
Grunnskóli Fjallabyggðar – Námsval haustönn 2021-2022 

Nafn nemanda ___________________________________________________________  Bekkur _____________ 

Smiðjur í námsvali eru þrjár, A, B & C smiðja. Smiðjur B og C skiptast upp í tvö tímabil (u.þ.b. 8 vikur hvort tímabil) en smiðja A er eitt tímabil  

 

Listgreinar Verkgreinar 
 Tónlist  Textíll 

 Dans  Heimilisfræði 

 Myndlist  Hönnun & smíði 

 Leikræn tjáning   
 

 

 

 

 Val A (þetta val gildir fram að áramótum) 
 Vinsamlegast númerið 1-4 

Númer 1 það sem ykkur langar mest og svo framvegis 
 Prjónað og heklað (María Sölva) 

 Parkour/fimleikaval (Hallgrímur) 

 Mósaik (Brynhildur) 

 Bútasaumur og útsaumur (Brynhildur) 

 Andlitsteikning (Sigga Salla) 

 Jafningjafræðsla (Sunna Björg) 

 Þátttaka metin 
  

List- og verkgreinar haust 2021 

Nemendur eru í einni listgrein og einni verkgrein frá 

skólabyrjun til áramóta. Vinsamlegast merkið við 1, 2, 3 

í hvorn dálk fyrir sig eftir áhuga. 



 Val B og C (tvískipt fram að áramótum) 
 Vinsamlegast númerið 1-10 

Númer 1 það sem ykkur langar mest og svo framvegis 
 Fluguhnýtingar (Arnheiður)  Síðari heimstyrjöldin (Birgitta) 

 Handavinna (Brynhildur)  Kvikmyndir og heimspeki (Birgitta) 

 Spilaval (Dóra)  Skapandi skrif (Birgitta) 

 Hugleiðsla (Arnheiður)  Ljósmyndun (Birgitta) 

 Piparkökuhúsagerð (María Sölva)  Tauþrykk fyrir byrjendur (Brynhildur) 

 Matargerð (María Sölva)  Enska – lestur og bókaklúbbur (Brynhildur) 

 Hollt, gott og einfalt (María Sölva)  Frístund – aðstoð 

 Salsa dans (Bjarney Lea)  Leikskólinn - aðstoð 

 Freestyle dans (Bjarney Lea)  Múlatindur - bifreiðaverkstæði 

 Leikhúsgerð (Bjarney Lea)  MTR – inngangur að náttúruvísindum (bara 10. bekkur) 

 Útskurður (Konni)  MTR – inngangur að félagsvísindum (bara 10. bekkur) 

 Smíðaval (Konni)  MTR – inngangur að listum (bara 10. bekkur) 

 Forritun fyrir byrjendur (Birgitta)  MTR – frumkvöðlafræði (bara 10. bekkur) 

 Fablab-límmiðar (Brynhildur)  MTR – knattspyrna (allir bekkir) 

 Macramé (Brynhildur)  MTR – frjálsar íþróttir (allir bekkir) 

 Skrautskrift (Brynhildur)   

 Fatasaumur (Brynhildur)  Þátttaka metin 

Varðandi Val B og C 
 

Hér eru þær greinar sem áætlað er að kenndar verði, það fer þó eftir aðsókn nemenda. Athugið að ef lítil aðsókn er í 
einstaka fög áskilur skólinn sér rétt til að fella þau fög niður. Nemendur munu fara í samtals 4 valgreinar (úr vali B og C), 2 
valgreinar fyrri 8 vikurnar og 2 valgreinar síðari 8 vikurnar. Ef nemandi velur Þátttaka metin þá getur það val gilt í heila önn. 
Ef nemendur velja áfanga í MTR er sá áfangi alltaf heil önn og þar gilda ástundunarreglur MTR. 

 

Til þess að staðfesta val nemanda þarf foreldri að skrifa undir að það hafi farið yfir valið með barni sínu. Ekki er hægt að ganga að því vísu að nemendur fái það 

sem þeir velja í fyrsta vali en reynt verður að koma til móts við alla. Ef nemandi velur Þátttaka metin þarf hann að skila þar til gerðu blaði undirrituðu af 

þjálfara/umsjónaraðila. 

Þegar nemandi hefur valið sér áfanga er ekki hægt að skipta eða hætta á miðju tímabili. 

Ef einhverjar spurningar vakna, vinsamlegast hafið samband við Guðrúnu deildarstjóra, gudunn@fjallaskolar.is eða Brynhildi, brynh@fjallaskolar.is 

 

_____________________________________________     _______________________________________ 

Undirskrift nemanda         Undirskrift foreldra/forráðamanns 

mailto:gudunn@fjallaskolar.is
mailto:brynh@fjallaskolar.is

