Valgreinar skólaárið 2017-2018
Valgreinablaði þarf að skila til umsjónarkennara í síðasta lagi 1. Júní 2017

Nafn ______________________________________________ bekkur ________________
Í 9. og 10. bekk gefst nemendum kostur á að velja sér valgreinar. Tilgangurinn með auknu
valfrelsi nemenda er að einstaklingurinn fái að njóta sín miðaða við áhugasvið og
framtíðaráform. Val fer fram í samvinnu við foreldra en einnig er hægt er að leita til kennara
og námsráðgjafa um val.
Nemendur velja þær greinar sem þeir hafa mestan áhuga á og síðan aðrar greinar til vara. Því
miður er ekki hægt að verða við óskum allra um fyrsta val því takmarkaður fjöldi kemst í
hvern hóp. Mjög mikilvægt er að nemandinn ígrundi val sitt vel svo ekki þurfi að gera
breytingar eftir að búið er að gera stundatöflu fyrir hvern og einn nemanda.
Nemendur og foreldrar eru hvattir til þess að lesa vel valgreinabæklinginn og kynna sér
upplýsingar um námsbrautir og inntökuskilyrði í framhaldsskóla á
Menntagáttinni: http://menntagatt.is/. Námsráðgjafar veita ráðgjöf um námsval.
Hér að neðan er listi yfir þær valgreinar sem verða í boði skólaárið 2017- 2018. Athugið að sumar
greinar eiga aðeins við 9. bekk og aðrar aðeins við 10. bekk. Merktu með 1, 2, 3, 4, við þær valgreinar
sem þú vilt helst stunda og x við aðrar 6 valgreinar sem væru þá til vara. Athugið að sumar
valgreinar eru aðeins í boði hálfan veturinn en aðrar allan veturinn. Lýsingar á valgreinum er að
finna í valbæklingi á heimasíðu skólans.
Í sviga fyrir aftan hverja valgrein er talan 1, 2, 3 eða 4. Hún merkir tímafjölda á viku í hverri grein en
athugið að þau fög sem eru heilsárs telja þá tvöfalt.

Nemendur í 10. bekk eiga að hafa 6 kennslustundir á viku í valgreinum á hvorri önn

Dæmi um nemanda í 10. bekk
Heimanám(1)
Fatahönnun (2)
Heimilisfræði (3)
Leirmótun (2)
Snyrting (2)
Skartgripagerð (2)
________________________________________________________
Samtals 12 yfir árið

_______________________

________________________

Nemandi

Foreldri

Valblað – 10. bekkur
Framhaldsskólaáfangar ___ Málmsmíði kennt í Borgarholtskóla – allt árið (3)
Fjarnám FÁ (3) áfangi _________________________________
Sjá valáfanga í boði : http://www.fa.is/fjarnam/afangar-fjarnam/
Heilsársval
 Árbók (2) 1 tími á viku
 Leiklistarval (6) 3 tímar á viku
 Eðlis- og efnafræði (4) 2 tímar á viku
 Myndmennt 10. bekkur (4) 2 tímar á viku
 Skrautskrift (4) 2 tímar á viku
 Val utan skóla s.s listaskóli / íþróttaæfingar (2)
Hálfsársval
 Bókfærsla (2)
 Bætt líðan (2)
 Danskar kvikmyndir og tölvuverkefni (2)
 Enska tónlist og textar (1)
 Fatasaumur – vélsaumur – hönnun (2)
 Félagsfræði (2)
 Fjármálalæsi (1)
 Fluguhnýtingar (2)
 Form og hlutir (2)
 Forritun grunnur (2)
 Golf (2) – nauðsynlegt er að eiga búnað
 Google drive Gmail og Google+ (2)
 Grísk goðafræði (2)
 Heimanám (1)
 Heimilisfræði - 10.bekkur (3)
 Heimspeki (1)
 Hljóð og videóvinnsla (2)
 Íslenskar glæpasögur (1)
 Íþróttafræði (2)
 Jafnréttis- og kynjafræði (2)
 Jólaval (2)
 Knattspyrnuval (2)
 Kvikmyndir (2)
 Lego (2)
 Leirmótun (2)

 Listir og listasaga (2)
 Listir og sjálfbærni (2)
 Líkamsrækt (2)
 Ljósmyndun og stafræn myndvinnsla (2)
 Náms- og starfsfræðsla (1)
 Námstækni (1)
 Núvitund (1)
 Nýting spjaldtölva í námi (2)
 Prjón / hekl– hönnun (2)
 Samfélagsmiðlar í námi (2)
 Skartgripagerð (2)
 Skák (2)
 Snyrting (2)
 Smíði (2)
 Spænska (2)
 Stuttmyndagerð (2)
 Stærðfræði – aðstoð (1)
 Stærðfræði 103 (2)
 Tækjaóðir (2)
 Tölvugrafík (2)
 Tölvuteikning (2)
 Upplýsingamennt (2)
 Útivist (2)
 Vefsíðugerð (2)
 Ökufræði (2)
 Vinnustaðaval (2) Hvaða fyrirtæki ________________________
Samkvæmt nýrri aðalnámskrá varð breyting á fyrirkomulagi á kennslu í list- og verkgreinum haustið 2014 á
þann veg að þær greinar eru áfram skyldufag en nemendur geta valið sér eftirfarandi list- og verkgreinarúllur
þar sem hver rúlla inniheldur fyrirfram ákveðnar 2 greinar. Önnur greinin er kennd á haustönn og hin á vorönn
tvær kennslustundir í senn. Merktu 1 við þá rúllu sem þú mundir helst vilja velja og svo 2 , 3, 4 og 5 eftir
áhuga.
List- og verkgreinar
___Leiklist - smíði
___ Myndmennt - handverk
___ Textíl - leiklist
___ Heimilisfræði - textíl
___ Handverk – heimilisfræði
___ Smíði - myndmennt

