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Menntun –mannrækt 

Reykjanesbæ, 22. maí 2019 

Val fyrir 9. bekk veturinn 2019- 2020 
 

 

Nafn nemanda: _____________________________________  í   8. bekk _______ 

 

1. Kjarni:  Í kjarna eru greinar sem öllum nemendum er skylt að læra 29 stundir.  Þær eru: 
Íslenska       7 stundir Danska           3  stundir Enska               4  stundir 

Stærðfræði   6 stundir Íþróttir            3  stundir                    Bekkjarfundur  1 stund 

Samfélagsgr.    3 stundir Náttúrufr.       3 stundir  

 

2. Valgreinar:  Hafið hugfast að valgreinar eru jafn mikilvægar og skyldugreinar.  

Lágmarksfjöldi í 9. bekk er 37 tímar.  Veldu hér fyrir neðan viðbótartímana með því að setja 

X í reitina (samtals 7 kennslustundir á önn /14 kennslustundir allt árið).  Hver nemandi 

verður að velja amk eina list- og verkgrein skv. Aðalnámskrá (eru stjörnumerktar) 

 

A.  Valgreinar allan veturinn, hver valgrein 2 stundir á viku. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

B.  Valgreinar  hálfan veturinn, skiptist í janúar. Hver valgrein er ein eða tvær stundir á viku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   _____ Leir og gler (2 st.) *  _____ Spilavinir (1 st.)  _____ Prjónaval (2 st.)*   

   _____ Spænska I (1st.)  _____ Heimanám (1st. )  _____ Kertagerð (2 st.)* 

   _____Leiklist (2st) *   _____ Lestrarþjálfun (1 st.) _____ Slaufur/bindi (2 st) (2 st.) * 

   _____ Liðveisla (1st.)   _____ Fatahönnun (2 st.)* _____ Upplýsingamennt (2 st.) 

   _____ Kvikmyndalestur (2 st.)  _____Skrautskrift 1 (1st.) _____ Fjörheimaval (2 st.) 

   _____ Námstækni (2st.)  _____ Þráðlist (2 st.)*  _____ Skólahreysti (2 st.)  

  _____ Fatalitun (2 st.) *  _____ Jólaföndur (2 st.)* _____ Líffærafræði (2 st.) 

  ______Jóga (1 st.)   _____ Enska (1 st)   _____ Íslenska (1 st.) 

  _____ Körfubolti -spil (1 st.)  _____ Stuttmyndir (2 st) _____ Kjólasaumur (2st) * 

  _____ Heimilisfræði (2 st.)  _____ Hönnun og smíði (2 st.) _____Núvitund-slökun-hugleiðsla (1 st.) 

  _____ Knattspyrna (1 st.)  _____ Myndlist ( 2 st)     _____ Ræðumennska (1 st.) 

______ Stattu með sjálfum þér (1 st.) – aðeins stúlkur 

  

       

    

 

Munið: Eftir að stundaskrá hefur verið samin er ekki hægt að skipta um valgrein 
 

Til vara: 1._______________________________           2. ______________________________________  

  

__________________________ __   _____________________________  

  Undirskrift  nemenda    Undirskrift foreldris/forráðamanns                        

 

Skilið valblaðinu til aðstoðarskólastjóra í síðasta lagi föstudaginn 24. maí 
 

 

Í samvinnu við Tónlistarskólann   Í samvinnu við UMFN/önnur viðurkennd íþróttafélög 

____ Tónlistarnám (2 + 2 st.) *     ____ Íþróttir / þjálfun (2 + 2 st.) 

(fyrir þá sem eru skráðir í tónlistarskólann)         

       ______________________________  

Í Fjölbrautaskóla Suðurnesja  (2 + 2 st.)     Íþróttagrein 

____ Rafmagn – þriðjud.*  

____ Húsasmíði  – miðvikud. *   _____ Enski boltinn/knattspyrna (2 + 2 st.)       
____ Textíl og hár – miðvikud. * 

____ Tölvuleikjaforritun  – fimmtud.  ______ Björgunarsveit Suðurnes – Klettur (2 + 2 st)  

 


