
Umsókn um valgreinar fyrir skólaárið 2016 - 2017

Mánudagur Miðvikudagur Fimmtudagur

Forritun og tölvuleikjagerð (2 t) Amarajóga (2t) Aukin lestrarfærni (1t)
Heimanám / aukin lestarfærni (2t) Frá hugmynd til framkvæmdar (2 t) Heimanám fyrir nemendur með annað móðurmál (1t)

Íslenskar bækur og kvikmyndir  (2 t) Heimanám / aukin lestarfærni (2t) Heimanám (1t)

Jóga (1t af 2t) Skólahreysti 9. og 10. bekkur  (2 t) Spila og leikjaval (1t)

Knattspyrnuval (2t) Stríð og friður  (2 t) Jóga (1t af 2t)

Matur og menning (2 t) Tungumálaval- franska/ítalska (2 t)

Vísindasmiðja (2 t) Náttúra og hreyfing (2 t)
Skeggrætt og skrifað  (2 t) Þjálffræði (2 t)

Ég vel: Ég vel: Ég vel:

Mánudagur Miðvikudagur Fimmtudagur

Hvað ætlar þú að verða? 10. bekkur  (2t) Frá hugmynd til framkvæmdar (2 t) Aukin lestrarfærni (1t)

Heimanám / aukin lestarfærni (2t) Heimanám / aukin lestarfærni (2t) Heimanám fyrir nemendur með annað móðurmál (1t)

Knattspyrnuval (2t) Ljósmyndun og myndvinnsla  (2 t) Heimanám (1t)

Íslenska upprifjun 9. og 10. bekkur (2 t) Olíumálning fyrir 9. og 10. bekk (2t) Spila- og leikjaval (1t)

Líf- og vistfræði (2 t) Skák (2 t)

Matur og menning (2 t) Stærðfræði upprifjun - 9. og 10. bekkur (2 t)

Tónlistarsamspil (2 t) Útivist (2 t)
Zumba (2t) Brettaval (2t)

Ég vel: Ég vel: Ég vel:

Haustönn

Vorönn

Stuðningur við yngri nemendur er sett í stundatöflu nemenda í samráði við nemendur og því ekki sett hér á ákveðinn dag. (2t)

Stuðningur við yngri nemendur er sett í stundatöflu nemenda í samráði við nemendur og því ekki sett hér á ákveðinn dag. (2t)
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Kennslustaður: Tími:
Fjölmiðla- og kvikmyndaval,  10. bekkur - allt 

skólaárið  (4t) Menntasetrið við Lækinn Mánudaga kl. 15 - 18.

Leiklist 1,  8. bekkur - allt skólaárið (2 t) Gaflaraleikhúsið Mánudaga kl. 16 - 18.

Leiklist 2,  9. bekkur - allt skólaárið (2 t) Gaflaraleikhúsið Þriðjudaga kl. 16 - 18

Leiklist 3,  10. bekkur - allt skólaárið (2 t) Gaflaraleikhúsið

Eftir kl. 16 virka daga og um helgar frá lok nóvember til 

grunnskólahátíðar í lok febrúar 2017.

Skipstjórnun og smáskipanám,                                                        

10. bekkur - allt skólaárið (3 t) Menntasetrið við Lækinn

Mánudaga kl. 14:40 - 17:00 frá 29. ág. -19. des. og 9. jan. - 

29. maí.
Verk- og listgreinaval Tækniskólans,                                                

10. bekkur - allt skólaárið (3 t) Tækniskólinn í Hafnarfirði Fimmtudaga kl. 14:30 - 16:30.

Ég vel:

Ef valið er verk- og listgreinaval þá þarf að velja þrennt af eftirfarandi, merktu 1, 2 og 3 við það sem þú vilt kynna þér:

Listnám

Tréiðn

Málmiðn

Rafiðnir

Upplýsingatækniskólinn

Pípulagnir

Tækniteiknun

Val sem ekki er kennt í Hvaleyrarskóla:
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