Umsókn um námsval í 9. og 10. bekk 2019-2020
Nafn:_____________________________________________Bekkur:________
Staðfesting foreldris/forráðamanns:___________________________________
Kjarnagreinar eru 28 kennslustundir á viku og nemendur velja 9 stundir í valgreinum, að lágmarki 4
kennslustundir í list- og verkgreinum (dálkur 1) og 7 kennslustundir í frjálsu vali (dálkur 2). Samkvæmt
viðmiðunarstundaskrá á hver nemandi í 9. og 10. bekk að skila 37 kennslustundum á viku.
Veldu 8 greinar og númeraðu frá 1-8.
1 = fyrsti kostur o.s.frv.
( ) = fjöldi kennslustunda á viku

Athugaðu að velja að minnsta kosti tvær list- og verkgreinar (dálkur 1) og númera í 1. – 4. sæti.

LIST- OG VERKGREINAR:

FRJÁLST VAL:

Textílmennt (2)

Forritun (2)

Hönnun og smíði (2)*

Borðspil (2)

Myndlist 9.b (2)

Skólahreysti (2)*

Myndlist 10.b (2)

Knattspyrna (2)*

Heimilisfræði 1 (2)

Jóga (2)

Heimilisfræði 2 (2)

Starfsþjálfun (2)

Glerlist (2)

Hönnunar og tæknismiðja
(FabLab) (2)

Málmsmíði (2)*

Unglingadeildin Trölli (1)*

Leiklist 9.b (2)*

Útivist (1)*

Leiklist 10.b (2)*

Kvikmyndir (2)

Hönnun - endurhönnun (2)

Hestamennska (9.b) (1)

Lopapeysuprjón (2)

Skólablaðið Glóðafeykir (1)*

Skrautskrift (2)

Rafíþróttir (2)

Sérskólanám metið (2)
- skrá nánar á bakhlið

Íslenska - framhald (2)*

Íþróttagrein metin (2)
- skrá nánar á bakhlið

Stærðfræði - framhald (2)*

Námsgreinar sem auðkenndar eru með númerunum 1 og 2: Ekki er hægt að velja 2 nema hafa lokið við 1.
Stjörnumerktar greinar* eru kenndar allan veturinn, aðrar greinar hálfan vetur.
Skoðið vel lýsingar á valáföngum í valgreinabók á vef skólans.
Skilið valblaðinu til ritara eða umsjónarkennara í síðasta lagi mánudaginn 27. maí 2019.

Umsókn um að fá íþróttagrein eða sérskólanám viðurkennt sem valgrein
skólaárið 2019-2020.

Heimilt er að meta skipulagt nám sem stundað er utan grunnskóla og þátttöku í íþróttum sem
hluta af grunnskólanámi.

____ Ég óska eftir að fá tónlistarnám við Tónlistarskólann metið sem valgrein.
Skilyrði fyrir því að fá tónlistarnám metið er að nemandinn sé í fullu námi í tónlistarskóla.

____ Ég óska eftir að fá íþróttagreinina ________________________ metna sem valgrein.
Skilyrði fyrir því að fá íþróttaæfingar metnar sem valgrein, er að æfingarnar séu a.m.k. þrisvar í viku (3x40
mínútur) og nemandinn skili 80% mætingu á æfingar. Nemandi getur aðeins fengið eina íþróttagrein metna
hvert skólaár. Skólinn metur æfingarnar sem 2 kennslustundir á viku og gerður er sérstakur samningur sem
nemandi undirritar ásamt foreldri og þjálfara.

Foreldrar bera ábyrgð á því að upplýsa skólann ef breytingar verða á ástundun nemandans í
viðkomandi íþróttastarfi eða sérskólanámi. Skólinn mun óska eftir staðfestingu á ástundun
nemandans á skólaárinu.

Foreldrar bera allan kostnað af námi sem óskað er eftir með þessum hætti.

