
Valgreinar í 8. – 10. bekk veturinn 2019 – 2020 
Lota 2 

Valgreinar eru kenndar á mánudögum og fimmtudögum. Hver valgrein er kennd í 

80 mínútur eða 2 kennslustundir í senn. Vetrinum er skipt niður í 4 valtímabil eða 

lotur eins og hér segir: 

 Lota 1     2. september – 14. október 

 Lota 2   28. október – 12. desember 

 Lota 3   13. janúar – 5. mars 

 Lota 4   16. mars – 14. maí 

Nemendur velja eina grein fyrir hvorn dag og eftir hverja lotu velja þeir upp á nýtt. 

Hægt er að fá íþróttaæfingar, tónlistarnám eða annað viðurkennt tómstundastarf 

metið sem eina valgrein. Til að fá tómstundastarfið metið þarf nemandi að skila 

inn staðfestingarblaði undirrituðu af þjálfara/tónlistarkennara/umsjónarmanni 

tómstundastarfs og foreldri/forráðamanni. Staðfestingarblaði verður komið til 

nemanda fljótlega eftir að vallota hefst. 

Hér eru þær valgreinar sem verða í boði í lotu 2, eða á tímabilinu 

28. október – 12. desember. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Mánudagar  
 

 Spænska 1 

Umsjón: Maria Minuesa   

Byrjendanámskeið í spænsku þar sem kennd verða undirstöðuatriði spænskrar tungu. Lögð 

verður áhersla á grunnorðaforða, smíði og skilning einfaldra setninga sem nemendur geta notað 

til að eiga einföld samskipti á spænsku. Kennslan mun styðjast við námsbók en að auki notast 

við leiki, lög, kvikmyndir og sögur. 

Markmiðið er að ef þið skyldu heimsækja spænskumælandi land munið þið geta gert ykkur 

skiljanleg! 

Kennt á mánudögum kl. 14:10 – 15:30 

 

 Tónlistarval 

Tónlistarval er kennt í samvinnu við Tónlistarskóla Akraness og Grundaskóla. Kennslan fer fram í 
litlum hópum í Brekkubæjarskóla og Tónlistarskólanum.  
Kjörið tækifæri fyrir þá sem vilja prófa að læra á hljóðfæri og söng. 
 
Í boði á mánudögum er: 

 Gítar      (kennt í Brekkubæjarskóla) 

 Ukulele  (kennt í Brekkubæjarskóla) 

 Bassi      (kennt í Brekkubæjarskóla) 

 Söngur   (kennt á þriðjudögum í Tónlistarskólanum) 
 

 

 Heimilisfræði 

Umsjón: Hrund Snorradóttir 

Í heimilisfræði verður í boði bæði eldamennska og bakstur. 

Kennt á mánudögum kl. 14:10 – 15:30 

 

 

 



 Kvikmyndaval 

 Umsjón: Sigrún Þorbergsdóttir 

Í kvikmyndavali verður horft á valdar kvikmyndir og unnið með söguþráð, aðal- og 

aukapersónur, sögusvið og fleira. 

Kennt á mánudögum kl. 14:10 – 15:30 

 

 

 Skartgripagerð og málað á steina 

Umsjón: Ingibjörg Torfadóttir 

Skartgripagerð með ýmsum hætti (þó ekki silfursmíði) og steinamálun. Unnið með resin mót, 

posca penna, perlur, vír, bönd, leður o.fl. 

Dæmi: 

 
 
 
 
 
 
 
Látum hugann reika og búum til eitthvað skemmtilegt saman. 
 
Kennt í smíðastofunni á mánudögum klukkan 14:10 – 15:30 

 

 

 Yoga 

Umsjón: Helga Guðný Jónsdóttir 

Í yogatímum munum við m.a. læra öndunaræfingar og hvernig er hægt að nota þær til að nota 
sem sjálfstyrkingu, til að róa okkur niður ef við verðum æst og/eða stressuð og geta hjálpað 
okkur að sofna, ef við eigum erfitt með svefn. 
Við munum líka læra að beina athyglinni/huganum að líkamanum í slökun. Gerum yogastöður 
sem kannski reyna aðeins meira á líkamann og teygjur.  Og endum svo alla tímana með 
notalegri slökun.  
 
Kennt í speglasalnum í íþróttahúsinu v/Vesturgötu á mánudögum klukkan 14:10 – 15:30. 



    Keila  
 
Umsjón: Jónína Björg Magnúsdóttir  
 
Farið í undirstöðuatriði keiluíþróttarinnar  

 
Kennt í keilusalnum í íþróttahúsinu v/Vesturgötu á mánudögum kl. 14:10 – 15:30  
 

 Frístundaval 

Hægt er að fá íþróttaæfingar, tónlistarnám eða annað viðurkennt frístundastarf metið sem eina 
valgrein. 
 
Þeir sem ætla að fá merkja við í þar til gerðan reit þegar þeir velja. 
Eyðublaði verður komið til þeirra nemenda og þeir skila því aftur með undirskrift 
þjálfara/kennara og foreldris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fimmtudagar 

 

 Skapandi tæknivinna  

Umsjón: Heiðrún Hámundardóttir og Hjörvar Gunnarsson 

Skapandi tæknivinna er fyrir alla þá sem áhuga hafa á því að vinna að skapandi verkefnum í 
ipödum eða tölvu. Þar ber að nefna stuttmyndagerð, vinna í GarageBand forritinu, gera podcast 
ofl. 
 
Kennt á fimmtudögum klukkan 13:30 – 14:50 

 



 Heimanámsval   

Umsjón: Sigríður Skúladóttir 

Í þessu vali geta nemendur fengið aðstoð við heimavinnuna sína eða verkefnavinnu ýmiss 

konar. Nemendur geta einnig fengið aðstoð við þá þætti sem þeir vilja  styrkja sig í. 

Valið ætti að henta öllum nemendum sem eru tilbúnir að þiggja aðstoð. 

Kennt á fimmtudögum klukkan 13:30 – 14:50 

 

 Tónlistarval 

Tónlistarval er kennt í samvinnu við Tónlistarskóla Akraness og Grundaskóla. Kennslan fer fram í 
litlum hópum í Brekkubæjarskóla og Tónlistarskólanum.  
Kjörið tækifæri fyrir þá sem vilja prófa að læra á hljóðfæri. 
Í boði á fimmtudögum er: 

 Trommur (kennt í Tónlistarskólanum) 

 Hljómborð (kennt í Tónlistarskólanum) 
 
 

 Jóla hvað? 

Umsjón: Íris Baldvinsdóttir 

Hér fá öll jólabörn útrás fyrir sköpunargleðina og jólaskapið því hér verður ýmislegt gert til að 

koma sér í jólagírinn. Föndur, bakstur og annað sem tilheyrir jólaundirbúningnum.  

Kennt á fimmtudögum klukkan 13:30 – 14:50 

 

 Forritun   

Umsjón: Sigríður Halldóra Gunnarsdóttir 

Í forritunarvali verður unnið með forritunarumhverfið Scratch. Farið verður í grunnatriði 

forritunar og nemendur læra að gera einfalda leiki og myndir. Auk þess verður farið í að tengja 

forritunina við MakeyMakey og/eða aðra hluti. Allt eftir því hvað nemendur vilja gera. 

Kennt á fimmtudögum klukkan 13:30 – 14:50 

 

 



 Þrekval 

Umsjón: Sigríður H. Gunnarsdóttir 

Þrekval er hugsað sem kynning á þrekæfingum og tækjum þannig að nemandinn  geti farið 

sjálfur í þreksal og unnið þar nokkuð sjálfstætt. Í tímunum verður farið yfir framkvæmd flestra 

æfinga sem hægt er að gera í    salnum. Áherslan er á að læra að gera æfingarnar rétt. 

Kennt á Jaðarsbökkum á fimmtudögum kl. 14:10 – 15:30. 

 

 

 Spænska  2 - framhaldsnámskeið 

Umsjón: Maria Minuesa 

Framhaldsnámskeið í spænsku sem er ætlað þeim sem voru í spænskuvali í lotu 1. Unnið verður 

áfram með undirstöðuatriði spænskrar tungu. Lögð verður áhersla á orðaforða, smíði og 

skilning einfaldra setninga sem nemendur geta notað til að eiga einföld samskipti á spænsku. 

Kennslan mun styðjast við námsbók en að auki notast við leiki, lög, kvikmyndir og sögur. 

Markmiðið er að ef þið skyldu heimsækja spænskumælandi land munið þið geta gert ykkur 

skiljanleg! 

Kennt á fimmtudögum klukkan 13:30 – 14:50 

 

 Frístundaval 

Hægt er að fá íþróttaæfingar, tónlistarnám eða annað viðurkennt frístundastarf metið sem eina 
valgrein. 
 
Þeir sem ætla að fá merkja við í þar til gerðan reit þegar þeir velja. 
Eyðublaði verður komið til þeirra nemenda og þeir skila því aftur með undirskrift 
þjálfara/kennara og foreldris. Ef eyðublaði með staðfestingu er ekki skilað inn fær nemandi 
Ólokið fyrir frístundaval og á ekki kost á að nýta sér það aftur á skólaárinu. 

 

 

 

 


