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Valgreinar í 7. bekk

◦ Valgreinar í 7. bekk eru kenndar á 

mánudögum kl. 13.10 – 14.05

◦ Hver nemandi velur sér 1 valgrein fyrir 

áramót og 1 eftir áramót

◦ Vandið valið og skoðið vel þær 

valgreinar sem eru í boði

◦ Veljið einnig varaval fyrir og eftir 

áramót

◦ Valinu á að skila rafrænt fyrir 04. 

september á slóðinni

https://forms.office.com/r/N2MdewBuTX

◦ Athugaðu að erfitt getur verið að 

breyta vali þínu síðar og því best að 

vanda valið

◦ Fyrsti tíminn í valinu er 

mánudaginn 5. september

https://forms.office.com/r/N2MdewBuTX


Forritun 

1 tími á viku, hálfan vetur fyrir eða eftir áramót

Kennari: NN

Á námskeiðinu verða kennd grunnatriði

tölvuforritunar. 

Námskeiðið hentar bæði þeim sem 

hafa gaman að því að glíma við þrautir 

og svo þeim sem jafnvel hyggja á 

frekara nám í forritun. 

Námsmat byggist á ástundun og virkni 

nemenda.



Íþróttaleikir

1 tími á viku, hálfan vetur fyrir eða eftir áramót

Kennari: Fadel og Jón Orri

Í valinu kynnast nemendur allskonar 

leikjum og íþróttagreinum, bæði 

einstaklings- og hópgreinum. 

Áhersla er lögð á hreyfingu og virka 

þátttöku nemenda og stefnt er að því 

að fara í heimsóknir til ýmissa 

íþróttafélaga. 

Námsmatið felst í virkni og áhuga 

nemenda í kennslustundum. 



Leiklist 

1 tími á viku, hálfan vetur fyrir eða eftir áramót 

Kennarar: Inga Steinunn Henningsdóttir

Hressandi val sem fer yfir grunninn í leiklist. 

Farið verður í alls konar leiki og hópvinnu 

með það að markmiði að fara út fyrir 

þægindarammann og efla sjálfstraustið í 

öruggu umhverfi. Unnið verður með leiklist 

í ýmsum miðlum. 

Stefnt að því að setja upp sýningu og/eða 

taka upp stuttmyndir. 

Námsmat byggist á ástundun og virkni 

nemenda.



Listasmiðja val

1 tími á viku, hálfan vetur fyrir eða eftir áramót

Kennarar: Myndmenntakennarar

Í listasmiðju verður unnið með fjölbreyttan 

efnivið á skapandi hátt. Við skoðum 

hvernig við getum útfært hugmyndir í 

mismunandi efni.

Nemendur fá sjálfir að ráða miklu um það 

hvernig þeir útfæra sín verkefni. 

Námsmat byggist á ástundun og virkni 

nemenda.



Nemandaráð 7. bekkur

1 tími á viku, hálfan eða heilan vetur 

Kennari: Elín Lára Baldursdóttir

Nemendaráð starfar í þágu barna- og unglinga í 

skólanum og félagsmiðstöðinni og því er 

mikilvægt að þau sem taka að sér sæti í 

nemendaráði séu meðvituð um það hlutverk og 

þær skyldur sem þau gegna. 

Ein helsta forsenda þess að sitja í nemendaráði 

er mæting og þátttaka. Þá er átt við mætingu 

og þátttöku á fundum og viðburðum sem 

félagsmiðstöðin og skólinn standa fyrir. 

Nemendaráð skiptist í ýmis ráð sem vinna saman 
að undirbúningi og útfærslu viðburða á vegum 

skólans og félagsmiðstöðvar.  

Námsmat byggist á ástundun, virkni og samvinnu 

nemenda.



Skák

1 tími á viku, hálfan eða heilan vetur

Kennari: Stefán Bergsson

Valgreinin skák er hugsuð fyrir alla sem 

hafa áhuga og ánægju af skák, jafnt 

byrjendur sem lengra komin. Hér fléttast 

saman taflmennska og leiðsögn. Jafnt fyrir 

bæði kyn! 

Námsmat byggist á ástundun og virkni 

nemenda.



Viltu semja og hanna bók fyrir leikskólabörn? 
Skapandi og gefandi samstarfsverkefni við leikskóla.

1 tími á viku, hálfan eða heilan vetur

Kennari: Daði Guðjónsson

Í þessu vali semja nemendur og hanna 

barnabók fyrir unga bókaorma. Þetta er 

samstarfsverkefni sem unnið er með 

leikskólabörnum að hluta til. Nemendur 

kynna sér bækur fyrir unga lesendur og 

þau þemu sem höfða til þeirra. 

Leikskólabörn koma í heimsókn og 

nemendur fara í heimsókn í leikskólann. 

Lokahátíð er þegar bækurnar eru lesnar 

upp fyrir nemendur leikskólans.

Námsmat byggist á ástundun og virkni 

nemenda.


