
 
Umsókn um valgreinar skólaárið 2016 – 2017 

 
 
 
Undirritaður nemandi sækir hér með um eftirfarandi valgreinar í Hvaleyrarskóla. 
 
 

 
Nafn:_____________________________________________ Bekkur:__________________ 

 
 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla leggja nemendur í 8., 9. og 10. bekk að hluta til sínar eigin 

áherslur á námið og mega námsgreinar vera að hluta frjálst val nemenda. 

Nám í elstu deild skiptist í kjarnagreinar og valgreinar og heildartímafjöldi á viku á að vera 37 

stundir. Kjarnagreinar eru þær greinar sem allir nemendur taka þ.e.a.s. íslenska, stærðfræði, 

erlend tungumál þ.e. enska og danska, samfélagsfræðigreinar, náttúrufræðigreinar, 

skólaíþróttir þ.e. sund og íþróttir, list– og verkgreinar og upplýsinga– og tæknimennt. 

Valgreinar eru aftur á móti mismunandi hjá hverjum og einum. Tímafjöldi valgreina er 

mismunandi eftir árgöngum en nemendur í: 

8. bekk velja 3 stundir,  

9. bekk velja 3 stundir,  

10. bekk velja 4 stundir en síðan bætist við 1 stund fyrir erlent samstarf. 

Samkvæmt lögum um grunnskóla er nemendum í 8., 9. og 10. bekk  heimilt að fá metið 

skipulagt nám, sem stundað er utan grunnskóla, til valgreina, t.d. nám við framhaldsskóla, 

listaskóla og málaskóla. Að ósk foreldra er heimilt að meta sem nám tímabundna þátttöku 

nemenda í atvinnulífi og reglubundna þátttöku í félagslífi, íþróttum eða skipulögðu 

sjálfboðastarfi enda falli það að markmiðum skólastarfs. Í hverju tilviki metur skólinn umfang 

slíks náms en við það skal miða að það nemi ekki meira en sem svarar 160 mínútum eða 4 

kennslustundum vikulega á hverju skólaári. 

Valgrein utan grunnskóla getur ekki gengið á kjarnagreinar skólastarfs í árgangi viðkomandi 

nemanda og þar má t.d. telja íþrótta- og sundkennslu.  

Eins og áður segir geta foreldrar óskað eftir því að barnið þeirra fái nám við framhaldsskóla, 

listaskóla og málaskóla, þátttöku í íþróttum eða skipulögðu félaga- eða sjálfboðastarfi eða 

tímabundna þátttöku í atvinnulífi metið sem valgrein utan skóla og er það þá á ábyrgð foreldra 

að barnið stundi námið, íþróttina eða vinnuna.  

  

 

 



Ég óska eftir að barnið mitt fái metna valgrein utan skóla, á næsta skólaári. 

 

 

Nafn forráðamanns 

Hvaða íþrótta-, tónlistar- eða félagsstarf eða tímabundin þátttaka í atvinnulífi 

er um að ræða: 

 

 

  

Á næsta blaði er búið að setja niður valgreinar sem verða í boð fyrir næsta skólaár. Vert er að 

hafa í huga að til þess að hægt sé að halda uppi kennslu í valgrein þarf tiltekinn lágmarksfjöldi 

að velja hana. Þess vegna verða nemendur að velja valgreinar til vara á valblöðum sínum. Þær 

koma þá til álita ef aðrar valgreinar sem nemandinn hefur valið falla niður sökum fámennis. 

Því er mjög áríðandi að: 

1. Nemendur íhugi mjög vandlega hvaða valgreinar þeir álíta að henti þeim best. 

2. Nemendur færist ekki meira í fang en líkur eru á að þeir ráði við. 

3. Nemendur ráðfæri sig við foreldra sína og kennara áður en þeir ganga endanlega frá 

valinu. 

4. Nemendur og foreldrar geri sér grein fyrir því að valgrein getur fallið niður vegna    

þátttökuleysis eða kennaraskorts. Því er mikilvægt að vanda val þeirra greina sem valdar 

eru til vara.  

Þess má geta að í sumum valgreinum verður samkennsla nemenda úr 8., 9. og 10. bekkjum en 

það gerir okkur kleift að bjóða upp á fjölbreyttara val fyrir nemendur. 

Athugið að á valblaðinu er búið að setja valgreinarnar niður á daga til að auðvelda 

nemendum valið. Passið að hafa varavalið með en það gerið þið með því að velja númer 1, 

2 og 3 það sem þú vilt helst en síðan 4 – 6 það sem er til vara. Þeir sem óska eftir að fá 

valgrein utan skóla metna þurfa að velja minna.  

Athugið að aftan á valblaðinu eru valgreinar sem eru í boði en eru ekki kenndar í 

Hvaleyrarskóla. Nemendur sem fara í 10. bekk á næsta skólaári hafa þar um meira að velja. 

Athugið að láta tímafjöldann passa þegar valdar eru valgreinarnar. 

 


