
 

VALBLAÐ Í 9.- 10. BEKK 2020-2021 

Merkið við allar námsgreinarnar í hverjum dálki.  Merkið 1 við það sem mestur áhugi er fyrir í auða reitinn fyrir aftan, 2 við það sem þið hafið næst mestan áhuga á o.s.frv. 

þangað til þið hafið merkt við allar greinarnar.  Alls verða nemendur í þremur valgreinum á viku á hvorri önn.    

Þriðjudagur– Fyrir jól 
Val  

(merkið við alla 
möguleika) 

Miðvikudagur – Fyrir jól 
Val  

(merkið við alla 
möguleika) 

Föstudagur – Fyrir jól 
Val  

(merkið við alla 
möguleika) 

Acrýlmálun og listfræðsla   Spænska – byrjendur      

Skrekkur   Líkamsrækt/Skólahreysti   Franska fyrir byrjendur   

Heimilisfræði   Söngnámskeið með hljóðnema   Íslenskt táknmál   

Nýsköpun – ferlið frá hugmynd til framkvæmdar   Jóga og hugleiðsla   Fornám ökunáms   

Leikskóla/frístundaval   Rafmagnssmiðja   Listnám - Borgarholtsskóla   

Skartgripagerð   Leirlist   Málmsmíði - Borgarholtsskóla   

Smíðafjör   Metið val (2)      

Metið val (2)      
 

  

      

            Þriðjudagur – Eftir jól Val  
(merkið við alla 

möguleika) 

Miðvikudagur – Eftir jól Val  
(merkið við alla 

möguleika) 

Föstudagur– Eftir jól Val  
(merkið við alla 

möguleika) 
Fatahönnun   Enska og kvikmyndir   Kynjafræði og mannréttindi   

Vöruhönnun – smíði og fablab   Næringarfræði og hreyfing   Heimspeki   

Heimilisfræði   Skák og spil   Sálfræði   

Útivist og sport (ótímasett)   Boltaval   Danska, tungumálið – menning – þjóðin - 
landafræðin 

  

Upptökur, hljóðsetningar, tónsmíðar og 
tölvutengd tónlistarvinna 

  Prjónaval   Snóker   

Metið val (2)   Forritun   Listnám - Borgarholtsskóla   

   Metið val (2)   Málmsmíði - Borgarholtsskóla   

Ég óska eftir að fá metnar 2 kennslustundir á viku    _____   Ég æfi /læri:_________________________________________________________ 

Ég óska eftir að fá metnar 4 kennslustundir á viku   ______ Ég æfi/læri:__________________________________________________________ 

Vandið valið því EKKI verður hægt að breyta valinu eftir að skóli hefst. 

Samþykkir ofangreindu vali - Foreldri/forráðamaður: _____________________________________       Nemandi: _________________________________________ 

  



 

VALBLAÐ Í 9.- 10. BEKK 2020-2021 

Almennar upplýsingar 

• Mætingarskylda er í valgreinar jafnt og í öðrum greinum. 

• Nemendur verða að reikna með heimaverkefnum og kröfum um verkefnaskil í  valgreinum. Í sumum valgreinum eru lokapróf. 

• Áhersla er lögð á að nemendur velji valgreinar í samráði við foreldra. 

• Mikilvægt er að nemendur vandi val sitt og séu meðvitaðir um inntak þeirra valgreina sem þeir kunna að velja. Því er mælt með að nemendur afli sér 

sem bestra upplýsinga um valgreinar og ræði við umsjónarkennara og/eða skólastjórnendur ef einhverjar spurningar vakna. 

• Hver valgrein er kennd hálft ár í senn (málmsmíði allt árið). 

• Hver nemandi í 9. og 10. bekk er í þremur mismunandi valfögum fyrir og eftir áramót, samtals í sex valfögum á skólaárinu. Hver kennslutími er 2 x 

40 mínútur (heimilisfræði og málmsmíði 3 x40).  

• Hver nemandi í 8. bekk er í tveimur valgreinum fyrir jól og tveimur eftir jól.  

• Munið að hver og einn nemandi velur sér þá leið í valgreinum sem hann telur henta sér best. Varist því að velja með það í huga að gera eins og besti 

vinurinn eða vinkonan. 

• Mjög áríðandi er að fram komi strax ef nemandi ætlar sér að nýta sér tómstundaiðkun sem valfag (staðfesting frá kennara eða þjálfara verður að 

berast í fyrstu viku skólaársins) – veljið samt eins og þið ætlið að vera í öllu valinu – því ekki er ljóst hvernig við dreifum þeim nemendum sem 

kynnu að kjósa að fá metnar stundir vegna tómstundariðkunar. 

 

Tómstundaval metið: 
Úr grunnskólalögum reglugerð 16.2: Skólastjóra grunnskóla er heimilt samkvæmt lögum að viðurkenna nám, sem stundað er utan grunnskóla, sem jafngildi 
grunnskólanáms…….. og nám við tónlistarskóla, aðra listaskóla eða málaskóla. Einnig er heimilt að meta þátttöku t.d. í atvinnulífi, félagslífi, íþróttum eða skipulögðu 
sjálfboðastarfi sem nám í valgreinum á unglingastigi. 
Í Dalskóla geta nemendur geta óskað eftir að fá tómstundaval metið sem samsvarar tveimur eða fjórum stundum á viku í valnámskeiðum eftir umfangi þess náms sem fram 
fer utan skóla.Undir tómstundaval falla skipulagðar íþróttaæfingar með menntuðum þjálfara og tónlistarnám í tónlistarskóla eða skólalúðrasveit. Ósk þessa efnis þarf að 
koma fram þegar valið er.  
Dæmi: 

• Ef nemandi er í 100% gítarnámi getur hann óskað eftir því að fá tvær stundir metnar 

• Ef nemandi æfir badminton 2x í viku eða meira hjá þjálfara í íþróttafélagi eða oftar getur hann óskað eftir því að fá tvær stundir metnar eða eina valgrein. 

• Ef nemandi  æfir tvær íþróttagreinar handbolta og fótbolta getur hann óskað eftir því að fá fjórar stundir metnar. 

• Ef nemandi t.d. stundar fimleika og er í píanónámi getur hann óskað eftir því að fá fjórar stundir metnar. 

• Staðfesting á námi og íþróttaiðkun frá kennara/þjálfara/ utan skóla þarf að berast fyrstu skólavikuna að hausti. 


