og 10. bekk  
 
Valfag fyrir aðdáendur furðusagna, goðsagna og ævintýra. Hér munu furður og töfrar ráða ríkjum. Lesnar verða furðusögur eftir mismunandi höfunda, þjóðsögur 
víðsvegar að úr heiminum, horft á greinandi hátt á furðusjónvarpsþætti og furðukvikmyndir og skoðaður uppruni ævintýravera og tengsl við gamlar þjóðsögur og 
goðsagnir.  Enn liggur ekki fyrir hvað verður nákvæmlega tekið fyrir næsta vetur en af nógu er að taka!  
 

Í fyrra skoðuðum við m.a. hvað einkennir há-fantasíur eins og heim Tolkiens, kynntum okkur nokkrar af ofurhetjum Stan Lee og nokkra þekkta galdramenn og nornir 
eins og Merlin, Sabrinu og Harry Potter, lærðum um evrópska jólavætti, lásum grískar goðsagnir og skoðuðum hið einstaka sambland af furðusögum og 
vísindaskáldskap í Star Wars heiminum.  Hér má sjá dæmi um verkefni síðasta vetrar: https://sway.office.com/E3F7K735YCGtDxEp 
 

(Athugið að orðið furðu- er þýðing á enska orðinu fantasy).  
 

Kennari: Guðný Þorsteinsdóttir 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hæfniviðmið Inntak námsefnis, bækur 
og gögn 

Vinnuaðferðir Námsmat 

Að nemendur: 

• þekki einkenni og mismunandi 
undirgreinar furðusagnabókmennta  

• sjái tengsl nútímaverka við fornar 
goðsagnir og ævintýri og þekki 
vísanir í þær  

• geti unnið á skapandi og gagnrýninn 
hátt, sjálfstætt og með öðrum  

• geti nýtt fjölbreytta miðla við að 
leita upplýsinga og til stuðnings í 
námi sínu  

• geti átt góð samskipti þar sem gætt 
er að máli, hlustun, tillitssemi, 
virðingu og kurteisi  

 

Valdir kaflar úr 
furðubókmenntum, 
smásögur, ævintýri, 
þjóðsögur og 
goðsagnir, kvikmyndir og 
sjónvarpsþættir við hæfi.   
 
Námsefni verður bæði á 
íslensku og ensku.  

Nemendur lesa valið efni, hlusta á innlagnir eða 
myndskeið og taka þátt í umræðum.  
 

Nemendur vinna á skapandi hátt með efnið t.d. með 
teikningum, stuttmyndum, myndasögum, 
ljóðum, hlaðvarpsgerð, handritum eða furðusögum.  
Valin verkefni verða birt á vefsíðu fagsins sem verður 
opin nemendum og aðstandendum þeirra.  
 

Verkefni og virkni í tímum.  
 
Námsmat er gefið í 
bókstöfum A-D. 

 

https://sway.office.com/E3F7K735YCGtDxEp
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Förðun 2 stundir á viku, hálfan vetur  

Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 8., 9. og 10. bekk  

Farið verður í grunnatriði förðunar ásamt umhirðu húðar og undirbúning fyrir förðun. Mögulega verður einnig farið í fantasíuförðun/leikhúsförðun ef tími 
gefst til.  

Kennari: Sara Bryndís Emilsdóttir, förðunarfræðingur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hæfniviðmið Inntak námsefnis, bækur 
og gögn 

Vinnuaðferðir Námsmat 

Að nemendur: 

• læri um almenna snyrtingu svo 

sem umhirðu líkama og húðar 

og undirbúning hennar undir 

förðun, 

• læri um plokkun, milda förðun 

(dagförðun), sterka förðun 

(kvöldförðun) og tískuförðun að 

eigin vali, 

• læri að beita förðunarlitum til 

þess að fela t.d. litaflekki í húð, 

leiðréttingu á augnsvæði og 

andlitslögun; að teikna (á blaði) 

og lita andlitsþætti svo sem 

augu, varir og nef,  

Vinnuhefti sem útbúið 
er af kennara. 
Förðunarbækur 
fengnar að láni á 
bókasafni, tískublöð, 
myndb0nd af netinu 
o.fl. 

Nemendur fá hefti með öllu námsefni og farið 
verður munnlega í gegnum þau verkefni sem í 
heftinu eru og þrjár farðanir æfðar. Nemendur 
mega æfa sig hver á öðrum heima. Nemendur 
skiptast á að farða hver annan í kennslustundum 
til þess að fá verklega reynslu, bæði sem módel 
og farðari. 

Metin er ástundun, 
hegðun, áhugi og 
frumkvæði og 
vinnuhefti. Lokamat 
verður lokið/ólokið 
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Golf fyrir byrjendur, SNAG 2 stundir á viku hálfan vetur 

Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 8. og 9. bekk sem ekki hafa sótt valgreinina áður. 
Inntökuskilyrði: Til að geta valið þennan áfanga verða nemendur að vera byrjendur í golfi. 
Kennari: Kristín Helgadóttir Ísfeld 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Hæfniviðmið Inntak námsefnis, bækur 
og gögn 

Vinnuaðferðir Námsmat 

• Nemandinn tileinki sér 
undirstöðuatriði og tækni 
golfíþróttarinnar. 

• Nemandinn hafi ánægju af að 
spila golf. 

• Nemandinn fari eftir fyrir-
mælum. 

• Nemandinn tileinki sér öguð 
vinnubrögð.  

• Nemandinn sýni kurteisi í orði 
og verki, virðingu og hjálpsemi. 

 Kennslan fer fram í góðri samvinnu við Golfklúbb Reykjavíkur, í 
Básum undir leiðsögn vel metinna golfkennara Kennd eru 
undirstöðuatriði golfíþróttarinnar og áhersla lögð á að 
nemendur upplifi ánægju af að spila golf ein og sér og eins í 
hópi. Mikilvægur þáttur kennslunnar er að nemendur tileinki 
sér tillitssemi og kurteisi í orði og verki, hrósi og styðji við 
bakið hver á öðrum.  
Nemendur verða að koma sér sjálfir upp í Bása í Grafarholti en  
mögulegt er fyrir þá að hjóla þangað meðan veður leyfir. Þá er 
mikilvægt að þeir séu vel klæddir og jafnvel með nesti. GR 
lánar nemendum kylfur og bolta. Valgreinin er kennd til jóla.  

Lokið / Ólokið 
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Harry Potter – Enska, sköpun og tækni 2 stundir á viku 

Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 8., 9. og 10. bekk 
Kennarar: Guðný Þorsteinsdóttir, Sara Rós Sigurðardóttir og Vigdís Hlíf Sigurðardóttir 

Í þessu valfagi munum við sökkva okkur ofan í töfraheim Hogwarts með því að blanda saman lestri, sköpun og tækni. Skoðuð verða tengsl bókanna við þjóðsögur og goða
fræði, kafað ofan í samskipti persóna, grúskað með galdra og mataruppskriftir og margt, margt fleira.  
Unnin verða fjölbreytt verkefni tengd Harry Potter bókunum t.d.  gerð myndverka, smásagna og stuttmynda. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hæfniviðmið Inntak námsefnis, 
bækur og gögn 

Vinnuaðferðir Námsmat 

• túlkað bókmenntir og listir með tilvísun í eigin reynslu, 
nærumhverfi, samtímann, siðfræði og fagurfræði 

• aflað sér upplýsinga úr texta, greint aðalatriði frá 
aukaatriðum, gert sér grein fyrir helstu niðurstöðum og 
nýtt sér í verkefnavinnu  

• þekki fornar goðsagnir, þjóðsögur og skilji vísanir í þær  
• geti nýtt fjölbreytta miðla við upplýsingaleit og 

verkefnavinnu 
• tjáð skoðanir eða tilfinningar í eigin sköpun með tengingu 

við eigin reynslu og gagnrýni á samfélagið 
• skrásett og sett fram hugmyndir á fjölbreyttan hátt 

byggðar á eigin ímyndunarafli og / eða rannsókn, 
myndrænt og/ eða í texta 

• greint hvernig samtímalist og bókmenntir fást við 
álitamálefni daglegs lífs með fjölbreyttum nálgunum 

• geti átt góð samskipti þar sem gætt er að máli, hlustun, 
tillitssemi, virðingu og kurteisi  

• Lesnar verða 1-2 
bækur úr Harry 
Potter 
bókaseríunni á 
ensku.  

• Ýmist námsefni frá 
kennurum.  

 

• Nemendur lesa valið efni, hlusta á 
innlagnir eða myndskeið og taka 
þátt í umræðum.  

• Nemendur vinna á skapandi hátt 
með efnið t.d. með teikningum, 
stuttmyndum, myndasögum, 
ljóðum, hlaðvarpsgerð, handritum 
eða smásögum.  

• Valin verkefni verða birt á vefsíðu 
fagsins sem verður opin 
nemendum og aðstandendum 
þeirra.  

 

• Virkni og vinna í 
kennslustundum 

• Skil á verkefnum 
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Heimanámsaðstoð 1 stund á viku 

Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 8., 9. og 10. bekk.  
Kennarar: Ýmsir 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Heimilisfræði 2 stundir á viku, hálfan vetur 

Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 9. og 10. bekk. 
Kennari: Ýmsir 
 

Hæfniviðmið Inntak námsefnis, bækur og 
gögn 

Vinnuaðferðir Námsmat 

• Að skapa styðjandi námsumhverfi. 

• Að aðstoða nemendur við að tileinka sér sjálfstæð og 
skipulögð vinnubrögð. 

• Að ljúka við eða vinna upp verkefni sem unnin voru í 
kennslustundum.  

• Að vinna það sem sett var fyrir heima.  

• Að undirbúa kennslustund, t.d. með lestri í námsbók. 

Nemendur mæta með 
viðeigandi námsgögn. 

 

Nemendur sem sinna heimanámi standa 
sig að jafnaði betur í skólanum en þeir 
sem sinna því illa. Heimanámsaðstoð 
sem valgrein er hugsuð sem stuðningur 
við nemendur. Þar fer ekki fram 
sérkennsla og ekki er sjálfgefið að allir 
ljúki náminu í skólanum.  
 

Virkni og 
vinnubrögð í 
kennslu-
stundum.  
 
 
 
 

Hæfniviðmið Inntak námsefnis, bækur og 
gögn 

Vinnuaðferðir Námsmat 

Markmið: 

• að elda almennan heimilismat og 
byggja ofan á þann grunn sem 
hefur verið lagður í greininni 

• að læra vinnubrögð og mikilvægi 
hreinlætis við eldhússtörf 

• að kynnast bakstri af ýmsum toga 

• að fá innsýn í matargerð frá öðrum 
þjóðum og læra að undirbúa litlar 
veislur. 

• að kynnast fjölbreyttu hráefni úr 
öllum fæðuflokkum 

• að þekkja ráðleggingar Lýðheilsu-
stöðvar. 

Matreiðsla, bakstur, 
næringar-
fræði/næringarforrit. 
Námsefni valið úr Gott og 
gagnlegt og matur og 
menning. 

Bein kennsla, samvinnunám, 
verklegar æfingar, viðfangsefni 
tengd daglegu lífi. Bóklegt nám fer 
fram í fyrirlestraformi. 
 
 

Verkefnavinna, virkni, áhugi, 
jákvæðni og mæting, samvinna og 
hópumsjón. Frammistöðumat, símat 
og sjálfsmat. 
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Hönnun og smíði – gler 2 stundir á viku hálfan vetur 

Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 9. og 10. bekk. 
Kennari:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hæfniviðmið Inntak námsefnis, bækur og gögn Vinnuaðferðir Námsmat 

Hönnun og tækni 

• geri grein fyrir áhrifum 
nýsköpunar á umhverfi sitt 
og samfélag.  

Umhverfi 

• gert sér grein fyrir hvort og 
hvernig hægt er að 
endurnýja ýmsa hluti til að 
lengja líftíma þeirra.  

• beiti viðeigandi 
vinnustellingum og notað 
réttan hlífðarbúnað og 
fjallað um vinnuvernd og 
hvers vegna reglur þar að 
lútandi eru settar. 

Verkefnalýsingar frá kennara. 
 
Efniviður: gler og tin. 
Ljósrit og eða myndir nemenda. 
Veraldarvefurinn og uppflettibækur. 
 
Kennslubækur: 
Glervinna (Agnes Þorleifsdóttir) 
 

Einstaklingsverkefni: nemendur 
vinna verkefni sín hver á sínum 
hefilbekk. 
Kennsluaðferðir: bein kennsla, 
hugmyndavinna, sköpun, sýni-
kennsla og verklegar æfingar. 
 
Nemendur 

• saga, pússa, klippa gler og 
skera gler, líma, fúa, tina ofl. 

• gera mósaík veggmyndir og 
tiffanys gluggaskraut ofl.. 

• nota hefilbekkinn við vinnu 
og mega að nota tifsög, 
súluborvél (bora undir 8 
mm) og glerslípivél. 

• nota rafmagnshandverkfæri 
t.d. borvél og lóðbolta. 

Mat á frammistöðu í tímum. 
Sjálfstæð verkefni. Námsmat er 
gefið í bókstöfum A-D. 
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Hljómsveitarval - samspil 2 stundir á viku 

Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 8., 9. og 10. bekk. 
Inntökuskilyrði: Þessi valgrein er ætluð nemendum sem spila á hljóðfæri eða syngja og hafa einhverja undirstöðu í tónlist. 
Kennari:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hæfniviðmið Inntak námsefnis, 
bækur og gögn 

Vinnuaðferðir Námsmat 

Að nemendur 

• læri texta og lög 

• læri að flytja tónlist með öðrum 
hljóðfæraleikurum 

• taki þátt í að skapa og flytja eigin verk og annarra 

• noti algeng tæki, hljóðfæri, rödd og forrit til að 
skapa eigin tónsmíð og eða hljóðverk 

• geti greint og útskýrt ólík tónlistarstílbrigði, 
hljóðfæri og hljóðgjafa og sett í persónulegt, 
sögulegt og menningarlegt samhengi 

• flytji tónlist við ýmsa viðburði 

• læri grundvallaratriði í tón- og hljómfræði 

• kynnist búnaði tengdum hljóðfæraleik og 
upptökum á tónlist. 

 Námsþættir:  
Í hljómsveitarvalinu fá nemendur 
tækifæri til að læra og flytja tónlist úr 
ýmsum áttum sem þau velja sjálf, í 
samráði við kennara. Nemendur velja 
sér aðalhljóðfæri eða söng en fá 
tækifæri til að flytja lög á önnur 
hljóðfæri. Farið verður í heimsókn í 
hljóðstúdíó þar sem upptökustjóri 
kynnir búnað og starfsemi þess. 
 

Símat sem byggir á 
ástundun og virkni í 
kennslustundum og 
tónlistarflutningum á 
viðburðum. 
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Hönnun og smíði – tré 2 stundir á viku hálfan vetur 

Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 9. og 10. bekk. 
Kennari:  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hæfniviðmið Inntak námsefnis, bækur og 
gögn 

Vinnuaðferðir Námsmat 

Handverk 

• geti valið aðferðir, efni og 
verkfæri við hæfi og sýnt rétta 
og ábyrga notkun verkfæra 

Hönnun og tækni 

• geti útskýrt hugmyndir sínar og 
fríhendis- og með grunn-
teikningu 

• geti framkvæmt flóknari 
samsetningar, s.s. samlímingu, 
töpun og skrúfur 

• unnið sjálfstætt eftir 
verkáætlun og vinnuteikningu, 
útbúið efnis-lista og reiknað 
kostnað. 

Verkefnalýsingar frá kennara. 
 
Efniviður:  fura,  krossviður, mdf. 
Ljósrit og eða myndir nemenda. 
Veraldarvefurinn og uppfletti-
bækur. 
 
Kennslubækur: 
Trésmíði (Kristinn Svavarsson) 

Einstaklingsverkefni: nemendur vinna verkefni 
sín hver á sínum hefilbekk. 
Kennsluaðferðir: bein kennsla, hugmynda-
vinna, sköpun, sýnikennsla og verklegar 
æfingar. 
 
Nemendur 

• saga, pússa, skreyta, hanna, líma, 
skrúfa,lakka ofl. 

• gera kistil ofl.. 

• nota hefilbekkinn við vinnu og mega 
að nota tifsög, súluborvél (bora undir 8 
mm) og rennibekk. 

• nota rafmagnshandverkfæri t.d. 
borvél, pússvél og stingsög. 

Mat á frammistöðu í 
tímum. 
Sjálfstæð verkefni. 
Námsmat er gefið í 
bókstöfum A-D. 
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Íslenska 2AA05, fyrsti áfangi í íslensku, lestur og ritun 2 stundir á viku  

Þessi valgrein er einungis í boði fyrir nemendur í 10. bekk og kennd í samstarfi við Menntaskólann v/Hamrahlíð. 
ÍSL2AA05 er framhaldsskólaáfangi í íslensku. Nemendur taka lokapróf í MH vorið 2019 og  þurfa að fá a.m.k. 5 í lokaeinkunn til að standast áfangann. 
Inntökuskilyrði: Valáfanginn er einungis í boði fyrir nemendur í 10. bekk sem eru með einkunnina B+ eða hærra úr íslensku í 9. bekk. 
Kennari: Elín Heiður Gunnarsdóttir 
 

 

Hæfniviðmið Inntak námsefnis, bækur og gögn Vinnuaðferðir Námsmat 

Að nemendur: 

• læri framsetningu 
og frágang   ritaðs 
máls. 

• auki hæfni sína í 
stafsetningu. 

• fái þjálfun í að 
flytja eigin texta 
og annarra. 

• lesi og fjalli um 
fjölbreytta texta 
og auki lesskilning 
sinn. 

• læri helstu 
hugtök sem 
notuð eru við að 
greina ljóð og 
laust mál. 

• geti nýtt sér 
málfræðihugtök 
til að fjalla um 
íslensku. 

• þjálfist í 
setningafræði. 

Kennslubækur og skáldsögur 
1.Ragnhildur Richter, Sigríður 
Stefánsdóttir og Steingrímur 
Þórðarson. 2006 eða síðar. 
Íslenska eitt. Mál og menning, 
Reykjavík. (Ekki er hægt að nota 
tilraunaútgáfu 
bókarinnar frá 2005). 
2.Auður Ava Ólafsdóttir. 2012 
(eða fyrr). Afleggjarinn. Bjartur, 
Reykjavík. 
3.Kjörbók af lista sem kennari 
dreifir. 
 
 

Íslenska eitt er aðalkennslubók áfangans. 
Nemendur lesa hana jafnt og þétt yfir önnina og 
leysa jafnframt verkefni byggð á henni. 
  
Bókmenntalestur er stór þáttur áfangans. Auk 
ýmissa texta í kennslubókinni Íslensku eitt lesa 
nemendur eina kjörbók og Afleggjarann eftir 
Auði Övu Ólafsdóttur og vinna fjölbreytt 
verkefni í tengslum við lesturinn. Kennari dreifir 
kjörbókalista í byrjun annar.  
 
Áhersla er lögð á ritun. Ritunarverkefni eru 
skrifuð í skrefum undir handleiðslu kennara. 
Stærsta verkefnið er bókmenntaritgerð um 
Afleggjarann. Nemendur verða þjálfaðir í að 
færa rök fyrir máli sínu og einnig gefst tækifæri 
til skapandi skrifa. 
 
Nemendur ljúka stafsetningarþætti áfangans 
inni á önninni. Til þess að ljúka honum þarf 
nemandinn að standast próf sem haldin verða í 
kennslustundum (hámark villufjölda er 7 villur á 
prófi).  
 

Ýmis verkefni, munnleg og skrifleg, 
unnin á önninni og skilað 20% 
Kjörbók 10% 
Vinna við Afleggjarann 15% 
Stafsetningarpróf þreytt á önninn 5% 
Lokapróf í annarlok 50% 
 
Skilyrði um lágmarkseinkunn og verkefnaskil 
Nemendur eiga að vinna öll verkefni, bæði 
munnleg og skrifleg, og skila þeim á réttum 
tíma. Nauðsynlegt er að ná lágmarkseinkunn 5 í 
öllum námsþáttum. 
 
Nemendur eiga að halda öllum skriflegum 
verkefnum til haga á vísum stað og sýna 
kennara þegar eftir því er leitað. 
 
Nemandi sem ekki stenst stafsetningarpróf 
þreytt á önninni, en nær öðrum þáttum 
áfangans, verður að taka sérstakan 
stafsetningaráfanga á næstu önn. 
 
Nemendur eiga að mæta undirbúnir í allar 
kennslustundir og taka virkan þátt í þeim. Símar 
eiga hvorki að sjást né heyrast nema kennari 
gefi leyfi fyrir notkun þeirra. 
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Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 9. og 10. bekk og flokkast sem nám utan skóla. 
Íþróttaakademía Fjölnis [ÍAF] er verkefni innan Umf. Fjölnis og er það tækifæri ætlað unglingum sem æfa íþróttir í Fjölni og eru í 9. og 10. bekk. Verkefnið snýst 
um að bjóða upp á frábæra líkamlega þjálfun ásamt hagnýtri fræðslu í þeim þáttum sem skipta máli, s.s. sögu félagsins, þjálffræði, íþróttasálfræði og næringar- 
fræði. Fagbóklegi þátturinn er öllum greinum félagsins aðgengilegur í gegnum fjarnáms fyrirkomulag sem verður kynnt síðar. Aðalmarkmið ÍAF er að bjóða upp  
á þjálfun og fræðslu sem styður við það sem þegar er gert í flokkum félagsins, annað og meira en gert er nú þegar í deildunum. Þetta verkefni er hugsað fyrir  
íþróttamenn sem vilja ná langt í sinni íþrótt og eru tilbúin að leggja mikið á sig, til að svo megi verða.  
Sjá nánar á vefslóðinni https://fjolnirakademia.wordpress.com/. VINSAMLEGA ATHUGIÐ KOSTNAÐ VIÐ ÞÁTTTÖKU SEM TILTEKINN ER Á VEFSÍÐUNNI! 
Skráning fer fram á slóðinni https://goo.gl/forms/NAF3w5O5aC9RihBN2.  
 
 
 

Íþróttafræði 2 stundir á viku 

Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 8. bekk.  
Þeir sem velja íþróttafræði verða að hafa brennandi áhuga á íþróttum. 
Kennari: Pétur Már Sigurðsson 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Íþróttaakademía Fjölnis 2 stundir á viku 

Hæfniviðmið Inntak námsefnis, bækur og gögn Vinnuaðferðir Námsmat 

Að nemendur 

• þekki mikilvægi næringar og góðra 
samskipta í tengslum við góðan árangur í 
íþróttum 

• þekki mismunandi þjálfunarreglur.  

• geti framkvæmt og útskýrt einfalda 
skyndihjálp 

• Kynnist fjölbreyttum íþróttagreinum. 

Námsþættir: 

• þjálfunarfræði, almenn 
líkamsrækt, íþróttameiðsl 
og skyndihjálp 

• helstu knattleikir og aðrar 
íþróttagreinar. 

Bókleg og verkleg kennsla. Ástundun og virkni nemenda 
auk verklegs og bóklegs prófs. 
 
 
 
 
 

https://fjolnirakademia.wordpress.com/
https://goo.gl/forms/NAF3w5O5aC9RihBN2
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Jóga, teygjur og slökun 1 stund á viku hálft árið 

Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 9. og 10. bekk. 
Kennari: Gylfi Guðnason 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 9. og 10. bekk. 
Inntökuskilyrði: Að nemendur hafi áhuga á leiklist, handritagerð og búninga-/leikmyndahönnun. 
Kennari: Sara Rós Sigurðardóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hæfniviðmið Inntak námsefnis, bækur og gögn Vinnuaðferðir Námsmat 

Markmið: 

• kynning á jóga og ávinningi þess að 
stunda jóga 

• að styrkja og liðka líkamann og slaka á 
huganum 

• að auka liðleika nemenda 

• að þjálfa ýmsar aðferðir til slökunar. 

Námsþættir: 

• að þjálfa mismunandi 
jógastöður (asana) 

• að þjálfa ýmsar 
öndunaræfingar 

• að þjálfa ýmsar aðferðir til 
slökunar, með og án 
tónlistar. 

Verklegar æfingar 
 
 

Ástundun og virkni. Mikil 
áhersla á að nemendur fylgi 
fyrirmælum kennara og taki 
þátt í kennslustundum.  
Hámarksfjöldi 15.  
 
 
 
 
 

Leiklist/Skrekkur 2 stundir á viku, fyrir áramót 

Hæfniviðmið Inntak námsefnis, bækur og gögn Vinnuaðferðir Námsmat 

Markmið:  

• að nemendur þjálfist í 
framsögn og framkomu 

• að ýta undir frumleika í 
hugsun og verki 

• að nemendur þjálfist í 
hópvinnu og því að treysta á 
aðra. 

 Námsþættir: Nemendur semja og setja upp tvö 
leikverk. Annars vegar er það atriði skólans fyrir 
Skrekk (hæfileikakeppni grunnskólanna) og hins 
vegar styttra verk, byggt á spuna. Handrit, æfingar, 
leikmyndahönnun/-smíði og búningahönnun/-
saumur fer fram í kennslustundum en nemendur 
þurfa að vera tilbúnir að mæta utan skólatíma þegar 
líður að sýningum! 

Virkni nemenda, 
mæting, frumkvæði 
og áhugi verða metin 
til einkunnar. 
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Líkamsrækt 2 stundir á viku 

Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 9. og 10. bekk. 
Ert þú áhugalaus um boltaíþróttir en vilt samt sem áður hreyfa þig og stunda líkamsrækt? Í líkamsræktaráfanga er boðið upp á góða hreyfingu sem auðveldar  
nemendum að komast í betra form hvað varðar styrk og úthald.  
Kennari: Pétur Már Sigurðsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Málmtækni 3 stundir á viku – kennt í Borgarholtsskóla 

Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 9. og 10. bekk. 
Umsjón með valgrein: Ellert Danelíusson kennari BHS  

 
 

 
 
 

 
Nemendum gefst kostur á að sækja nám í málmtækni í málmiðnaðardeild Borgarholtsskóla en skólinn er án efa best búni skóli landsins á þessu sviði. 
Náminu verður skipt í fjóra - fimm verkþætti. Það fer eftir aðstæðum hverju sinni hvaða verkþættir eru kenndir. Nemendur kynnast logsuðu, plötusmíði,  
rennismíði, rafeindatækni og vélfræði. 
Námið nýtist nemendum sem hyggja á nám í Borgarholtsskóla sem einingar í ótilteknu vali. 
 
 
 
 
 

Hæfniviðmið Inntak námsefnis, bækur og gögn Vinnuaðferðir Námsmat 

• Að nemendur læri að nýta 
styrkleika sína í fjölbreyttum 
æfingum. 

• Að taka þátt í hóp- og 
einstaklingsíþróttum innan 
og utan skólans. 

 

 • Upphitun 

• Þol og styrkur 

• Liðleiki 

• Samvinna 

Ástundun og virkni. 
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Myndlist 2 stundir á viku, hálfan vetur 

Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 9. og 10. bekk. 
Kennari: Vigdís Hlíf Sigurðardóttir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nám utan skóla 2-4 stundir á viku 

Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 8., 9. og 10. bekk. 

 
Þeir nemendur, sem stunda formlegt nám utan skóla, geta fengið það metið sem hluta af grunnskólanámi. Þar er t.d. átt við tónlistarnám í viðurkenndum  
tónlistarskóla, markvissa þjálfun hjá íþróttafélagi eða leiðtoganám í æskulýðsstarfi. Hver grein utan skóla jafngildir tveimur kennslustundum á viku í vali og  
getur nemandi fengið mest metnar fjórar kennslustundir á viku stundi hann nám utan skóla í tveimur aðskildum greinum. Ber þá að skila inn staðfestingu frá  
skóla eða öðrum, sem sér um námið, að hausti þar sem fram kemur tímafjöldi, lýsing á námi, uppbygging og markmið. Þá þarf að skila inn mati á árangri  
nemandans eftir veturinn og yfirliti yfir tímasókn.  

Samkvæmt lögum um grunnskóla er viðkomandi sveitarfélagi ekki skylt að standa straum af kostnaði sem af þessu leiðir. 
Forráðamaður sækir skriflega um fyrir barn sitt og ber ábyrgð á ástundun gagnvart skólanum. Nemandi sem sækir um nám utan skóla skuldbindur sig til  
að stunda það allt skólaárið. 
 
 

Hæfniviðmið Inntak námsefnis, bækur og gögn Vinnuaðferðir Námsmat 

• að nemandur vinni á 
persónulegan og skapandi 
hátt í fjölbreyttri myndgerð 
og þrívíddarmótun 

• að nemendur þrói stíl og 
hæfni með sýn á sögu og 
samtíð 

• að nemendur geri sér grein 
fyrir fjölbreyttu hlutverki 
lista í menningar- og 
atvinnulífi samfélagsins. 
 

 

Námsþættir:  

• hugmyndavinna 

• myndræn vinna á 
fjölbreytilegan hátt í tvívídd 
og þrívídd 

• Myndskoðun, umræður 
 

Námsgögn: Veraldarvefur, bækur, 
tímarit og listsýningar. 
 

Leiðir að markmiðum: 

• Myndræn vinna á 
fjölbreytilegan hátt í tvívídd 
og þrívídd 

• Heimsókn á listasafn ef tími 
vinnst til. 

Verkefni nemenda verða metin til 
einkunnar m.t.t. útkomu verks, 
vinnubragða, frumkvæðis, virkni og 
ástundunar. Frammistöðumat, símat 
og sjálfsmat. 
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Skák 2 stundir á viku 

Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 8., 9. og 10. bekk. 
Kennari: Björn Ívar Karlsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Skotboltaleikir 1 stund á viku 

Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 8., 9. og 10. bekk.  
Kennari: Gylfi Guðnason 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Hæfniviðmið Inntak námsefnis, bækur og gögn Vinnuaðferðir Námsmat 

• Að læra undirstöðu skák-
listarinnar. 

• Að læra sögu 
skáklistarinnar. 

• Að læra byrjanir, miðtafl og 
endatafl. 

• Að tefla innbyrðis og eins að 
taka þátt í mótum. 

 

Til að öðlast leikni í skáklistinni þarf 
bæði kunnáttu og æfingu. 
 

 Þátttaka og virkni í tímum. 
 
 
 
 
 

Hæfniviðmið Inntak námsefnis, bækur og gögn Vinnuaðferðir Námsmat 

Gefa nemendum tækifæri á að 
hreyfingu í gegnum skemmtilega 
leiki.  
Taka þátt í hópíþróttum og fara að 
leikreglum. 
 

 Farið í ýmsar útfærslur á 
skotboltaleikjum  s.s. brennó, 
gryfjubolta og tvífara. Áhersla á 
samvinnu og virkni. 
Kennslustundir fara fram innan- og 
utandyra. 
 

Þátttaka og virkni í kennslustundum.  
Lokið/ólokið. 
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Skrautskrift 1 stund á viku 

Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 8., 9. og 10. bekk.  
Lýsing: Tilvalið námskeið fyrir þá sem vilja öðlast færni í skrautskrift. 
Kennari: Sesselja Þorbjörnsdóttir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Hæfniviðmið Inntak námsefnis, bækur og gögn Vinnuaðferðir Námsmat 

Á námskeiðinu læra þátttakendur 
undirstöðuatriði skrautskriftar og að 
ná tökum á rómönsku skraut-
skriftarletri. 

Nemendur þurfa að eiga sérstaka 
penna til skrautritunar. Pennarnir 
eru með 2-3 mm breiðum þveroddi 
auk penna sem er með 0,5 mm oddi 
og penna með gull eða silfurbleki til 
skrauts. Einnig er gott að vera með 
blýant, reglustiku og strokleður. 
Ljósritaðar æfingabækur frá 
kennara. 
 

 Vinnumappa  og  4 verkefnabækur 
frá kennara, vinnumappa unnin af 
nemanda (50%), verkefni í lok 
námskeiðs (30%) og vinna í tímum 
(20%). 
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Spænska grunnur 2 stundir á viku 

Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 9. og 10. bekk.  

Lýsing: Grunnatriði spænskunnar í hlustun, töluðu og rituðu máli. Orðaforði tengdur algengum athöfnum og hlutum úr daglegu lífi, ásamt byrjun á hagnýtri 
spænsku fyrir ýmsar athafnir. Grunnatriði í málfræði. Kynning á spennandi þáttum úr s-amerískri og spænskri menningu. 
Kennari: Sandra Castillo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Markmið Inntak námsefnis, bækur og gögn Vinnuaðferðir Námsmat 

• Að vekja áhuga nemenda á 

spænskunni og spænskumælandi 

löndum og menningu.  

• Að  kynna nemendum 

grunnatriði spænskunnar og að 

þeir fái innsýn í spænska og 

rómönsk-ameríska menningu.  

• Lögð verður áhersla á að 

nemendur kynnist á 

skemmtilegan hátt grunnatriðum 

í töluðu og rituðu máli spænsku. 

• Farið verður í mikilvæg 

grunnatriði spænskrar málfræði. 

Efni frá kennara, spænsk tónlist 
og kvikmyndir, námsleikir, 
Mundos Nuevos 1 
 
Meðal þess sem farið verður yfir í 
námskeiðinu er: 

• Stafrófið og tölurnar 

• Grunnsamræður 

• Klukkan, dagarnir, mánuðir 

og árstíðir 

• Litirnir, ávextir, grænmeti 

• Að lýsa sjálfum sér og 

öðrum. 

• Fjölskylda  

• Matur, drykkur og ýmis 

afþreying 

• Áhugamál og íþróttir 

• Grunnatriði í málfræði: 

o Kyn, eintala og 

fleirtala 

o Reglulegar sagnir  

o Persónufornöfn 

 

Bein kennsla, leikir, hlustun, 
lestur, einföld verkefnavinna, 
talæfingar og hópavinna. 

Verkefnavinna, verkefnaskil, 
þátttaka og virkni í kennslustundum 
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Stafræn miðlun -  2 stundir á viku 

Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 9. og 10. bekk. 
 
Í þessu vali verður unnið með fjölbreyttar leiðir tölvutækninnar til miðlunar efnis.    
Meðal efnis verður stafræn ljósmyndun og myndvinnsla, umbrot mynda og texta, myndbandsvinnsla, hreyfimyndagerð með “Stop Motion” tækni og hljóðvinnsla.  
 
Kennari: Guðný Þorsteinsdóttir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Hæfniviðmið Inntak námsefnis, bækur 
og gögn 

Vinnuaðferðir Námsmat 

Að nemendur: 

• geti nýtt sér helstu eiginleika 
stafrænna myndavéla  

• geti notað helstu aðgerðir í 
myndvinnsluforritum til að vinna 
myndir  

• geti nýtt umbrotsforrit til að búa til 
veggspjöld með myndum og texta  

• geti notað mismunandi tökustíl við 
myndbandsupptökur  

• geti klippt og unnið myndbönd   

• geti gert einfalda hreyfimynd með Stop 
Motion tækni  

• geti tekið upp og unnið hljóðupptökur  
 

Efni frá kennara og 
námsefni MMS um 
stafræna miðlun.  
 
Bæði verða notaðar tölvur 
og spjaldtölvur. 

 

Náminu verður skipt í lotur þar sem farið verður 
í hvern verkþátt. Í hverri lotu byrja nemendur á 
því að vinna einföld æfingarverkefni og síðan 
vinna nemendur lokaverkefni úr þeim þætti.   
Lokaverkefni hvers verkþáttar verða birt á 
vefsíðu fagsins sem verður opin nemendum og 
aðstandendum þeirra.  
 

 
 

Vinna við æfingarverkefni. 
Lokaverkefni hvers 
verkþáttar.  
 
Námsmat er gefið í 
bókstöfum A-D. 
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Stærðfræði 1A05, kjarnaáfangi fyrir framhaldsskóla 2 stundir á viku 

Þessi valgrein er einungis í boði fyrir nemendur í 10. bekk og kennd í samstarfi við Borgarholtsskóla 
Í áfanganum er m.a. talnameðferð rifjuð upp, einnig er fjallað um grundvallaratriði algebru, jöfnur, veldareikning, hnitakerfi, hallatölu og jöfnu beinnar línu. Lagður er 
grunnur að vinnubrögðum í stærðfræði, nákvæmni í framsetningu, röksemdafærslum og lausnum verkefna.  
Í Stæ1A05 er sleppikerfi, sem gerir nemanda sem stendur sig vel, fært að standst áfangann án þess að taka lokapróf. Til að standast áfangann án þess að fara í lokapróf 
má annars vegar mætingarprósentan ekki fara undir 95 %. Það sem hefur áhrif á mætinguna eru óheimilar fjarvistir og seint. Hins vegar þarf meðaleinkunn úr lotuprófum 
á önninni að vera að lágmarki 6. Þessi próf eru fjögur sem öll gilda jafn mikið. Lotuprófsleið : Lotupróf gilda 70% og ástundun 30% Ef nemandi uppfyllir ekki skilyrði fyrir 
sleppikerfið þá þarf hann að taka lokapróf Lokaprófsleið : Lokapróf 50%, lotupróf 30% og ástundun 20% Ef nemandi fer lokaprófleiðina þarf hann að standast prófið til 
þess að fá annareikunn metna. Til þess að standast áfangann þurfa nemendur að ná 5 í lokaeinkunn. Próf í lok vetrar vegur 60% af lokaeinkunn. Heimadæmi gilda 10%, 
skyndipróf 20% og ástundun 10%.   
Inntökuskilyrði: Valáfanginn er einungis í boði fyrir nemendur í 10. bekk sem eru með einkunnina B eða hærra úr stærðfræði í 9.bekk. 
Kennari: Sesselja Þorbjörnsdóttir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Hæfniviðmið Inntak námsefnis, 
bækur og gögn 

Vinnuaðferðir Námsmat 

Að nemendur:  

• tileinki sér undirstöðuatriði um 

talnameðferð,  

• kunni undirstöðuatriði algebru,  

• geti beitt fjölbreyttum vinnubrögðum við 

lausn stærðfræðilegra verkefna,  

• nái tökum á hlutfallshugtakinu ásamt 

almennum prósentureikningi. 

Námsgögn:  
Stærðfræði 105 eftir 
Jón Þorvarðarson 
(1.útg) ásamt öðru 
tilfallandi efni frá 
kennara, reiknivél, 
reglustika, gráðubogi 
og hringfari auk 
almennra ritfanga. 
 

Lagður er grunnur að vinnubrögðum í stærðfræði, 
nákvæmni í framsetningu og lausnum verkefna. 
Viðfangsefnin eru: Talnareikningur, veldi og rætur, 
bókstafareikningur, jöfnur, hlutföll og jafna línu. Áhersla 
er lögð á að leysa dæmin bæði tölulega og algebrulega.  
Námskeiðið er á framhaldsskólastigi, er einingalaust en 
hentar þeim nemendum vel sem þurfa að ná betri 
tökum á stærðfræðinni. Lögð verður áhersla á að 
nemendur temji sér sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð, 
áfanginn byggir á miklu sjálfsnámi. 

Til að standast 
áfangann og fá 
hann metinn í 
framhaldsskóla 
þarf að fá 
einkunnina 5 að 
lágmarki bæði í 
lokaeinkunn og á 
lokaprófi  
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Stærðfræði 2AA05, kjarnaáfangi fyrir framhaldsskóla 2 stundir á viku 

Þessi valgrein er einungis í boði fyrir nemendur í 10. bekk og kennd í samstarfi við Menntaskólann v/Hamrahlíð. 
STÆ2AA05 er framhaldsskólaáfangi í stærðfræði, góður undirbúningur fyrir stærðfræðinám í framhaldsskóla, er grunnáfangi á öllum brautum þeirra og  
auðveldar  duglegum nemendum stærðfræðinámið í 10. bekk.  
Inntökuskilyrði: Valáfanginn er einungis í boði fyrir nemendur í 10. bekk sem eru með einkunnina B+ eða A úr stærðfræði í 9.bekk. 
Kennari: Sesselja Þorbjörnsdóttir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stærðfræði grunnur fyrir 9. og 10. bekk 1 stund á viku 

Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 9. og 10. bekk, ætlað fyrir þá nemendur sem þurfa námsaðstoð í stærðfræði og eru tilbúnir að vinna vel. Einungis í boði fyrir 
nemendur sem eru með undir B í einkunn að vori og hafa ekki tekið valfagið áður. 
Kennari: Kristín Rós Jónsdóttir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hæfniviðmið Inntak námsefnis, 
bækur og gögn 

Vinnuaðferðir Námsmat 

Markmið eru að nemendur:  
• geti sett upp og leyst verkefni sem fela í 

sér jöfnur og formúlur  
• geti beitt fjölbreyttum vinnubrögðum við 

lausn stærðfræðilegra verkefna  
• efli reikningslega færni sína  
• auki kunnáttu sína í táknrænni túlkun  
• fái yfirsýn yfir reiknireglur  
• fái þjálfun í skilmerkilegri framsetningu  
• þjálfi rökræna hugsun. 

Námsgögn: 
Textahefti og 
Dæmahefti (samið 
og gefið út af MH ), 
reiknivél, reglustika, 
gráðubogi og 
hringfari auk 
almennra ritfanga. 
 

Helstu efnisþættir eru: Mengi, algebra, fyrsta stigs 
jöfnur, jöfnuhneppi, prósentureikningur, 
verslunarreikningur, jafna beinnar línu, línuleg líkön, 
hornafræði í rétthyrndum þríhyrningi, veldi og rætur.  
Lögð verður áhersla á að nemendur temji sér sjálfstæð 
og nákvæm vinnubrögð, enda mikið sjálfsnám. 
Lagður er grunnur að góðum vinnubrögðum í 
stærðfræði, nákvæmni í framsetningu, röksemda-
færslum og lausnum verkefna.  
 

Próf í lok annar 
vegur 70% af 
lokaeinkunn. 
Heimadæmi, 
skyndi-próf og 
ástundun 30%. 
 
 
 
 
 

Hæfniviðmið Inntak námsefnis, bækur og gögn Vinnuaðferðir Námsmat 

Að nemandinn: 

• öðlist betri skilning og færni í að fást við 
undirstöðuatriði stærðfræðinnar 

• þjálfist í notkun helstu hugtaka 
stærðfræðinnar 

• nái betri tökum á erfiðum atriðum 
stærðfræðinnar sem fengist er við inn í bekk. 

Námsgögn:  
Ljósrituð blöð og hefti frá kennara þar sem áhersla 
verður lögð á talnaskilning, prósentureikning, rúmfræði, 
algebru og jöfnur.  
Lagt er upp úr því að þjálfa og auka skilning á 
grunnfærni í undirstöðuatriðum stærð-fræðinnar.  

Innlögn kennara þar sem 
farið er yfir verkefni hvers 
tíma. 
Umræður.  
Nemendur vinna verkefni 
sem tengist innlögn. 

Þátttaka 
og virkni í 
tímum.  
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Textílmennt 2 stundir á viku 

Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 9. og 10. bekk. 
Kennari: Vilborg Einarsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hæfniviðmið Inntak námsefnis, bækur og gögn Vinnuaðferðir Námsmat 

Að nemendur  

• kynnist almennu handverki 
textílgreinarinnar 

• sýni frumkvæði í verkefnavali 
og vinnu 

• kynnist hekli og/eða prjóni 
og geti farið eftir einföldum 
leiðbeiningum 

• geti bjargað sér að mestu 
leyti sjálfir á saumavél 

• tileinki sér orðaforða 
textílgreinarinnar 

• tileinki sér vandvirkni, góða 
umgengni og rétta meðferð 
áhalda og véla 

• geri sér grein fyrir að öguð 
vinnubrögð eru mikilvægur 
þáttur í handverki 

• þjálfist í að hugleiða 
mismunandi lausnir við 
útfærslu verkefna 

• geti metið og endurmetið 
eigin verk eða hugmynd á 
öllum stigum vinnuferlisins 
og rökstutt matið. 

• Veraldarvefurinn: 
pinterest.com , youtube.com 
ásamt Google.com  
 

• Bækur: Á prjónunum, 
Heklubókin Þóra, Hannyrðir .. 
Garn og gaman, Saumagleði, 
Hvernig á að sauma á 
saumavél, Handmade books, 
blöð af ýmsu tagi ásamt öðru 
sem til fellur.  
 
 

Námsþættir: 

• Nemendur gera bók þar sem 
þeir skrá vinnu í tímum og 
mat á eigin verkefnum og 
vinnubrögðum jafnóðum. 

• Ýmis verkefni innan hand-
verks textílgreinarinnar. 

• Frjáls verkefni. Nemendur 
vinna sjálfstætt að eigin 
verkefni og beita þar 
áunninni þekkingu í prjóni, 
hekli, útsaumi og/eða 
vélsaumi. Þeir skipuleggja 
eigið vinnu-ferli, gera 
skriflega vinnu-áætlun og 
lauslegar skissur að 
verkefnum. 

 

Lagt verður mat á vinnu nemenda 
jafnt og þétt, símat. Eftirtalin 
atriði verða lögð til grundvallar á 
námsmati: Vinnusemi, færni og 
góður frágangur verkefna. 
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Tímaflakk 2 stundir á viku 

Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 8., 9. og 10. bekk. 
 
Ertu forvitin/n að eðlisfari og finnst gaman að fræðast um allt milli himins og jarðar? Finnst þér margt sem gerðist í “gamla daga” áhugavert eða jafnvel 
heillandi?  Skelltu þér þá með okkur í tímaflakk um mannkynssöguna þar sem við munum flakka fram og til baka í tíma með það að markmiði að kynnast 
áhugaverðum og oft skrítnum tímabilum, atburðum og persónum úr mannkynssögunni.  
 

Það er ekki enn komið í ljós hvert tímavélin fer með okkur næsta vetur en síðasta vetur fór tímavélin með okkur á marga mismunandi staði og tíma þar sem við 
lærðum m.a. að búa til múmíur í Forn-Egyptalandi, fræddumst um stórfurðulega hárkollutísku á 18. öld, lærðum um jóladagsvopnahléið í Fyrri heimstyrjöldinni, 
hittum brjálaða rússneska munkinn Raspútín, fylgdumst með plágunni drepa þriðjung Evrópubúa, lærðum um upphaf Halloween.  Hér má sjá dæmi um verkefni 
vetrarins: https://sway.office.com/26rOS6zgjAQEc2Bl 
 

Munið bara að gera ekkert sem gæti breytt tímalínunni!  
 
Kennari: Guðný Þorsteinsdóttir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hæfniviðmið Inntak námsefnis, bækur og gögn Vinnuaðferðir Námsmat 

Að nemendur: 

• þekki valin tímabil, atburði og 
persónur úr mannkynssögunni  

• geti tjáð sig um valda sögulega 
atburði   

• geti unnið á skapandi og 
gagnrýninn hátt, sjálfstætt og 
með öðrum  

• geti nýtt fjölbreytta miðla við að 
leita upplýsinga og til stuðnings í 
námi sínu  

• geti átt góð samskipti þar sem 
gætt er að máli, hlustun, 
tillitssemi, virðingu og kurteisi  

 

Valið efni af netinu, úr sögubókum 
og tímaritum, myndbönd, sögulegar 
kvikmyndir, heimildarmyndir og 
annað efni sem við á.  
 

 
 

Nemendur lesa valið efni, hlusta á innlagnir eða 
myndskeið og taka þátt í umræðum.   
 

Nemendur vinna á skapandi hátt með efnið t.d. með 
t.d. með teikningum, stuttmyndum,  
myndasögum, búningahönnun eða hlaðvarpsgerð svo 
eitthvað sé nefnt.  
 
Valin verkefni verða birt á vefsíðu fagsins sem verður 
opin nemendum og aðstandendum þeirra.  
 

Verkefni og virkni 
í tímum.  
 
Námsmat er 
gefið í bókstöfum 
A-D. 
 

https://sway.office.com/26rOS6zgjAQEc2Bl
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Yndislestur 1 stund á viku 

 
Þessi valgrein er í boði fyrir nemendur í 8. , 9. og 10. bekk. 
Kennari: Elín Heiður Gunnarsdóttir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hæfniviðmið Inntak námsefnis, bækur og gögn Vinnuaðferðir Námsmat 

Við lok 10. bekkjar á nemandi 
meðal annars að hafa náð 
eftirfarandi hæfni hvað varðar 
lestur og bókmenntir:  

Að nemandi geti 

• skilið mikilvægi þess að geta 
lesið og eflt eigið læsi 

• lesið, túlkað, metið og fjallað 
um fjölbreyttar íslenskar og 
erlendar bókmenntir og gert 
sér grein fyrir gildi bókmennta 

• greint og skilið aðalatriði og 
aukaatriði í margs konar texta 
og glöggvað sig á tengslum 
efnisatriða 

• valið sér lesefni til gagns og 
ánægju og komið fram sem 
sjálfstæður lesandi sem gerir 
sér grein fyrir gildi þess að lesa 

 

 
Nemendur velja sér skáldsögur eftir íslenska höfunda. 
 
Nemendur hafa nokkuð frjálsar hendur við val á bókum 
en verða þó að velja sér bækur sem hæfa lestrargetu og 
bera valið undir kennara sem gefur samþykki áður en 
lestur hefst. 
 

 
Nemendur mæta í eina 
kennslustund á viku og lesa en þess 
á milli lesa þeir sjálfir. Nemendur 
þurfa að lesa að minnsta kosti þrjár 
bækur á önn, sex bækur í heildina. 
Þegar nemendur hafa lokið við 
lestur bókar segja þeir kennara frá 
bókinni og svara léttum 
spurningum munnlega um efni 
hennar. 
 

 
Nemendur þurfa að 
ljúka lestri þriggja 
bóka á hvorri önn 
fyrir sig, sex bóka í 
heildina, til að 
standast 
valgreininga.  
 
Námsmat:  
Lokið / Ólokið 

Skólinn áskilur sér rétt til breytinga á einstökum þáttum sem fram koma í þessum bæklingi ef þörf krefur. 
Foldaskóli apríl 2019 

Netfang: foldaskoli@rvkskolar.is 
Heimasíða: www.foldaskoli.is 

 


