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Upplýsingar um nám í 10. bekk í Lækjarskóla 

skólaárið 2015-2016 

Námsefni í 10. bekk skiptist í kjarnagreinar og frjálst val. 

Kjarni er skyldunámsefni allra nemenda í 10. bekk. Í honum skiptast kennslustundir á 

eftirfarandi hátt: 

Íslenska 6 kennslustundir á viku 

Stærðfræði 6 kennslustundir á viku 

Danska 4 kennslustundir á viku 

Enska 4 kennslustundir á viku 

Íþróttir/sund 3 kennslustundir á viku 

Lífsleikni 2 kennslustundir á viku 

Náttúrufræði 3 kennslustundir á viku 

Samfélagsfræði 3 kennslustundir á viku 

Kjarni samtals: 31 kennslustundir. 

Frjálst val  

Til viðbótar kjarna eiga nemendur að velja sér 5-6 kennslustundir í valgreinum í 

frjálsu vali þannig að heildartímafjöldinn verði um 37 kennslustundir á viku. 

 

Hafið það hugfast, að valgreinarnar eru ekki aukagreinar heldur eru þær jafn mikilvægar 

og skyldugreinarnar og kröfur um ástundun og árangur verða á engan hátt minni. 

Það hefur engin áhrif á rétt nemenda til framhaldsnáms hvaða valgreinar þeir velja sér, en það 

getur þó auðveldað þeim framhaldsnámið að hafa tekið valgrein sem skiptir máli fyrir þá 

námsbraut, sem nemandinn stefnir að. 

 

Til þess að hægt sé að halda uppi kennslu í valgrein í frjálsu vali þarf tiltekinn lágmarksfjöldi 

að velja hana. Val nemenda hefur áhrif á skiplag komandi skólaárs og því verða 

breytingar á vali ekki mögulegar eftir að skóli hefst í haust. 

Þess vegna er mjög áríðandi: 

1. að nemendur íhugi mjög vandlega hvaða valgreinar þeir álíta að henti þeim best, 

2. að nemendur færist ekki meira í fang en líkur eru á að þeir ráði við, 



3. að þeir ráðfæri sig við foreldra sína og kennara áður en þeir ganga endanlega frá 

valinu. 

 

Hér á eftir er boðið upp á ýmsa möguleika í vali. Nemendur þurfa einnig að vera við því búnir 

að sumar valgreinar þurfi þeir að sækja í aðra skóla eða stofnanir t.d. Flensborg, Iðnskólann, 

Fisktækniskóla Íslands, Menntasetrið við lækinn eða Gaflaraleikhúsið. 

Ef hagkvæmt reynist og ef það auðveldar skólanum að halda uppi fjölbreyttu vali þá 

munu nemendur í 9. og 10. bekk sækja saman tíma í sumum valgreinum. 

 

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 af 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 Lækjarskóla mun samþykkja að 

meta til valgreina er: skipulagt tónlistarnám, íþróttaiðkun, s.s. samkvæmisdans, fótbolti, 

handbolti, karate, skylmingar, fimleikar og hestaíþróttir. Einnig er samþykkt listnám eins og 

ballett, myndlist og leiklist. 

Hver grein utan skóla jafngildir 2 kennslustundum á viku í vali. Hver nemandi getur fengið 

mest metnar 4 kennslustundir á viku stundi hann utan skóla nám/íþróttir í tveimur aðskildum 

greinum. 

Nemendur sem hyggjast fá ofangreint metið þurfa að merkja sérstaklega við það á 

valblaði sínu þegar þeir velja fyrir komandi skólaár. Síðan þurfa þeir að skila til 

skrifstofu skólans staðfestingu frá viðkomandi skóla/íþróttafélagi í síðasta lagi fyrir 10. 

september 2015. 

Eyðublað fyrir staðfestingu verður afhent við skólabyrjun í ágúst 2015 

 

 

 



Valgreinar í boði árið 2015 – 2016 

 

Atburðastjórnun 

2 stundir á viku 

Nemendur fá að kynnast því hvernig atburðir eru skipulagðir, farið verður í heimsókn, t.d. í 

Fjölbrautarskólann í Garðabæ þar sem fylgst verður með undirbúningi fyrir tískusýningu nemenda á 

textilbraut. Einnig verður farið í heimsókn í fyrirtæki sem sérhæfir sig í atburðarstjórnun. 

Í þessum valáfanga munu nemendur einnig leita leiða til að skipuleggja fjáraflanir fyrir 9. og 10. bekk 

og halda utan um þær. Þessi valáfangi verður kenndur í lotum. 

Markmið: Skipulagning og utanumhald, virkja nemendur til að vera með. 

Námsmat: Vinna, ástundun og virkni nemandans er metin. 

 

Badminton 

2 stundir á viku 

Kynnast hinni skemmtilegu íþrótt, badmintoni. Nemendur spila í liðum. Förum í Badmintonhöllina ofl. 

skemmtilegt. 

 

Boltaíþróttir 

2 stundir á viku. 

Í þessum áfanga kynnumst við og spilum boltaíþróttir. Kjörið fyrir þá sem hafa gaman af íþróttum og 

vilja skemmtilega útrás. Markmið áfangans er að kynnast þessum helstu boltagreinum á jákvæðan og 

skemmtilegan hátt og spila og þjálfast í þeim. Skemmtilegur áfangi fyrir þá sem hafa gaman af 

íþróttum. 

 

Heimur íþróttanna – lífstíll 

2 stundir á viku 

Í þessum áfanga fræðumst við um heim íþrótta. Þeir sem hafa áhuga á íþróttum, þjálfun eða 

einhverju því tengdu ættu að finna sig vel í þessu vali. Markmið áfangans er að fræða nemendur um 

íþróttir og íþróttamannninn. Meðal þess sem gert verður er að farið verður í kynningar á nokkrum 

íþróttagreinum, viðkomandi íþróttagreinar spilaðar og fyrirlestrar um þjálfun, næringu og fleira sem 

við kemur íþróttamanninum. 

 



Ég er til en þú? – jafningjastuðningur 

2 stundir á viku. 

Öll viljum við að nemendum í skólanum líði vel, finni sig örugga og sýni hvert öðru virðingu. Í 

stórum skóla er það þó þannig að ekki líður öllum nógu vel. Þess vegna höfum við sett af stað 

þróunarverkefni þar sem nemendum með góða félagsfærni gefst tækifæri til að þátt í að bæta 

skólaumhverfið með því að styðja aðra og ekki síst efla sjálfa sig. 

8-10 nemendum stendur til boða að vera með í vetur í verkefninu. Námið fer fram í formi fræðslu, 

hópavinnu og leiðbeinendastarfi og verkefnaskilum. Verkefnin eru unnin í samstarfi við Vitann og fer 

hluti af verkefnavinnunni fram þar. 

Námsmat: Vinna, ástundun og virkni nemandans er metin. 

 

Bútar og pjötlur 

2 stundir á viku. 

Í þessum valáfanga verður saumað rúmteppi sem nemandinn hannar sjálfur. Hugmyndir koma úr 

bíómyndum og það sem nemandinn túlkar sem ást og kærleikur. 

 

 

Prjón og/eða fatasaumur 

2 stundir á viku. 

Nemendur hafa val um að sauma eða prjóna einfalda flík í samráði við kennara. Hafi nemendur 

sérstakar óskir varðandi efnisval umfram það sem skólinn skaffar, þá mun sá mismunur á 

efniskostnaði falla á nemandann. 

 

Útsaumur 

2 stundir á viku. 

Nemendur vinna með einfaldan útsaum, með mismunandi útsaumssporum í tösku, dúk eða flík í 

samráði við kennara. 

Hafi nemendur sérstakar óskir varðandi efnisval umfram það sem skólinn skaffar, þá mun sá 

mismunur á efniskostnaði falla á nemandann. 

 

Matarlyst/matarlist 

2 stundir á viku. 



Á flakki um heiminn. Matreitt er úr grænmeti, ávöxtum, kjöti og fisk, einfaldur veislumatur eldaður 

og fjölbreyttur bakstur frá öllum heimsálfum. Að nemendur þekki og geti notað upplýsingar á 

mætvælaumbúðum. Leggja mat á eigin neyslu, þarfir og gerviþarfir. Markmiðið er að nemendur geti 

sagt frá íslenskri og erlendri matarmenningu og matreitt ýmsa þjóðarrétti. Að nemendur geti farið 

eftir 

leiðbeiningum um hreinlæti og þrif tengdu heimilishaldi og matreiðslu. Einnig að nemendur geti verið 

sjálfstæðir við vinnu í eldhúsi og við innkaup á matvörum. 

Uppskriftir koma úr ýmsum áttum. Nemendur koma með möppu sem geymd er í stofunni og þar 

safna 

þeir saman uppskriftum og verkefnum. 

Námsmat: Lagt verður mat á vinnu í tímum, frumkvæði, skipulag, sjálfstæði og vinnusemi. Eitt 

verklegt próf er í lok annar. 

 

Hönnun og smíði 

2 stundir á viku. 

Hönnun og smíði gefur nemandanum tækifæri til að þroska samhæfingu hugar og handar, upplifa 

skapa og tjá sig og á þann hátt hafa áhrif á sitt nánasta umhverfi. Námið er góð undirstaða fyrir lífið 

og 

áframhaldandi nám. 

Byggt verður ofan á þann grunn sem nemendur hafa þegar tileinkað sér í smíði. 

Nemendur vinna eitt verkefni eftir gefinni forskrift kennara, síðan velja nemendur verkefni í samráði 

við kennara. 

Námsmat. Símat með áherslu á frumkvæði, verkfærni, iðni, öryggismál og samskipti. 

 

Málmsmíði 

2 stundir á viku 

Byggt verður ofan á þann grunn sem nemendur hafa þegar tileinkað sér í málmsmíði. Nemendur 

vinna eitt verkefni eftir gefinni forskrift kennara, síðan velja nemendur verkefni í samráði við 

kennara.  Markmið námsins er að gera nemendur sjálfstæða í verki, stuðla að vinnugleði og virðingu 

fyrir vinnu, þjálfa einbeitingu, iðjusemi og verkfærni.  

 

Leiklist - Gaflaraleikhúsið. Skapandi leikhús 

Kennslustaður: Gaflaraleikhúsið Strandgötu 50. 



Tími: Eftir kl. 16 virka daga og um helgar frá því í lok nóvember fram að grunnskólahátíð í febrúar 

2016 með mismikilli vinnu eftir vikum og mest í byrjun febrúar. Sérstök tímaáætlun kemur á 

haustönn. 

Leiklistarval þar sem þátttakendur taka þátt í uppsetningu leiksýningar/söngleiks að ákvörðun 

þátttakenda þar sem verkefnið er undirbúningur, æfingar og leiksýning með öllum þeim verkefnum 

sem þarf að leysa fyrir eina leiksýningu (leikur, söngur, búningar, tónlist, kynning o.fl.) Lýkur með 

leiksýningu(m). 

 

Leirlist 

2 stundir á viku 

Nái tökum á grunnaðferðum leirmótunar, tileinki sér skilvirk og öguð vinnubrögð. Læri að þróa 

markvissa hugmyndavinnu og að yfirfæra hugmyndir sínar í leir. Geti komið hugmyndum sínum og 

vinnsluferli í orð og geti útskýrt vinnu sína fyrir öðrum. Kynnist sögu leirlistar á Íslandi og verkum 

íslenskra leirlistamanna.  Njóti þess að eiga góðar og skemmtilegar stundir þar sem sköpunargleðin er 

í fyrirrúmi. 

 

Slökun 

1 stund á viku 

Kynntar verða mismunandi aðferðir í átt til slökunar. Má þar nefna notkun slökunartónlistar, leidda 

slökun, öndun o.fl. Markmiðið er að nemendur upplifi slökun á líkama, huga og sál. 

Það hefur sýnt sig að slökun eykur einbeitingu og vellíðan. 

 

Unglingakór – Sönghópur 

2 stundir á viku allan veturinn, 80 mín. í senn. 

Í þessum áfanga er lögð áhersla á að syngja ýmis lög, popplög, lög úr söngleikjum, og rödduð lög fyrir 

kór. Sungið verður með léttum undirleik, búnar til raddir og spáð í útsetningar á hverju lagi fyrir sig. 

Lögin verða valin af hópnum. 

 

Utanskólaval 

2 stundir á viku. 

Hægt er að fá annað nám metið sem valgrein, t.d. skipulagt tónlistarnám, íþróttaiðkun, dans, 



fimleikar, dans, félagsmál. 

Nemendur verða að gera samning og skila inn staðfestingu um námið undirrituðum frá viðkomandi 

skóla/íþróttafélagi og forráðamönnum fyrir 10. sept. 2015 

Hver grein utan skóla jafngildir 2 kennslustundum á viku í vali. Nemandi getur fengið mest 

metnar 4 kennslustundir á viku stundi hann utan skóla nám/íþróttir í tveimur aðskildum 

greinum. 

 

Kvikmyndir 

2.stundir á viku 

Að nemendur öðlist dýpri þekkingu og skilning á heimi kvikmynda. Að nemendur þekki myndir sem 

hafa sögulegt gildi frá öðrum kvikmyndum. Að nemendur kynnist íslenskri sem og erlendri 

kvikmyndagerð. Horft verður á kvikmyndir frá mismunandi löndum og  kvikmyndinni gerð góð skil. 

Horft verður á kvikmyndir í kennslutímum og mismunandi verkefni unnin frá hverri mynd.  Farið 

verður í kvikmyndahús og ólíkar kvikmyndir skoðaðar.  Námsmat – Vinna, verkefni, ástundun og 

virkni nemandans er metin. 

 

Nýsköpun 
 
2 stundir á viku. 

Ertu hundleiður og pirraður á gagnslausum hlutum? Ertu með einhverja hugmynd eða lausn? Líttu í 

kringum þig. Sérðu eitthvað sem þú getur bætt? Er eitthvað í skólanum, heima eða annarstaðar sem 

væri hægt að bæta eða laga? Hlutir verða ekki til af sjálfum sér. Það verður einhver að fá 

hugmyndina. Áttu ipod dokku? Áttu símahulstur? Áttu eitthvað með frönskum rennilás? Eða post it 

miða? Það er ótrúlega stutt síðan að engum hafði dottið í hug að búa þessa hluti til. Er kannski 

eitthvað sem alla vantar en engum hefur dottið í hug enn? Vertu með og þú getur orðið einn af 

hönnuðum framtíðar! 

 
Skrautskrift 
 
2 stundir á viku 
 

Langar þig til að skrifa fallega í fermingarbókina þína, gestabækur, afmæliskort eða bréfsefni við 

önnur tækifæri? Flott námskeið fyrir alla í 8. - 10. bekk sem hafa mikinn áhuga á ýmsum 

skriftartegundum og vilja öðlast færni í skrautskrift. Á námskeiðinu læra nemendur undirstöðuatriði 



skrautskriftar og að ná tökum á gotneska skrautskriftarletrinu. Námsmat: Símat með áherslu á tækni, 

sjálfstæði og vinnusemi. 

 

Skapandi “Selfie” 
 
2 stundir á viku 
 
Viltu læra að hanna frumlegustu sjálfsmynd (prófilmynd)?  Þú munt fræðast um fremstu listamenn 

sem verða kveikjan að þínum eigin hugmyndum.  Undirstöðuatriði í andlitshlutföllum, skissubækur, 

upplýsingatækni og grafísk hönnun munu hjálpa þér að búa til “An Almost Perfect Selfie” .  Á 

námskeiðinu verður hvatt til frumkvæðis, sjálfstæðra vinnubragða og skapandi hugsunar eins og 

kostur er. Komdu á námskeiðið og láttu þína listrænu hæfileika blómstra! Námsmat:  Skapandi 

hugsun, frumkvæði og frumleiki, sjálfstæði í vinnubrögðum, virkni og hegðun. 

 

Heimanám 

2 stundir á viku. 

Nemendur geta unnið við sitt heimanám undir handleiðslu kennara og fengið aðstoð við stærri 

verkefni. 

 

First Lego-keppnin  

2 stundir á viku sept-jan 

Valið snýst um að búa til lið sem tekur þátt fyrir hönd skólans í First lego keppninni. Tilgangur FIRST 

og FIRST LEGO ® keppninnar er að blása ungu fólki í brjóst löngun til að skara fram úr á sviði tækni og 

vísinda. Með þátttöku fræðara er því boðið að taka þátt í spennandi verkefnum, sem skapa færni í 

vísindum, verkfræði og tækni, örva nýsköpun og byggja upp lífsleiknihæfileika eins og sjálfstraust, 

samskiptahæfni og forystuhæfileika. 

 

Grunnforritun 

2 stundir á viku 

Unnið í gegnum síðuna http://code.org/learn . Farið í gegnum grunnatriði forritunar og gerða á 

öppum. Nemendur verða færir í að skilja hugsunina á bak við forritun og hvað liggur að baki helstu 

leikja og smáforrita. 



 

FRAMHALDSSKÓLAVAL –  

 

BÆJARBRÚ     Samstarf grunn- og framhaldsskóla í Hafnarfirði. 

 

Sjá linkinn sem er merktur: Framhaldsskólaval  

 

 


