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Félagsmiðstöð og félagsstarf  
 

Kennari: Starfsfólk félagsmiðstöðvanna   

Markmið:  

• Að efla félagslegan þroska nemenda, styrkja þau á félagslegum vett-
vangi og þar með að styrkja sjálfsmynd og viðhorf þeirra til sín og 
annarra.   

• Að nemendur ígrundi eigin getu til aðgerða og geti gert sér grein fyrir 
afleiðingum gerða sinna eða aðgerðaleysis.  

• Að efla meðvitund nemenda um jafnréttismál og auka sýn á lýðræði, 
jafnrétti og stöðu kynjanna og efla skilning á hugtökum því tengdu.  

Leiðir:  

• Nemendur hjálpa til við undirbúning og útfærslu á félagslífi í félags-
miðstöð, setja upp viðburði, auglýsa þá og stjórna.   

• Nemendur kynnast starfi ungmennaráðs, lýðræði samfélags og 
fleiru.   

• Námið verður tengt félagsmiðstöðinni Nýung að stórum hluta.  
 

Námsmat: Frammistöðu-

mat út frá hæfni á náms-

sviði, valbók og sjálfsmati    

 

 Athugið að einhvern 

hluta valtímabilsins gætu 

nemendur þurft að 

stunda námið utan skóla-

tíma, en fá þá frí á móti á 

Tímabil 4  

Egilsstaðaskóli 

Valgreinar í 8.-10.bekk 

Vor 2022 
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   Samval í 8.—10.bekk í Egilsstaðaskóla 

Samkvæmt grunnskólalögum nr. 91 frá 2008 skulu nemendur á elsta stigi  eiga kost 
á vali um námsgreinar.  Nemendur í 8. til 10.bekk skulu samkvæmt Aðalnámskrá 
eiga  kost á vali fimmtung námstímans.   

Markmiðið  með vali er að gefa nemendum tækifæri til þess að velja viðfangsefni í 
skólanum í tengslum við áhugasvið, styrkleika  og framtíðaráform.  Val í Egils-
staðskóla fer annars vegar fram í samvali sem er tvær kennslustundir á viku, en hins 
vegar í tengslum við einstakar námsgreinar. Samvalið eru tímabundin námskeið sem 
taka til mismunandi viðfangsefna sem sum eru tengd ákveðnum námsgreinum og 
fara fram innan skólans, en önnur eru kennd utan skólatíma. Val innan námsgreina 
byggir á því að nemendur hafi val um viðfangsefni og útfærslu verkefna. Gert er ráð 
fyrir því að nemendur í 8.-10.bekk Egilsstaðskóla velji sér viðfangsefni í samvali (2 
kest á viku) og innan einstakra námsgreina (4 kest á viku) auk þess geta nemendur 
ráðstafað vinnutíma sínum á svæðum, sem eru blandaðir vinnutímar (4 kest á viku). 

Námsmat í vali er hæfnimiðað eins og annað námsmat í skólanum. Þó er í sumum 
valnámskeiðum er gefið lokið/ólokið. Í hverju valnámskeiði er metin hæfni á náms-
sviði með tilliti til hæfniviðmiða námskeiðsins, sem sjá má inn á Mentor. Metið er 
eftir námsmatskvarða skólans: A– framúrskarandi hæfni, B—góð hæfni, C- sæmileg 
hæfni og D—hæfni ábótavant.   

Heimilt er samkvæmt grunnskólalögum að meta skipulagt nám sem stundað er utan 
grunnskóla sem hluta af vali í grunnskóla. Þar er t.d. átt við nám við ME eða tón-
listarskóla.  Auk þess er, að ósk foreldra, heimilt að meta tímabundna þátttöku 
nemenda í atvinnulífi, þátttöku í íþróttum og skipulögðu sjálfboðastarfi. Þetta fyrir-
komulag er nefnt utanskólaval.  Nemendur geta þannig nýtt nám í tónlistarskóla, 
íþróttir, nám í ME eða starf í björgunarsveitum allt að fjögur valtímabil í samvali og 
sömuleiðis má meta vinnu utan skólatíma. Það jafngildir tveimur kennslustund á 
viku á grundvelli skólaársins.  

Nemendur munu velja rafrænt. Bæklingur með yfirliti yfir valnámskeið til áramóta 
er á heimasíðu skólans og nemendur þurfa að lesa námskeiðslýsingar áður en þeir 
velja. Valið er svo opið frá kl. 9.00 þriðjudaginn 25 janúar til kl. 16.00 miðvikudags 
26. jan.  Ef nemendur velja ekki innan þessa tímaramma verður valið fyrir þá.  

Foreldrar og forráðamenn eru hvattir til að skoða valið vel með sínum börnum og 
aðstoða þau við að velja það sem þeim hentar best. Sendur verður tölvupóstur til 
forráðamanna þeirra nemenda sem velja utanskólaval og þeir beðnir um að stað-
festa það í svarpósti.  

                                                         Með kveðju, Ruth Magnúsdóttir, skólastjóri 
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Bílaviðgerðir 

Kennari: Svanur Hallbjörnsson 

 

Viðfangsefni:  Viðgerðir á bílum 

 

Markmiðið er að nemandi: 

Nemendur kynnast grunnhugmyndum um bílaviðgerðir.  M.a. Verður skoðað 

hvernig laga á bremsur og jafnvel startara. Búast má við skítugum fingrum 

og grúski 

 

Námsmat: Hæfniviðmið í námslotu.  

 

 

Námskeiðið fer fram á 
fjórum dögum 28. mars, 

30 mars, 4 apríl og 6 apríl 
milli kl. 17 og 19.  

Kennt verður á Verkstæði 
Svans á Finnstöðum.    

Sæti í boði: 4 

Tímabil 3 Tímabil 4  

Námskeiðið fer fram á 
fjórum dögum 31. jan,. 2. 
feb., 7. feb. og 9. feb. milli 

kl. 17 og 19.  

Kennt verður á Verkstæði 
Svans á Finnstöðum.    

Sæti í boði: 4 
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Listdansnámskeið. Tilfinning, hreyfing, tónlist 

Kennari: Alona Perepelytsia  

Staðsetning:  

Áhugavert skapandi námskeið fyrir þá sem vilja læra eitthvað nýtt, hafa á-
huga á sviðlistum (performance) og opna fyrir nýja reynslu. Á þessu nám-
skeiði lærum við að hreyfa líkama okkar á marga mismunandi vegu, tengja 
hreyfingar við tónlist og finna tilgang með hreyfingum innra með okkur. 
Saman munum við búa til og læra kóreografíu en hver nemandi fær mögu-
leika á að dansa á sinn eigin hátt við lok námskeið.  

 

Námsmat: Lokið/ólokið  

 

 

Tímabil 3 

Alona Perepelytsia er danshöf-
undur og hefur 12 ára reynslu 
af dansi, sýningar og kennslu í 
samtíma- og listdansi.  
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Samval  2021—2022 

Samvali er skipt niður í 4 tímabil um níu vikur á lengd, tvær kennslustundir á 
viku. Nemendur velja nú fyrir helminginn af vetrinum.  

Raða skal öllum námskeiðum tímabilsins upp í forgangsröð.  

Reynt er að koma til móts við val nemenda eins og hægt er. Í sumum verk-
legum námskeiðum verður að takmarka fjölda nemenda þar sem ekki er 
hægt að kenna stórum hópum. 

 

  

 

 
 

 

Tímabil  Þriðjudagar Dagsetningar 

3  25. jan —22. mars 

4  29. mars—31. maí 

Kl.14:10-15:30 

Utanskólaval  

Nemendum stendur til boða að taka hluta af valinu utan grunnskóla.  

Dæmi um utanskólaval 

 Nám við ME 

 Nám í tónlistaskóla eða annað formlegt list– og/eða verknám 

 Þáttaka í atvinnulífinu 

 Þátttaka í íþróttastarfi 

 Þátttaka í skipulögðu sjálfboðastarfi.  

Sendur verður tölvupóstur til forelda sem þurfa að staðfesta valið.  

Jafngildi tveimur 

kennslustundum á viku 
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Trésmíði - Lampi 

 Kennari: Óttar Brjánn Eyþórsson 

Staðsetning: Smíðastofan 

Nemendur hanna og smíða Lampa úr tré 

Markmið að nemandi: 

• Læri að vinna með og kynnast eðli og eiginleikum efniviðarins. 

• Læri að skipuleggja verkferlið til að lágmarka hættu á mistökum. 

• Læri að umgangast og nota vélar og verkfæri á réttan og öruggan hátt. 

• Læri að tengja/skipta um kló á rafmagnssnúru.  

Námsmat: Frammistöðumat út frá metnanlegum hæfniviðmiðum og valbók. 

 

 

 

Tímabil 4  

 

7 

 

Frjáls vinnustofa í listsköpun-tjáningu, fram-

haldsval 
 
Kennari: Hrefna Egilsdóttir 

Þetta val getur hjálpað nemendum að fikra sig áfram 
hvar áhugasvið þeirra liggur. Því við erum jafnólík 
eins og við erum mörg. 

Markmið:  

Finna sköpunargáfu sinni leið í gegnum réttan miðil. 

Lýsing:  

• Keramik og stuttmyndagerð bætt við vinnuaðferðir sem voru í boði í 
fyrra vali. 

• Í vinnustofunni er boðið upp á einstaklingsnám og samvinnunám. 
Unnið er með hugmyndir hvers og eins nemanda. 

• Í boði er að vinna með keramik, stuttmyndahönnun, blýant, kol, liti, 
krítar, þekjuliti og vatnsliti.  

• Einnig er í boði að koma með eigið myndlistardót og fá leiðbeiningar 
með það. Ef þess er óskað. 

Kennslufyrirkomulag: Rauði þráðurinn er að hluti sköpunar er hugstormum 

og þjálfun í hugmyndavinnu. Nemendur vinna að markmiðum sínum með 

hugmyndunum með stuðningi frá samnemendum og kennara. Hefjast 

handa við að vinna verk sín allt frá hugmynd til lokaútkomu, kynna verk sín 

og skrá vinnuferli í valbók. Umgengni við áhöld og efni í listsköpun er hluti af 

kennslunni.  

Námsmat: Mat samanstendur af metanlegum hæfniviðmiðum og sjálfsmati. 

  
  

Tímabil 4  Tímabil 3  
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Bakstursval 

Kennari: Hildur Jóna Gunnlaugsdóttir 

Í bakstursvali kynnast nemendur mismunandi bakstursaðferðum eins og ger-

bakstri og þá bæði brauðmeti og sætmeti. Hrærðum, þeyttum og hnoðuðum 

kökum og tertum. Steiktu brauði, skyr- og ostakökum. Nemendur fá auk þess 

að kynnast kökuskreytingum.  

Námsefnið verður fjölbreytt og fræðilegir þættir verða fléttaðir inn í verklegu 

tímana.  

Áhersla er lögð á að nemendur þekki helstu hreinlætiskröfur og geti sýnt 

hreinlæti í verki. 

Markmið: 

• Að nemendur tileinki sér góð og snyrtileg vinnubrögð. 

• Þjálfi bæði sjálfstæð vinnubrögð sem og að geta unnið með öðrum. 

• Kynnist mismunandi bakstursaðferðum.  

Námsmat: Frammistöðumat út frá 

metnanlegum hæfniviðmiðum, 

sjálfsmat nemenda og valbók. 

Tímabil 4  
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Skíðaval 

Kennari: Hildur Jóna Gunnlaugsdóttir  

Lýsing: Nemendur fá að kynnast skíðaíþróttinni jafnt í byrjendabrekku sem 
og í brekkum við diskalyftu. Valið hentar byrjendum sem vönum skíða-
mönnum.  

Lögð er áhersla á að allir njóti sín í brekkunum og hafi gaman saman. Skíða-
iðkun styrkir félagsfærni, ýtir undir sjálfseflingu og eykur heilbrigði.  

Hvetjum alla til að taka með sér hollan nestisbita. 

Staðsetning: Skíðasvæðið í Stafdal  

Markmið: 

• Að nemendur nái að tileinka sér grunntækni skíðaíþróttarinnar. 
• Kynnist skíðaíþróttinni og hvað hún hefur upp á að bjóða. 

Búnaður: Nemendur geta valið um hvort þeir vilja vera á svigskíðum eða 

snjóbretti. Ekki er útilokað að farið 

verði á gönguskíði. Þeir sem skrá sig 

þurfa að tilgreina hvort þeir eigi 

búnað eða þurfi að fá hann að láni. 

Skylt að vera með hjálm. 

Námsmat: Byggist á valbók og virkni 
nemenda.   

Námskeiðið fer fram á 
fjórum dögum: 

25. jan., 1. feb., 8. feb. og 
15. feb, milli kl. 17 og 19.  

Lagt af stað frá skólanum kl. 

16:15 og áætluð heimkoma kl. 

19:30. 

Tímabil 3 


