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Val 2020-2021

Nafn nemanda *

Kennitala nemanda

Kennitala foreldris/forráðamanns sem aðstoðar nemanda við valið

Netfang foreldris/forráðamanns sem aðstoðar nemanda við valið

Dagsetning

Leiðbeiningar 

Sú breyting er nú á vali fyrir næstu skólaár er að nemendur velja sér námsleiðir. 13 námsleiðir

verða í boði og klára nemendur 6 námsleiðir unglingastigi. Hver námsleið tekur eina önn og

klárar því hver nemandi tvær námsleiðir á hverju skólári. Ekki verður hægt að velja sömu

námsleið oftar en einu sinni á þessum þremur árum og því mikilvægt fyrir nemendur að

skipuleggja sig að einhverju leiti fram í tímann ha  þeir mikinn áhuga á að ná ákveðnum

leiðum fyrir útskrift. Hvaða áherslur verða kenndar fer svo endanlega eftir því hvað

nemendur velja og hvaða kennarar eru við störf á hverjum tíma. Nemendur sem eru að fara í

9. bekk haustið 2020 ljúka fjórum námsleiðum og nemendur sem eru að fara í 10. bekk ljúka

tveimur námsleiðum.

Fast val verður í klukkutíma á viku sem er utan við þær námsleiðir sem valdar eru. Innan þess

vals er skólhreysti, duolingo (tungumálakennsla), tónlist og metið val og skulu nemendur velja

eitt af því fyrir hvora önn. Heimilt er að vera í sama fasta vali allt skólaárið.

Valgreinablaðið þarf að fylla út og skila rafrænt í síðasta lagi 5.maí 2020. Þeir sem skila eftir

þann tíma eða skila ekki valblaði geta ekki vænst þess að hafa áhrif á val sitt.

Nánari upplýsingar veita skólastjórnendur.

ġ

Vigdis Gunnarsdottir
 
Til að skoða núna og reyna að átta sig á, 
Opnað verður svo fyrir valið í næstu viku
og þarf því að vera lokið fyrir fyrir 5.maí 2020.
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 Ég hef lesið leiðbeiningarnar *

HAUSTÖNN 2020. Fast val í klukkutíma á viku sem allir nemendur þurfa að velja á milli *

Skólahreysti 

Duolingo 

Metið val (starfsnám, tónlistarskóli, afreksíþróttir eða annað) 

Tónlist

Getur verið allt skólaárið ef nemendur vilja en má líka skipta um val eftir áramót. Mikilvægt að allir velji

einn valmöguleika

VORÖNN 2021. Fast val í klukkutíma á viku sem allir nemendur þurfa að velja á milli *

Skólahreysti

Duolingo

Metið val (starfsnám, tónlistarskóli, afreksíþróttir eða annað)

Tónlist

Getur verið allt skólaárið ef nemendur vilja en má líka skipta um val eftir áramót. Mikilvægt að allir velji

einn valmöguleika

Hér fyrir neðan verður þú að velja 6 aðal námsleiðir og 2 til vara (af 13
námsleiðum) Einnig er gott ef þú merkir við það sem þér nnst áhugavert í
þeirri námsleið sem þú velur. 

Námsleiðirnar sem í boði eru:

1) Listir og menning

2) Félags-og sálfræði

3) íþróttir og heilbrigði

4) iðnnám og handverk

5) nýsköpun

6) undirbúningur f. framhaldsskóla f. 10.bekk

7) náttúrufræði

8) tölvur

9) tungumál

10) starfsnám

Vigdis Gunnarsdottir

Vigdis Gunnarsdottir

Skoðið vel námsleiðirnar sem 
í boðið eru en einnig á næstu 
blaðsíðum, hvað á að leggja áherslu á 
undir hverri námsleið
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11) núvitund

12) tónlist

13) húsasmíði. 

Byrjaðu að velja hér fyrir neðan 

1. Listir- og menning

Aðalval 

Til vara

1. Ef þú velur listir-og menningu, merktu við það sem þér nnst áhugavert

Ljósmyndun

Teikning

Myndlist

Leiklist

Rit- og sagnalist

Dans

Leirlist

Annað - skráðu í textareitinn hér að neðan

Annað í listum og menningu

2. Félags- og sálfræði

Aðalval 

Til vara

2. Ef þú velur félags-og sálfræði, merktu við það sem þér nnst áhugavert

Heimspeki

Sálfræði

Kynjafræði

Uppeldisfræði

Staðalímyndir

Kynfræðsla
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Stjórnmálafræði

Taka þátt í félagsstar

Annað - skráðu í textareitinn hér að neðan

Annað í félags-og sálfræði

3. Íþróttir og heilbrigði

Aðalval 

Til vara

3. Ef þú velur íþróttir og heilbrigði, merktu við það sem þér nnst áhugavert

Mismunandi íþróttir

Heilbrigður lífstíll

Holl eldamennska

Markmiðasetning

Afreksíþróttafólk

Forvarnir

Annað - skráðu í textareitinn hér að neðan

Annað í íþróttum og heilbrigði

4. Iðnnám og handverk

Aðalaval 

Til vara

4. Ef þú velur iðnnám og handverk, merktu við það sem þér nnst áhugavert

Rafmagn

Málmhandverk

Húsgagnasmíði

Fatahönnun

Búfjárrækt

Háriðn
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Förðun

Markaðssetning

Heimsókn í fyrirtæki

Annað- skráðu í textareitinn hér að neðan

Annað í iðnnámi og handverki

5. Nýsköpun

Aðalval 

Til vara

5. Ef þú velur nýsköpun, merktu við það sem þér nnst áhugavert

Hönnun

Markaðssetning

Endurbætur

Samstarf við sveitarfélag

Nýsköpunarkeppni Grsk.

FabLab

Annað - skráðu í textareitinn hér að neðan

Annað í nýsköpun

6. Undirbúningur fyrir framhaldsskóla f. 10. bekk

Aðalval 

Til vara

6. Ef þú velur undirbúning fyrir framhaldsskóla f. 10. bekk, merktu við það sem þér nnst áhugavert

Námstækni 

Ritgerðasmíð 

Tölvur og skipulag 

Fingrasetning 

Framhaldssk. áfangar 

Ökunám 
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Áhugasviðsgreiningar 

Annað- skráðu í textareitinn hér að neðan

Annað í undirbúningi fyrir framhaldsskóla

7. Náttúrufræði

Aðalval 

Til vara

7. Ef þú velur náttúrufræði, merktu við það sem þér nnst áhugavert

Rannsóknir

Tilraunir

Skýrslugerð

Vettvangsferðir

Umhver svernd

Hlýnun jarðar

Annað- skráðu í textareitinn hér að neðan

Annað í náttúrufræði

8. Tölvur

Aðalval 

Til vara

8. Ef þú velur tölvur, merktu við það sem þér nnst áhugavert

Forritun

Tölvuleikir

Myndvinnsla

Hljóðvinnsla

FabLab

Annað- skráðu í textareitinn hér að neðan

Annað í tölvum
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9. Tungumál

Spænska 

Sænska 

Þýska 

Arabíska 

Pólska 

Danska

10. Starfsnám

Aðalval 

Til vara

10. Ef þú velur starfsnám, merktu við það sem þér nnst áhugavert

Vinnumarkaður

Laun og launaseðlar

Kynningar

Fjármálafræðsla

Réttindi

Áhugasviðsgreiningar

Starfskynningar

Annað - skráðu í textareitinn hér að neðan

Annað starfsnám

11. Núvitund

Aðalaval 

Til vara

11. Ef þú velur núvitund, merktu við það sem þér nnst áhugavert

Hugleiðsla

Jóga

Markmiðasetning
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Framkoma

Líðan og til nningar

Núvitund

HAM

Thrive

Annað- skráðu í textareitinn hér að neðan

Annað varðandi núvitund

12. Tónlist

Aðalval 

Til vara

12. Ef þú velur tónlist, merktu við það sem þér nnst áhugavert

Stofna hljómsveit

Hljóðspor

Raddbeiting

Grunnvinnsla í upptökum

notkun hljóðker s

Annað - skráðu í textareitinn hér að neðan

Annað í tónlist

13. Húsasmíði

Aðalval 

Til vara

Ef þú velur húsasmíði, merktu við það sem þér nnst áhugavert

Byggja kofa

Teikning

Efniskaup

Líkan
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Heimsókn á vinnustað

Húsgagnasmíði

Annað - skráðu í textareitinn hér að neðan

Annað í húsasmíði

Textareitur

SENDA


