Umsókn um valgreinar 2018-2019 – 9. og 10. bekkur
Nafn nemanda:____________________________________________________

Bekkur:_______

Leiðbeiningar við útfyllingu blaðs
Hver nemandi þarf að skila 37 kennslustundum á viku. Í kjarna eru 29 kennslustundir í 9. og 10. bekk – því þurfa nemendur í 9. og 10.
bekk að vera í 4 valgreinum samtímis allan veturinn.
Nemendur eiga kost á að fá metið félagsstarf eða nám utan skólans. Einfalt metið val samsvarar tómstundastarfi frá 1 klst. til allt að 4
klst. á viku. Tvöfalt metið val samsvarar tómstundastarfi frá 4 klst. á viku eða þátttaka í tveimur aðskildum greinum. Almenna reglan
er að metið val gildi fyrir allan veturinn. Metið val er ávalt á ábyrgð foreldra og því mikilvægt að undirskrift foreldra sé hér að neðan.
Merkja skal við 6 valgreinar, með númerunum 1 upp í 6. Merkið 1 við þá grein sem mestur áhugi er fyrir og svo koll af kolli upp í 6.
Gæta þarf að því að greinarnar dreifist á vikudagana.
Efstu greinar á lista hvers dags eru innan skóla val en samvalsgreinar eru kenndar einhverjum af grunnskólum bæjarins eða jafnvel
annarsstaðar en í skólunum. Nokkrar greinar eru kenndar í VMA og gefa framhaldsskólaeiningar standist nemendur námsmat í grein.
Ekki er hægt að skipta um valgrein eftir 2 fyrstu vikur hvorrar annar.
Ef einhverjar spurningar vakna varðandi þetta er velkomið að hafa samband við Aðalheiði Skúladóttur deildarstjóra. Netfang:
allas@akmennt.is eða í síma 4604102
Með von um gott gengi en skila þarf inn fyrir 9.maí 2018

Valgreinar í boði ágúst til janúar - 9.-10. bekkur
Mánudagur
Samval kl. 14:00
____ Crossfit Hamar v/Furuvelli
____ Borðspil (Síð)
____ Heimspeki (Síð)
____ Hönnun-og tækni (FabLab) (Lund)
____ Körfuboltaskóli (Naust)
____ Rúllur, bolti, teygjur, slökun (Bja rg)
____ Skrautskrift
____ Margmiðlun og snjalltæki (Odd)

Þriðjudagur
Samval kl. 14:00
____ Boltaíþróttir (Höl l i n)
____ Blak (Na us t)
____ Hetjur og skúrkar (Brekk)
____ Tónlist í tölvu (Gl er)
____ Leir/leður/mósaík (Gl er)
____ Líkamsrækt Átak
____ Spænska Hvaðaskóli?
____ Tauþrykk( Gi l )
____ Yoga Átak

Miðvikudagur
Samval kl. 14:00
____ Líkamsrækt á Bjargi
____ Líkamsrækt Átak
____ Hjólaval (Lund)
____ Hönnun og handverk (Odd)
____ Náttúrufr./raungr. (verkl) Lund

Föstudagur
Samval kl. 14:00
____ Franska (Lund)
____ Spænska

____ Skák (Íþrótta höl l i n)
____ Söngur og leiklist (Hof )

Samval VMA kl. 14:40
____ Aðhlynning/umönnun
____ Tréiðnir
____ Þjónusta/framreiðsla

Samval VMA kl. 14:40
____ Þjónusta/framreiðsla

Samval VMA kl. 14:40
____Tréiðnir

Innanskólaval kl. 13:10
__Aðstoð í bóknámi
__Bakstur dagur getur breyst
__Hljómsveit og söngur dagur getur
breyst
__Útivist og hreyfing dagur getur breyst

Innanskólaval kl. 13:10
__Heimilisfræði dagur getur breyst
__Hönnun og smíði dagur getur breyst

Innanskólaval kl. 13:10
__Myndmennt dagur getur breyst
___Starfsnám í skóla val um daga
___Félagsmiðstöðvarval - dagur getur
breyst

__Textíll dagur getur breyst

Fimmtudagur
Samval kl. 14:00
____ Yoga Átak

Samval VMA kl. 14:40

Samval VMA kl. 14:40

Innanskólaval kl. 13:10

Innanskólaval kl. 13:10

__Legó, róbótar og forritun

Valgreinar í boði í janúar til maí - 9.-10. bekkur
Mánudagur
Samval kl. 14:00
____ Borðspil (Síð)

Þriðjudagur
Samval kl. 14:00
____ Boltaíþróttir (Höl l i n)
____ Fluguhnýtingar og
____ Vetraríþróttir
____ Hönnun-og tækni (FabLab) (Lund)
stangveiði (Gl er)
____ Körfuboltaskóli (Na us t)
____ Leir/leður/mósaík (Gl er)
____ Rúllur, bolti, teygjur, slökun (Bja rg) ____ Líkamsrækt Átak
____ Stjörnufræði og jarðfræði (Síð)
____ Ljósmyndun og myndvinnsla (Gl er)
____ Skrautskrift
____ Yoga Átak
____ Margmiðlun og snjalltæki (Odd)
____ Blak (Na us t)
____Undirbúningur fyrir ökunám (Gilja)
(Bara fyrir 10.bekk)
Samval VMA kl. 14:40
Samval VMA kl. 14:40
____ Hársnyrtiiðn
____ Hársnyrtiiðn
____ Rafiðnir

Miðvikudagur
Fimmtudagur
Samval kl. 14:00
Samval kl. 14:00
____ Líkamsrækt á Bjargi
____ Yoga Átak
____ Líkamsrækt Átak
____ Hönnun og handverk (Odd)
____ Náttúrufr./raungr. (verkl) (Lund)

Föstudagur
Samval kl. 14:00
____ Franska (Lund)

Samval VMA kl. 14:40
____Rafiðnir

Samval VMA kl. 14:40

Innanskólaval kl. 13:10
__Aðstoð í bóknámi
__Bakstur dagur getur breyst
__Hljómsveit og söngur dagur getur
breyst
__Skólahreysti dagur getur breyst

Innanskólaval kl. 13:10
Innanskólaval kl. 13:10
__Myndmennt dagur getur breyst
___Starfsnám í skóla val um daga
___Félagsmiðstöðvarval - dagur getur
breyst

Innanskólaval kl. 13:10
__Heimilisfræði dagur getur breyst
__Hönnun og smíði dagur getur breyst

__Prjón og hekl dagur getur breyst

Samval VMA kl. 14:40
____ Hársnyrtiiðn

____ Spænska

____Iðnir,tækni og slippurinn

Innanskólaval kl. 13:10

__Legó, róbótar og forritun

Metnar greinar, félagsstörf eða sérskólanám (allt skólaárið):
 Einfalt metið val (1-4 klst. á viku)
 Tvöfalt metið val (5 klst. eða meira á viku)

Tómstundir sem óskast metnar: _______________________________________________
Félag / skóli : _______________________________________________________________

Nafn nemanda: ___________________________________________________________________________________________________

Undirskrift foreldris: ________________________________________________________________________________________________________

