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Leiðbeiningar 
 

Nemendur í 8. bekk þurfa að hafa tvær kennslustundir á viku í valgreinum. Í valbókinni               
eru lýsingar á öllum þeim valáföngum sem nemendum stendur  til boða.  

Val nemenda hefur áhrif á skipulag skólastarfsins og því verða breytingar á vali ekki              
mögulegar þegar skóli hefst í haust. Það skal tekið fram að aðstæður geta valdið því að                
ekki verði unnt að verða við öllum óskum nemenda um fyrsta valáfanga og mun þá næsti                
kostur verða valinn og síðan koll af kolli.  

Einnig getur verið að einhverjir valáfangar verði ekki kenndir vegna þess að ekki eru              
margir sem velja þá áganga.  

Vali þarf að vera lokið í síðasta lagi 3. júní 2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4 
 



Valbók 2020-2021 Lágafellsskóli 

Heilsársval  
 

Leiklistarklúbbur Bólsins 
Tímamagn: Tvær kennslustundir á viku. 

Lýsing: Leiklistarklúbbur Bólsins er nýtt valfag. Hann er fyrir þá sem vilja stíga út fyrir 
þægindarammann, læra sprenghlægilega leiki og kynnast sjálfum sér í ótrúlegustu 
aðstæðum. Getur þú haldið andliti meðan að vinur þinn reynir að láta þig hlæja? Kanntu 
að leika blindan túrista án þess að gefa frá þér hljóð? Þegar allir eru orðnir öryggir með 
sig innan hópsins verður sett upp leikrit sem endar í flottri sýningu fyrir Mosfellinga. 

Skráðu þig í Leiklistarklúbbinn og við skulum komast að því hvaða manneskju þú hefur 
að geyma bak við skelina! 

 
Mótokrossklúbbur Bólsins  

Tímamagn: Tvær kennslustundir á viku.  

Lýsing: Mótohjólaklúbbur Bólsins er klúbbur fyrir þá sem eiga mótorhjól eða hafa            
brennandi áhuga á mótorhjólum. Á veturna þegar ekki er hjólafært þá hittist klúbburinn             
einu sinni í viku á miðvikudögum í Lágóbóli og horfir á myndir og myndbönd tengd               
mótorkrossi. Þegar það er hjólafært þá fer klúbburinn saman einu sinni í viku að hjóla,               
annað hvort í braut eða á viðurkenndum enduro slóðum. Ef þú átt mótorhjól eða hefur               
áhuga á mótorhjólum, endilega skráðu þig í klúbbinn og taktu þátt í skemmtilegu starfi              
okkar í skemmtilegum félagsskap! 

Námsmat: Mæting og virkni. 

 
Sjö tindar  

Tímamagn: Tvær kennslustundir á viku.  

Lýsing: Gengið á tindana sjö: Úlfarsfell 296 m. (sept), Reykjaborg 252 m (sept), 
Reykjafell 269 m (okt), Æsustaðafjall 220 m(okt), Grímannsfell 484 m(maí), Mosfell 276 
m (maí) og Helgafell 216 m (júní). Einn tindur genginn hverju sinni að undanteknum 
tveimurr tindum á Reykjafelli og Æsustaðafjalli, þeir verða teknir í sömu ferð.  

Markmið: Að nemendur kynnist fjölbreyttum gönguleiðum í nærumhverfinu. Sjá kort 
https://www.mos.is/library/Skrar/.pdf-skjol/Kort-af-Mosfellsbae/Baekl_Kortahlid_04.
16.pdf  

Námsmat: Ástundun og virkni. 
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Val utan skóla 
Í Aðalnámskrá Grunnskóla segir:  
 
Skipulagt nám og íþróttaiðkun utan skóla metið sem valgrein 

Í lögum um grunnskóla frá 2008 segir: „Heimilt er að meta skipulagt nám sem stundað er                
utan grunnskóla, t.d. við tónlistarskóla, sem hluta af grunnskólanámi samkvæmt nánari           
útfærslu í aðalnámskrá grunnskóla. Stundi nemandi slíkt nám er viðkomandi          
sveitarstjórn ekki skylt að standa straum af kostnaði sem að því leiðir þótt námið njóti               
viðurkenningar í stað skyldunáms. Jafnframt er heimilt að meta tímabundna þátttöku í            
atvinnulífi, félagslífi, íþróttum eða skipulögðu sjálfboðastarfi sem nám, enda falli það að            
markmiðum skólastarfs“. 

Dæmi um skipulagt nám og íþróttaiðkun sem skólastjórn Lágafellsskóla mun samþykkja           
að meta til valgreina er: skipulagt tónlistarnám, íþróttaiðkun s.s. fótbolti, körfubolti,           
handbolti, frjálsar íþróttir, karate, badminton, fimleikar, hestasport og samkvæmisdans.         
Einnig er samþykkt listnám eins og ballett, myndlist og leiklist. Sjálfboðaliðsstarf eins og             
skipulagt starf í björgunarsveit og skátum er einnig metið.  

Hver grein samsvarar tveimur kennslustundum á viku í vali. Hver nemandi getur fengið             
mest fjórar kennslustundir metna á viku stundi hann íþróttir/nám í tveimur aðskildum            
greinum.  

Hyggist nemandi fá ofangreint metið þarf hann að merkja við það sérstaklega á valblaði              
sínu þegar hann velur fyrir næsta skólaár. Nemandinn þarf síðan að skila á skrifstofu              
skólans staðfestingu frá viðkomandi íþróttafélagi/ skóla.  

Val nemenda hefur áhrif á skipulag skólastarfsins og því verða breytingar á vali ekki              
mögulegar þegar skóli hefst í haust. Það skal tekið fram að aðstæður geta valdið því að                
ekki verði unnt að verða við öllum óskum nemenda um fyrsta valáfanga og mun þá næsti                
kostur verða valinn og síðan koll af kolli.  
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Hálfsárs áfangar  
 

Boltaval 
Tímamagn: Tvær kennslustundir á viku. 

Lýsing: Kynntar verða leikreglur í fótbolta, handbolta, körfubolta og blaki. Tækni verður 
þjálfuð í áðurnefndum boltagreinum með því að nemendur spila greinarnar.  

Námsmat: Ástundun og virkni. 

 
 

Forritun grunnur  
Tímamagn: Tvær kennslustundir á viku.  

Lýsing: Nemendur læra undirstöðu forritunarmála að eigin vali t.d. HTML/CSS, Java 
Script, Python o.fl. sem tengjast m.a. vefsiðuforritun.  Einnig geta nemendur valið að 
vinna með Alice, Scratch, Kodu Game Lab o.fl. við tölvuleikjagerð. 

Markmiðið er að nemandi kynnist undirstöðuatriðum forritunar  kynnist fjölbreyttum 
forritunarmálum  þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum  læri að þekkja helstu hugtök sem 
tengjast forritun. 

Hæfniviðmið: 

● vinnur verkefni af samviskusemi og nýtir tíma vel 
● tekur ábyrgð á eigin námsframvindu og skilar á réttum tíma 

 

Námsefni: Codecademy-kennsluvefurinn og annað netlægt kennsluefni sem kennari 
leggur fyrir nemendur eftir því sem við á. 

Námsmat: Símat. Lokaeinkunn er í formi lokið/ólokið þar sem innihald námsins er mjög 
ólíkt milli nemenda.  

 

Golf – nemendur verða að eiga búnað 
Tímamagn: Tvær kennslustundir á viku að jafnaði.  

Staðsetning: Golfklúbbur GM, Básar Grafarholt. 

Lýsing: Verklegar golfæfingar með undirmarkmiðum. Nemendur munu skoða 
afreksmenn í íþróttinni frá mörgum sjónarhornum. Farið verður í golfreglurnar þannig 
að nemendur geti nýtt sér reglubókina til fulls á leikvellinum. 

Markmið: Að auka kunnáttu nemenda á golfíþróttinni  

Kennsluaðferðir: Verklegar æfingar, bókleg kennsla. 
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Námsefni: Útvegað af kennara. 

Búnaður: Nauðsynlegt er að nemandi eigi búnað og hafi áhuga. 

Námsmat:  Nemendur verða metnir út frá verkefnum sem þeir skila inn á önninni. Gefið 
verður fyrir í bókstöfum. Ætlast er til af nemendum að þeir sinni sínum viðfangsefninu af 
áhuga. 

 
Grafík 

Tímamagn: Tvær kennslustundir á viku. 
 
Lýsing: 

● hellamálverk -  handþrykk/líkami/fingrafar/koss 
● kart. Þrykk - Munstur vinna/þrykk  
● límþrykk - lím á blað/línuteikning/þrykk  
● einþrykk - Mála á glerplötu/leggja blað ofaná/þrykkja/heitt og kalt 
● dúkur - 1. Litur /fínt og gróft 
● dúkur - 3. Litir/svart,hvítt, 1. Litur. 
● tré - veður/stemming 
● þurrnál - frjáls teikning/texti 
● tölvuþrykk - unnin ljósmynd/teikning í tölvu/setja á A4/Strauja á hvítan bol. 

OSOMA-  DEAD-NAKTI APINN 
 
Markmið: að nemandi 

● læri grunninn í almennri grafíkvinnu  
● þroski með sér frumkvæði og skapandi hugsun  
● þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum  
● velti fyrir sér fagurfræði og hugmyndafræði myndlistar  
● þjálfi gagnrýna hugsun gagnvart eigin verkum og annarra listamanna  

 
Kennsluaðferðir: 

● innlögn, kynning og umræður um verkefni dagsins  
● einstaklingskennsla  
● hópvinna  
● vettvangsferðir  

Námsmat: 
Metið verður hvernig nemendur hafa tileinkað sér vinnubrögð við útfærslu hugmynda 
sinna. Meta þróun og úrvinnslu hugmynda, frumleika, sjálfstæði, tæknilega færni og 
framfarir. 
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Hjólaval 
Forkröfur: NEMENDUR VERÐA AÐ EIGA EÐA HAFA AÐGANG AÐ HJÓLI. 

Tímamagn: Tvær kennslustundir á viku. 

Lýsing: Hjólavalinu verður skipt í fyrirlestra, verkefni, viðgerðir, hjólaferðir og hjólað í            
sal (CBC World Class). 

Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, sýnikennsla, verkefnavinna og verklegar æfingar.  

Námsefni: Farið verður yfir hinar ýmsu tegundir hjólreiða og hjóla t.d götuhjól, fjallahjól             
og enduro. Kynntar verða helstu reglur á götu og í keppnum, farið yfir öryggis-og annan               
búnað, myndir og myndbönd skoðuð frá keppnum og æfingum. Kynning á ZWIFT            
forritinu og öðrum forritum til að halda utan um hreyfinguna sína. Kynning á             
hjólreiðadeild Aftureldingar og helstu hjólreiðakeppnum á Íslandi.  

Farið verður í hjólaferðir, bæði á götu og á utanvegar stígum í nágrenni Mosfellsbæjar.              
Farið verður í bæði styttri og lengri ferðir. 

Farið verður yfir hverju er mikilvægt að huga að til að halda hjólinu sínu við. Stilling á                 
gírum og bremsum og hvernig maður skiptir um dekk,  gerir við sprungið dekk o.fl. 

Markmið: að nemendur: 

● kynnist hjólreiðum frá ýmsum sjónarhornum 
● kynnist reglum og búnaði 
● læri að huga að hjólinu sínu 

 

Námsmat: Símat/leiðsagnarmat með áherslu á virkni í tímum, hegðun, frumkvæði og           
vönduð vinnubrögð. 

 
Jiu- jitsu 

Tímamagn: Tvær kennslustundir á viku. 

Lýsing: Farið verður yfir námsefni World-Jiu-Jitsu Federation. Stefnum á að fara úr hvíta 
beltinu yfir í það græna. Hvítt, gult og grænt. Farið verður yfir helstu varnir gegn árásum, 
losnað úr lásum. 

Kennsluaðferðir: Kennt verður rétt aðferð við að sparka og kýla án þess að verða fyrir 
meiðslum. Stuttar styrktar- og liðleika æfingar. 

Námsmat:  Þátttaka í kennslustundum og ástundun. 

 
 

 

9 
 



Valbók 2020-2021 Lágafellsskóli 

 
Kvikmyndir  

Tímamagn: Tvær kennslustundir á viku (kennt óreglulega vegna lengd kvikmynda).  
 
Lýsing: Horft á „gamlar“ kvikmyndir og um þær rætt og skrifað. Ýmist gagnrýni eða 
stuttar ritgerðir um ákveðin efni eða leikara.  
 
Markmið: Nemendur kynnist gömlum kvikmyndum og leikurum þeirra. 
 
Kennsluaðferðir: Myndbönd og einstaklings eða hópritun.. 
 
Námsefni:  Gamlar kvikmyndir. 
 
Námsmat:  Stuttar ritgerðir og virkni í tímum. 
 

 
Líkamsrækt  

Tímamagn: Tvær kennslustundir á viku.  
 
Lýsing: Námið byggist á að nemendur kynnist því að æfa inn á líkamsræktarstöð. 
Mikilvægt er að þegar við stígum okkar fyrstu skref inn á líkamsræktarstöð að kunnátta 
sé fyrir hendi. 
 
Markmið: að nemandi 

● læri rétta líkamsstöðu 
● skilji tilgang og nauðsyn upphitunar 
● læri rétta lyftingatækni 

 
Kennsluaðferðir: Um er að ræða verklega kennslu sem fer fram í líkamsræktarstöð 
(World Class).  
 
Námsmat: Gefið verður fyrir mætingu og virkni í tímum.  
 

Mósaík 

Tímamagn: Tvær kennslustundir á viku. 

Lýsing: Hannaðir hlutir út frá sköpun og leikni hvers og eins. Hannað og skapað fyrst í 
teikningum sem eru yfirfærðar í mósaík. Endurnýting á hráefni sem hefur verið notað í 
annað t.d afgangs flísar, keramik bollar, speglar, diskar, gömul mynt tölur og fl. 

Verkefni: 

● spegill 
● mynd 
● jafnvel annað ef hugmyndin er góð og framkvæmanleg 
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Markmið: nemendur eiga að: 

● þjálfast í mismunandi útfærslu verkefna 
● sýna frumkvæði í eigin vinnu 
● leggja áherslu á sjálfstæð vinnubrögð  
● sýna leikni og sköpun í vinnu sinni 
● öðlast þekkingu og auka færni í nýtingu efna 
● endurnýta hráefni  

Kennsluaðferðir:  Verkleg kennsla og innlagnir. 

Hæfniviðmið: 

● vinnur verkefni af samviskusemi og nýtir tíma vel 
● tekur ábyrgð á eigin námsframvindu og klárar verkefni á réttum tíma 

Námsmat: Virkni í tímum, hugmyndavinna, verkefni, ástundun og hegðun. 

 
 

Myndvinnsla í Gimp (svipað Photoshop) 
Tímamagn: Tvær kennslustundir á viku..  

Lýsing: Farið í grunnatriði myndvinnslu í Gimp (svipað forrit og Photoshop). Nemendur 
kynnast helstu verkfærum, aðferðum og stillingum sem notaðar eru í myndvinnslu og 
byggja þannig upp færni til að vinna æ flóknari og fjölbreyttari myndir. 

Hæfniviðmið: 

● unnið sjálfstætt og tekið ábyrgð á eigin námsframvindu 
○ vinnur í tímum 
○ skilar á réttum tíma 

● unnið á skapandi og gagnrýninn hátt, sjálfstætt og með öðrum 
○ leggur sig fram um að skoða málin frá fleiri en einni hlið 
○ ber ábyrgð sjálfstætt og í samvinnu við aðra 

● nýtt hugbúnað/forrit við myndvinnslu á fjölbreyttan og skapandi hátt 
○ Gimp 

● kunni skil á og virði höfundarrétt og tilvísunum í hann 
○ veit hvernig á að finna efni sem leyfilegt er að nota 
○ kann að vísa í höfundarrétt 

Námsefni: Innlagnir, kennsluefni og verkefni frá kennara, Inkscape, Gimp og ýmis 
netlæg forrit. 

Námsmat: Símat, leiðsagnarmat, sjálfsmat og jafningjamat. Lokaeinkunn i bókstöfum. 
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Núvitund og slökun 
Tímamagn Tvær kennslustundir á viku. 
  

Lýsing: Valfagið Núvitund og slökun. Nemendur velja valfagið til að kynnast núvitund, 
hugleiðslu og slökun. Allir tímar eru verklegir og þarf hver nemandi að gera sitt besta í hverri 
kennslustund. 
  

Markmið að nemandi: 
▪ kynnist núvitund, hugleiðslu og slökun 
▪ skilji mikilvægi góðrar samvinnu og framkomu 
▪ taki virkan þátt og geti beitt virkri hlustun 
▪ sýni jákvæðni og kunni að taka ábyrgð á sjálfum sér 
▪ taki þátt í uppbyggilegum samræðum 
▪ leggi sig fram og taki tillit til hvors annars 
▪ geti metið eigin frammistöðu 
▪ kynnist einföldum jógaæfingum 

 
Kennsluaðferðir: 
Kennari leggur inn æfingar, stjórnar umræðum og leiðbeinir með jákvæðri og           
uppbyggilegri gagnrýni. Nemendur taka sjálfsmat í lok annar. 

Námsefni: Frá kennara. 
 
Námsmat: Nemendur eru metnir í formi Lokið/ólokið ásamt umsögn um virkni og            
þátttöku í kennslustundum. Til þessa að ljúka við valfagið þarf að skila skriflegum             
verkefnum sem verður í formi eins konar leiðarbókar. Nemendur eru hvattir til að             
stunda hugleiðslu a.m.k. 3x í viku og nýta sér þær æfingar sem við gerum í               
kennslustunum. 
 
 

Rafíþróttir 
Tímamagn: Tvær kennslustundir á viku.  

Lýsing: Nemendur kynnast rafiþróttinni og spila leiki undir leiðsögn kennara. Lögð er 
áhersla á félagsleg samskipti, samvinnu, líkamsstöðu ofl. 

Námsmat: Áhugi og virkni.  

 

Skák  
Tímamagn: Tvær kennslustundir á viku. 
 
Lýsing: Teflt verður í hverjum tíma. Farið verður í manngang, hrókun, framhjáhlaup, 
byrjanir, mát, skákþrautir, skák á netinu. Skoðaðar verða þekktar skákir og þær tefldar. 
 
Markmið:  

● að kenna rétta hegðun við skákborðið 
● glæða skákáhuga nemenda 
● auka þekkingu nemenda á skák 
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Kennsluaðferðir: Verkleg kennsla með  innlögn í upphafi kennslustundar. 
 
Námsefni: Námsefni frá kennara. 
 
Námsmat: Lokið / ólokið. 

 
 

 
Smíði 

Tímamagn: Tvær kennslustundir á viku.  
 
Lýsing: Lögð verður áhersla á að nemendur hanni sjálfir og útfæri verk sín og vinni úr 
þeim eftir því sem við verður komið.  
 
Markmið: Að nemandi  

● geti útfært hugmyndir sínar í gegnum hönnunarferlið  
● læri að nota mismunandi efnistegundir  
● geti metið á sjálfstæðan hátt hvaða kröfur eru gerðar til vandvirkni og 

frágangs afurðar úr tré  
● tileinki sér öryggisatriði við vélar og verkfæri  

 
Kennsluaðferðir: Lögð er áhersla á að virkja sköpunarkraft nemenda, sjálfstæð 
vinnubrögð og vandvirkni. Nemendur vinna verkefni eftir fyrirmælum kennarans en 
einnig að eigin vali og þá í samráði við kennarann.  
 
Námsmat: Tölueinkunn þar sem metin eru vinnusemi, vinnubrögð og ástundun.  
 

 
Spilum saman 

 
Tímamagn: Tvær kennslustundir á viku. 
 
Lýsing: Flestir hafa gaman af því að spila, það reynir á rökhugsun, kænsku, smá heppni 
og samskipti við spilafélagana. Í þessu vali spilum við saman alls kyns spil, borðspil og 
venjuleg. Hér reynir líka á kænsku og traust. 
 
 Markmiðið 

●  að efla samskipti og félagsfærni  
● að efla rökhugsun, einbeitingu og úthald 

 
Námsmat: Virkni í tímum, áhugi, ástundun og hegðun. 
 

 
Stattu á þínu 

Tímamagn: Tvær kennslustund á viku. 

Lýsing: Námskeiðið er sett upp sem hópastarf. Námskeiðið mun gefa öllum kost á að tjá               
sig en því er náð fram með mismunandi aðferðum að fyrirmynd Bellanet sem er sænskt               
forvarnarverkefni á vegum Wocad. Á námskeiðinu verður farið í gegnum mismunandi           
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viðfangsefni eins og vináttu, sjálfsmynd, kynlíf, forvarnir o.fl. Nemendur fá tækifæri til            
þess að mynda sér skoðun á ýmsum málum, þeir fá þjálfun í að rökstyðja hvers vegna                
þeir eru á þeirri skoðun. Þannig geta þeir verið búnir að fá æfingu í að mynda sér skoðun                  
á ýmsu og færa rök fyrir því og eru þess vegna betur undirbúnar fyrir raunverulegar               
aðstæður. Mikið er lagt upp úr því að bera skuli virðingu fyrir skoðunum annarra.  

Markmið: 

● að nemendur geti staðið með sjálfum sér 
● að nemendur átti sig á rétti á skoðunum óháð skoðunum annarra 

Námsefni: Verkefni frá kennurum. 

Kennsluaðferðir:  Námskeiðið er sett upp sem hópastarf.  

Námsmat:  Lokið eða ólokið eftir þátttöku í námskeiðinu. 

 

Stíll hönnunarkeppni 

Tímamagn: Kennt einu sinni í viku tvær kennslustundir í senn, sep.-nóv. í samstarfi við 
Bólið. Þegar nær dregur keppni þá geta tímasetningar færst til vegna undirbúnings fyrir 
keppnina. 

Lýsing: Stíll er árleg hönnunarkeppni á milli félagsmiðstöðva grunnskólanna þar sem 
keppt er í hárgreiðslu, förðun og fatahönnun út frá ákveðnu þema. 

Viðfangsefni er að undirbúa og gera verkefni fyrir Stíl – hönnunarkeppni, 
félagsmiðstöðva grunnskóla. Undankeppni fer fram í félagsmiðstöðinni Bólið nóv- des, 
og þeir sem vinna taka þátt í lokakeppni sem fer fram jan-feb. Endanlegar dagssetningar 
ekki komnar. 

Markmið: Stíll – hönnunarkeppni hvetur unglinga til listsköpunar og er hvatning að 
frumlegri sköpun og hugsun. 

Lokamarkmið: Taka þátt í keppni og nemendur sýna fram á upphaf ferlis til lokaafurðar 

 
Upplýsingamennt  

Tímamagn: Tvær kennslustundir á viku. 
 
Markmið: að nemandi:  

● læri að umgangast netið, afla sértækra upplýsinga og vinna úr þeim  
● nái fullnaðartökum á flóknum verkefnum í ritvinnsluforriti  
● læri grundvallaratriði í myndvinnsluforritinu Gimp  
● læri grundvallaratriði HTML forritunar  
● geti sett upp heimasíðu í vefsíðuforriti  
● nái tökum á að vinna hljóð í tölvu  

 
Kennsluhættir: Lögð verður áhersla á eins fjölbreyttar kennsluaðferðir og kostur er 
sem efla sjálfstæði og frumkvæði nemenda.  
 

14 
 



Valbók 2020-2021 Lágafellsskóli 
Námsgögn: Notepad, Word, Gimp, Audacity, internetið og verkefni frá kennara.  
 
Námsmat: Nemendur fá einkunn þar sem metin er verkefnavinna, ástundun og 
vinnusemi.  
 

Útivist  
Tímamagn: Tvær kennslustundir á viku. Ótímasett val. 
 
Lýsing:    Áfanginn er samansettur af þremur  til fjórum  ferðum. Kennslan fer fram á 
virkum dögum.  Hver tími er auglýstur fyrirfram á skilaboðatöflu við skrifstofu.  Tekið 
skal fram að skylt er að halda hópinn í öllum ferðunum.  Unnið er með atriði eins og 
samvinnu, tillitsemi og háttvísi. Einnig er líklegt að nemendur þurfi að bera einhvern 
kostnað af ferðunum.  
 
Fatnaður og útbúnaður: Mikilvægt er að hafa hlýjan og skjólgóðan fatnað í þeim 
ferðum sem við á.  Vasaljós fyrir hellaferðir og skíðabúnað fyrir skíðaferðir o.s.frv.. 
 
Markmið:  

● Að nemendur kynnist þeim mismunandi möguleikum til útivistar og hreyfingar í 
umhverfi okkar á Íslandi. 

  
Kennsluaðferðir: Verkleg kennsla.  
 
Námsmat: Gefið er í bókstöfum. Nemendur þurfa að mæta í ferðirnar og virða reglur 
sem settar eru af kennurum  til að standast áfangann. Þeir nemendur sem ekki komast í 
ferðir þurfa að skila ritgerð eigi síðar en viku eftir að ferð er farin.  
Einnig er ætlast til að nemendur sýni sjálfstæð vinnubrögð og góða framkomu.   
 

 
Vatnslitamálun 

Tímamagn: Tvær kennslustundir á viku. 
 
Lýsing:  Kynntar verða helstu aðferðir í vatnslitamálun og verkefni unnin út frá þeim 
 
Markmið:  

● að nemendur geti greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni 
● að nemendur geti tjáð skoðanir og tilfinningar í eigin sköpun 
● að nemendur geti sett fram hugmyndir byggðar á eigin ímyndunarafli 
● að nemendur geti sýnt frumkvæði í góðri umgengni, frágangi og vinnusemi 

  
 
Kennsluaðferðir: Innlögn, kynning og umræður um verkefni dagsins, 
einstaklingskennsla. 
 
Námsmat: Símat – öll vinna nemenda er lögð til grundvallar námsmati. Gefin er einkunn 
í bókstöfum í lok annar.  
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Vélmennaforritun 
Tímamagn: Tvær til þrjár kennslustundir á viku fyrir áramót, stefnt er að taka þátt í 

keppninni First lego league sem verður um miðjan nóvember. 

Markmið: 

● að vekja áhuga ungs fólks á vísindum og tækni, leiðtogahæfni og lífsleikni 

Kennsluhættir: verkefnavinna og fyrirlestrar, allir þurfa að vera tilbúnir til að vinna  

fyrir utan skóla að verkefnum sínum.  

Námsmat: Virkni í tímum, mæting og skil á verkefnum. 
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