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Námsskipulag í elstu deild 
 
 

 

Samkvæmt aðalnámskrá leggja nemendur í 8., 9. og 10. bekk að hluta 
til sínar eigin áherslur á námið og mega námsgreinar einnig 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 (norðurlandamál), 
samfélagsfræðigreinar, náttúrufræðigreinar, skólaíþróttir þ.e. sund og 
íþróttir, listgreinar,  verkgreinar og upplýsinga– og tæknimennt. 
Valgreinar eru aftur á móti mismunandi hjá hverjum og einum. 
Tímafjöldi kjarnagreina og valgreina er sem hér segir:  
 
 

8. bekkur:  —   Kjarnagreinar 33 stundir og valgreinar 3 stundir. 

9. bekkur:  —   Kjarnagreinar 33 stundir og valgreinar 3 stundir. 

10. bekkur:  —   Kjarnagreinar 33 stundir og valgreinar 5 stundir.  
 
 
Heimilt er að taka norsku eða sænsku í stað dönsku, enda sé ekki um 
byrjendanám í viðkomandi tungumáli að ræða. Þá verður að sækja 
um það sérstaklega til skólans. Þessi kennsla fer fram utan skólans. 
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Val 
 

 
 
Nemendur velja sér valgreinar eins og áður segir, þannig 
að heildartímafjöldinn verði eigi minni en 37 
kennslustundir á viku. Tilgangurinn með valfrelsi nemenda á 
unglingastigi er að hægt sé að laga námið sem mest að þörfum 
einstaklingsins og gera hverjum og einum kleift að leggja eigin 
áherslur í námi miðað við áhugasvið og framtíðaráform í 

samvinnu við foreldra, kennara og námsráðgjafa. 
 
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. Það gerir okkur kleift að bjóða 
upp á fjölbreyttara val fyrir nemendur. 
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Um valgreinar utan skóla 

 
 
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 i 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 íþróttakennslu.  
 
Eins og áður segir geta foreldrar óskað eftir því við deildarstjóra elstu 
deildar að barnið þeirra fái nám, þátttöku í íþróttum, atvinnulífi eða 
skipulögðu félaga- eða sjálfboðastarfi metið sem valgrein utan skóla og 
er það þá á ábyrgð foreldra að barnið stundi námið, íþróttina eða 
atvinnuna. 
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Valgreinar skólaárið 2015-2016 
 

Amarajóga 
2 stundir á viku í eina önn. 
Venjulegir jóga tímar þar sem farið er í stöður (eins og leikfimi). Í 
lokin er stutt slökun. Nemendur þurfa að mæta í íþróttabuxum. 

 
Aukin lestrarfærni 
1 stund á viku í eina önn. 
Nemendur lesa frjálslestrarbækur og læra tækni til 
að auka lestrarhraða sinn.  
 
Brettaval 
2 stundir á viku í eina önn. 
Farið verður á hjólabretti og skoðuð verða hjólabretta myndbönd. 
Nemendur þurfa að koma með sitt hjólabretti og hjálm. Kennsla fer 
að hluta til fram í hjólabrettahöllinni. 

 
Fjölmiðla– og  kvikmyndaval.  10. bekkur 
4 stundir á viku allt skólaárið 
Markmiðið er að kynna nemendum helstu tæki og tól sem notuð 
eru á fjölmiðlum, einkum ljósvakamiðlum, í kvikmyndagerð og 
nýmiðlun (vefsíðugerð og streymi). Einnig að nemendur kynnist 
handbragði og kröfum sem gerðar eru til faglegrar vinnu við 
tæknistörf og læri verkaskiptingu og kosti samstarfs við úrlausn 
flóknari verkefna. 
Nemendur kynnast ólíkum viðfangsefnum í tækni– og 
dagskrárvinnslu þar sem kostur verður gefinn á bæði 

einstaklingsmiðuðum verkefnum sem ætluð eru til að auka færni í 
meðferð upptökutækja, klippingu og frágang bæði hljóðs og 
myndar. Einnig flóknari upptökum og útsendingum þar sem 
fjölrásahljóðvinnsla og myndblöndun fleiri myndavéla koma við 
sögu. 
Nemendur vinna ýmis verkefni s.s. stuttmyndir og stuttar einfaldar 
sjónvarpsfréttir. Einnig sjá nemendur um upptöku og 
útsendingu á netinu frá söngkeppni grunnskólanna, 
grunnskólahátíð og fleira. 
Kennt verður á mánudögum frá kl. 15-18 í 

Menntasetrinu við Lækinn, frá september til apríl. 
Þeir nemendur sem velja þessa valgrein geta ekki hætt 
eða skipt henni út fyrir aðra á skólaárinu. 
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Forritun og töllvuleikjagerð. 
2 stundir á viku í eina önn. 
Kennsla HTML forritun. Forritið Multimedia fusion verður notað til að 
búa til ýmsa tölvuleiki. Þetta val er ætlað nemendum með haldgóða 
þekkingu á tölvum og einnig er nauðsynlegt að vera með góða 
enskukunnáttu og má einkunn í ensku ekki vera udnir 
einkunninni 8. 
 

Frá hugmynd til framkvæmdar 
2 stundir á viku allt skólaárið. 
Þeir nemendur sem velja þennan áfanga eru þeir sem hafa 
áhuga á að starfa að félagsmálum skólans og Versins. Í áfanganum felst 
fræðsla sem viðkemur félagsmálum, skipulagi á félagslífi nemenda, 
undirbúningi og framkvæmd ýmissa verkefna og viðburða. 
 
Heimanám 
1 stund á viku í eina önn. 
Nemendur geta komið með heimaverkefnin sín í öllum námsgreinum 

og fengið  aðstoð frá  kennara. 
 
Heimanám fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku 
1 stund á viku í eina önn. 
Þessi valgrein er sérstaklega sniðin að þörfum nemenda með annað 
móðurmál en íslensku, Nemendur fá aðstoð við heimaverkefnin sín í 
öllum greinum. 
 
Hvað ætlar þú að verða?  Náms- og starfsfræðsla  fyrir nemendur 
í 10. bekk. 
2 stundir á viku í eina önn. 

Náms- og starfsval- Hvað langar mig til að gera í lífinu? Hvað 
hefur áhrif á val.  
Framhaldsskólar- Fjallað er um mun á bekkjar- og fjölbrautakerfi, 
einingar,  inntökuskilyrði o.fl. 
Vinnumarkaðurinn- Hvers vegna vinnum við? Nemendur kynna sér 
helstu atvinnugreinar og starfsstéttir á Íslandi. Fjallað verður um 
kynjaskiptingu á vinnumarkaði og jafnrétti kynjanna.  
Atvinnumál- Hvernig sækir maður um starf? Hæfni, kunnátta og færni. 
Gerð starfsumsókna og ferilskrár- Rafræn ferilskrá (Europass).  

Námsmat byggir á verkefnum og virkni í kennslustundum. 
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Íslenska upprifjun — fyrir nemendur í 9. og10. bekk 
2 stundir á viku í eina önn. 
Valgreinin er ætluð þeim nemendum sem ekki hafa náð tilætluðum 
árangri í íslensku og vilja gera sérstakt átak til þess að bæta úr því. 

Áhersla verður m.a. lögð á upprifjun á námsefni 
yngri bekkja og þá  einkum málfræði og 
stafsetningu. 
 
Íslenskar bækur og kvikmyndir 
2 stundir á viku í eina önn. 
Hér verður sjónum beint að íslenskri kvikmyndagerð og 
þróun hennar. Við horfum á gamlar sem nýjar íslenskar kvikmyndir, 
skoðum sögusviðið og þá samfélagsmynd sem dregin er upp.  
Sérstök áhersla verður á kvikmyndir sem byggja á íslenskum 
skáldverkum. Myndir sem fjallað verður um eru m.a. Atómstöðin, 

Punktur, punktur, komma, strik, Mávahlátur og Gemsar.  
 
Jóga - slökun  
2 stundir á viku í eina önn. 
Stuttir tímar sem byrja á nokkrum stöðum til að 
liðka líkamann (eins og í leikfimi), en síðan er 20 
mín. leidd slökun. 40 mín. tímar á tveimur dögum. Einkunn fer eftir 
mætingu, lokið, ólokið. 
 
 

Knattspyrnuval  
2 stundir á viku í eina önn. 
 
Markmið áfangans er að nemendur auki þekkingu sína og færni í 
fótbolta. Valáfanginn er bóklegur og verklegur. Farið verður í sögu 
knattspyrnunnar og stærstu knattspyrnumótin skoðuð, þ.e 
heimsmeistarakeppnin og Evrópukeppnin karla og kvenna. Einnig 
verður fræðsla um íslenska knattspyrnu. Fyrirhugað er að fara í vett-
vangsferðir og má þar nefna höfuðstöðvar KSÍ í Laugardalnum. 
Valið er bæði fyrir stráka sem stelpur.  

Einnig verður áfanginn verklegur þar sem farið verður í ýmis atriði í 

knattspyrnunni.  
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Leiklist 1 — fyrir nemendur í 8. bekk 
2 stundir á viku allt skólaárið. 
Leiklistarþjálfun er í formi æfinga og leiklesturs til að efla 
sjálfstraust, virkni, framkomu og leikræna tjáningu. Þá verður farið 
í spunaleiki til að virkja skapandi hugsun og samvinnu í hópi. 

Innifaldar eru heimsóknir á æfingar/sýningar hjá leikhúsum og 
leikhópum. Kenndar verða tvær klukkustundir í einu, einu sinni í 
viku á mánudögum frá kl. 16:00—18:00 frá september þar til í 
apríl.  
Kennt verður í Gaflaraleikhúsinu, Standgötu 50 og verða 
nemendur að koma sér sjálfir á kennslustað. 
Þeir sem hafa áhuga á að skrá sig verða að gera það nú, því ekki verður hægt 
að skrá sig í eða úr þessari valgrein í haust eða á næsta skólaári. 

 
Leiklist 2 — fyrir nemendur í 9. bekk 
2 stundir á viku allt skólaárið. 

Leiklistarþjálfun er í formi æfinga og leiklesturs með áherslu á 
tjáningu, spuna og leikframkomu. Æfðir verða stuttir leikþættir. 
Innifaldar eru heimsóknir á æfingar/sýningar hjá leikhúsum og 
leikhópum. Lýkur með opinni æfingu sem verður opin 
aðstandendum og skóla.  
Kenndar eru tvær  klukkustundir á þriðjudögum frá kl. 16:00 
18:00 frá september þar til í apríl.  
Kennt verður í Gaflaraleikhúsinu, Standgötu 50 og verða 
nemendur að koma sér sjálfir á kennslustað. 
Þeir sem hafa áhuga á að skrá sig verða að gera það nú, því ekki verður 
hægt að skrá sig í eða úr þessari valgrein í haust eða á næsta skólaári. 

 
Leiklist 3 — fyrir nemendur í 10. bekk 
2 stundir á viku allt skólaárið. 
Leiklistarval þar sem þátttakendur taka þátt í uppsetningu 
leiksýningar/söngleiks samkvæmt ákvörðun þátttakenda þar sem  
verkefnið er undirbúningur, æfingar og leiksýning með öllum 
þeim verkefnum sem þarf að leysa fyrir eina leiksýningu (leikur, 
söngur, búningar, tónlist, kynning o.fl.).  
Kennt er eftir kl. 16:00 virka daga og um helgar frá því í lok 
nóvember fram að grunnskólahátíð í febrúar 2017 með mismikilli 
vinnu eftir vikum og mest í byrjun febrúar. Sérstök tímaáætlun 

kemur á haustönn. Lýkur með leiksýningum. 
Kennt verður í Gaflaraleikhúsinu, Standgötu 50 og verða 
nemendur að koma sér sjálfir á kennslustað. 
Þeir sem hafa áhuga á að skrá sig verða að gera það nú, því ekki verður hægt að 
skrá sig i eða úr þessari valgrein í haust eða á næsta skólaári. 
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Líf– og vistfræði 
2 stundir á viku í eina önn. 
Farið verður í vistfræði og líffræði. Í vistfræðinni  verður lögð 
áhersla á tengsl lífvera við umhverfi sitt og hvernig menn hafa áhrif 
á umhverfi sitt. Nemendur kanna umhverfi sitt í nágrenni við 

skólann. Í líffræðinni verða teknir fyrir sérstaklega áhugaverðir  
kaflar í Mannslíkamanum. 
 
Ljósmyndun og myndvinnsla í tölvum 
2 stundir á viku í eina önn. 
Áhersla er lögð á að nemendur læri grundvallaratriði í 
ljósmyndun og myndvinnslu. Nemendur æfa sig í að taka 
stafrænar myndir og færa myndir af myndavél (síma) í tölvu. 
Einnig að nýta sér myndir af netinu til eigin nota og breyta 
myndum s.s. bakgrunni og ýmsu öðru. Farið verður í helstu 
atriði varðandi myndvinnslu og undirstöðuatriði kennd í 

myndvinnsluforritum. Nauðsynlegt er að nemendur hafi aðgang að 
myndavél eða síma með myndavél. 
 
Matur og menning  
2 stundir á viku í eina önn. 
Farið er í ferðalag í huganum og með youtube, þar sem 
forvitni ræður ferðinni. Horft verður á ferðaþætti og eldaður 
matur frá ýmsum löndum. Eru kryddtegundir og siðvenjur 
ólíkar eftir þjóðum og hver eru helstu sérkenni landanna sem 
verða „heimsótt“.  

Námsmat byggir á verklegum æfingum í kennslustundum 
 

Náttúra og hreyfing  

2 stundir á viku í eina önn. 

Í þessum áfanga er lögð áhersla á útivist og að skoða náttúruna í 

Hafnarfirði og nágrenninu. Markmið þessa áfanga er að nemendur 

njóti útivistar, hreyfingar og umhverfis ásamt því að kynnast 

náttúrunni. Farið verður í Hellisgerði, Ástjörn og á Álftanes þar sem 

fuglalíf og lífríkið er skoðað. Kennt er í námskeiðsfyrirkomulagi og 

mun tímamagn samsvara tveimur kennslustundum á viku. Þar sem 

viðfangsefnin taka mislangan tíma er ekki kennt vikulega heldur fá 

nemendur áætlun yfir tímana í skólabyrjun. Námsmat er 

byggt á virkni, kynningu á verkefnum og mætingu. 

Lokið/ólokið. 



 

Olíumálning fyrir 9. og 10. bekk 

2 stundir á viku í eina önn. 

Kennt verður hvernig á að vinna með olíuliti. Unnin 

verða eitt til tvö verk. Annað verkið verður eftirgerð af 

frægum verkum sem gott er að vinna til að æfa blöndun 

lita, hitt verkið verður unnið út frá uppstillingu með spaða og 

pallettuhnífum. Mat fer eftir færni, sköpun, meðferð lita, sjálfstæði i 

vinnubrögðum og hvernig gengið er frá áhöldum og litum. 

Skák 
2 stundir á viku í eina önn. 
Skák er góð þjálfun fyrir einbeitingu og rökhugsun. Lögð 

verður áhersla á að tefla í tímunum en jafnframt að dýpka 
skilning nemenda með því að fara í byrjanir, miðtafl og 
endatafl. Þá er stefnt að því að fá heimsóknir, fara í 
vettvangsferðir og taka þátt í skákmótum. 
 
Skeggrætt og skrifað 
2 stundir á viku í eina önn. 
Markmiðið er að nemendur:  
 fái þjálfun í að koma fram og flytja mál sitt  
 þjálfist í að færa rök fyrir máli sínu og fylgja skoðunum 

sínum eftir  
 læri að virða skoðanir annarra og að eðlilegt sé að 

skoðanir geti verið skiptar  
 læri helstu fundarsköp og verði færir um að stjórna 

fundi.  
Ennfremur að nemendur:  
 skrifi sér til ánægju undir leiðsögn kennara  
 kynnist mismunandi stílbrögðum  
 tileinki sér gott málfar í skrifum sínum ásamt fjölbreyttu 

orðavali  
 fái nokkra þjálfun í ljóðagerð, bæði hefðbundinni og 

óhefðbundinni  
 á málfundum verður rætt um málefni sem valin verða af 

nemendum eða kennara eftir atvikum.  
Fylgt verður hefðbundnum fundarsköpum og stefnt að því að hafa 
umræðurnar sem málefnalegastar.  
 Nemendur munu fá leiðsögn og þjálfun í framsögn og 

fundarstjórn. 
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Skólahreysti - 9.  og 10. bekkur 
2 stundir á viku í eina önn. 
Markmiðið er að undirbúa nemendur fyrir landskeppni 
grunnskóla í skólahreysti.  
Nemendur læri og æfi keppnisgreinarnar auk þess sem 

lögð verður áhersla á alhliða líkamsþjálfun. 
 
Skipstjórn og smáskipanám  að 12m – 10. bekkur 
3 stundir á viku allt skólaárið. 
Markmiðið er að kynna nemendum undirstöðuþætti í siglingafræði, 
þannig að þeir geti með aðstoð þeirra tækja sem um borð eru, staðsett 
skip, reiknað út stefnur og siglt skipi af öryggi við raunhæfar aðstæður 
til fiskveiða og milli hafna, að loknum tilskyldum siglingatíma. Einnig að 
nemendur hafi að námi loknu, öðlast þekkingu og skilning á þeim 
þáttum námsins sem gerir þeim fært að að ljúka smábátanámi 
til skipstjórnar í lok tímabils. 

Námið veiti nemanda þekkingu til að annast skipstjórn, þar 
sem lögð er áhersla á öryggismál með tilliti til búnaðar, veðurs 
og sjólags. Að þessu skal stefnt með eftirfarandi áherslum : 

 kennslu í siglingafræði og samlíki (hermi) – vinna í 
sjókorti (prófáfangi) 

 kennslu um siglingareglur (prófáfangi) 

 kennslu um stöðugleika og sjóhæfni skipa og skipstjórn 
(prófáfangi) 

Aðrir þættir eru: Slysavarnir á sjó, siglingatæki og fjarskipti, vélfræði, 

veðurfræði og umhverfisvernd. 
Kennt er einu sinni í viku í 3,5 kennslustundir í 30 vikur í Menntasetrinu 
við lækinn.  
Kennt verður á mánudögum frá kl. 14.40-17:00 frá 29. ág.-19. des. (15 
vikur) og 9. jan.-29. maí (15 vikur) og verða nemendur að koma sér 
sjálfir á kennslustað. 
Að loknu smáskipanámi er sótt um atinnuskírteini hjá Samgöngustofu, 
Ármúla 2. 
Þeir sem hafa áhuga á að skrá sig verða að gera það nú, því ekki verður 

hægt að skrá sig i eða úr þessari valgrein í haust eða á næsta skólaári. 

 

Spila– og leikjaval 
1 stund á viku í eina önn. 
Nemendur læra að spila fjölbreytt spil, aðallega á 
venjuleg 52 spil ásamt því að fara í hina ýmsu leiki. 
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Stríð og friður 
2 stundir á viku í eina önn. 
Þessi valáfangi byggist á því að nemendur kynnist helstu 
stríðsátökum sem hafa orðið í heiminum á 20. öldinni. Má t.d. nefna 
fyrri og seinni heimsstyrjaldirnar, Kóreustríðið, Víetnamstríðið, 

Persaflóastríðið og  Íraksstríðið. Fjallað verður um þessa viðburði á 
víðtækan hátt með það að leiðarljósi að nemendur öðlist góðan 
skilning á þessum stórviðburðum. Nemendur munu m.a. leita 
heimilda á veraldarvefnum, skoða myndbönd og aðrar heimildir, 
heimsækja söfn og aðrar stofnanir, s.s. 
Landhelgisgæsluna, sendiráð Bandaríkjanna og 
Amnesty International. Áhersla er lögð á 
sjálfstæða verkefnavinnu og að nemendur sýni 
áhuga og skilning á viðfangsefninu. 
 
 

Stuðningur við yngri nemendur (skólaval) 
2 stundir á viku í eina önn. 
Nemendur hjálpa til í Holtaseli með því að skipuleggja leiki og 
aðstoða yngri nemendur. Sú reynsla getur komið að góðum notum 
í framhaldsnámi, til dæmis á félagsfræði- og félagsliðabrautum. 
Markmiðið er meðal annars að efla ábyrgðartilfinningu og styrkja 
félagshæfni og er það liður í forvarnastefnu skólans gegn einelti. 
Valið er í umsjón námsráðgjafa 
skólans og er sérsniðið að 
stundatöflu hvers nemanda. 

Námsmat byggir á mætingum 
og dagbókarskráningum. Skrifa 
á skýrslu með samantekt úr starfi 
vetrarins og skila til 
námsráðgjafa í lok annar. 
 
Stærðfræði upprifjun -—  9.  og 10. bekkur 
2 stundir á viku í eina önn. 
Valgreinin er ætluð þeim nemendum sem ekki hafa náð tilætluðum 
árangri í stærðfræði og vilja gera sérstakt átak til að bæta úr því. 
Áhersla er lögð á að rifja upp ýmis atriði úr námsefni yngri bekkja. 
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Tónlistarsamspil 
2 stundir á viku í eina önn. 
Þessi valáfangi er ætlaður fyrir hljóðfæraleikara og 
söngvara. Markmiðið er að búa til einingar 
hljóðfæraleikara (hljómsveitir) sem geta flutt tónlist 

við valin tækifæri í skólastarfi og jafnvel komið fram 
á vegum skólans. Skilyrði er að nemendur hafi 
reynslu af hljóðfæraleik eða söng.  
 
 
 
 
 
Tungumálaval — franska og ítalska  
2 stundir á viku í eina önn. 
Um er að ræða stutta kynningu á bæði frönsku  og ítölsku  

þar sem lögð verður áhersla á undirstöðuatriði 
tungumálsins, grunnorðaforða þess og framburð. 
Önninni verður skipt í tvær lotur og verða tungumálin 
kennd sitt hvora lotuna. 
 
 
 
 
 
 

 
Útivist 
2 stundir á viku í eina önn. 
Í þessum áfanga verður farið yfir skipulag og útbúnað fyrir göngur 
og útivist. 
Nemendur munu: 

 fara í nokkrar stuttar göngur 

 fara í sjósund 

 dorga 

 fara í hjólaferð 

 fara í eina lengri göngu. 
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Verk- og listgreinaval  Tækniskólans  — 10. bekkur 
Metið sem 3 stundir á viku allt skólaárið. 
Kennt í Iðnskólanum í Hafnarfirði á fimmtudögum frá kl. 14:30 — 16:30.  
 
Nemendum 10. bekkjar býðst að velja sér áfangann VKG en áfanginn 

samanstendur af sex vikna kennslu í þremur iðn– eða listgreinum, alls átján 
vikur samtals. Áfanginn nær yfir heilt skólaár og fær hver nemandi kennslu í 
þremur af þessum fjórum tímabilum.  
Hver nemandi velur sér þrjár greinar sem vekja mestan áhuga hans en í 
boði eru eftirfarandi greinar: 
 
1. Listnám ( formlistir, sjónlistir) 
2. Tréiðn 
3. Málmiðn 
4. Rafiðnir 
5. Upplýsingatækniskólinn 

6. Pipulagnir 
7. Tækniteiknun 
 
Hvert viðfangsefni tekur sex vikur, 3 kennslustundir á viku. Í þessum sex 
vikna lotum í hverri grein fá nemendur tækifæri til að hanna og smíða 
eigulega gripi undir leiðsögn kennara. Á þann hátt vinna nemendur að 
verkefnum, sem tengja saman viðkomandi faggrein og verkfærin, auk þess 
að kynnast uppbyggingu iðnnáms og mögulekum til framhaldsmenntunar 
að því loknu.  
 

Kennt er í fjórum tímabilum og tekur hver nemandi þrjú tímabil. 
1. tímabil : 8. sept.—13. okt. 2016 
2. tímabil: 27. okt.—1. des. 2016 
3. tímabil: 12. jan.—16. febr. 2017 
4. tímabil: 2. mars—28. apríl 2017. 
 
 
Nánari kynnning á uppbyggingu einstakra viðfangsefna innan 
valgreinarinnar 

 
1. Listnám (formlistir, sjónlistir) 

Nemendur kynnast ýmsum formum listnáms eins og það er kennt í 
Tækniskólanum 
Form og litir. Hönnun: Hugmynd – þróun - framkvæmd 



2. Tréiðn 
Nemendur vinna að verkefnum í samráði við kennari hvort sem er eftir 
eigin hugmynd eða teikningum sem eru til í skólanum: Nemendur kynnast 
vélum og verkfærum sem notuð eru á smíðaverkstæðum. 

3. Málmiðn 

Málmsuða, plötuvinna, rennismíði og handavinna, nemendur smíða járnrós 
og litla fallbyssu úr messing og áli. 
Nemendur kynnast logsuðu, pinnasuðu og hlífðargassuðu. Nota 
uppmerkingaverkfæri og mælitæki, CNC stýrða rennibekki, klippur og 
beygjuvélar, fræsivél, standborvélar, handverkfæri sem notuð eru í  
málmsmíði og fl. 

4. Rafiðnir 
Tölvur og netkerfi, nemendur fá að taka í sundur PC tölvu og setja saman 
aftur og læra réttu handbrögðin við það. 
Rökrásir og stýringar, nemendur kynnast tvítölukerfinu og hermiforritum fyrir 
rafmagns stýringar. 

Rafeindatækni, nemendur læra að lóða og kynnast ýmsum íhlutum sem 
notaðir eru í rafrásum og lóða úr þeim einfaldar rásir. 

5. Upplýsingatækniskólinn 
Vefsmíði: Nemendur læra að búa til einfalda vefsíðu. 
Forritun: Nemendur læra grunn í forritun. 
Myndvinnsla: Nemendur læra grunnatriði í Photoshop. 

6. Pípulagnir 
Plastsuða: Nemendur fá grunnkynningu á plastefnum, ásamt að 
sjóða saman ýmis verkefni, t.d. snjóbræðslukistur, sandföng o.fl. 
Hita og vatnslagnir: Nemendur fá kynningu á hita og vatnslögnum ásamt að 

leggja hita og vatnslagnir með nokkrum tegundum af efni. 
Stýribúnaður: Nemendur fá kynningu á ýmsum gerðum af stýribúnaði sem 
notaður er við hitalagnir. 
 
7. Tækniteiknun 
Teiknifræði: Kynning á grunnatriðum í teiknifræði. 
Hönnunarforrit: Nemendur fá kynningu á helstu teikniforritum sem notuð 
eru við hönnun. 
Þjálfun: Nemendur fá þjálfun í notkun á þrívíðum hugbúnaði og 
framsetningu á teikningum.  

 

Þeir nemendur sem velja þessa valgrein geta ekki hætt eða skipt henni út 
fyrir aðra á skólaárinu. 
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Vísindasmiðja 
2 stundir á viku í eina önn. 
Valið er hugsað fyrir þá sem hafa mikinn áhuga á vísindum 
og vilja auka við þekkingu sína. Markmiðið er að þroska, efla 
forvitni og sköpunargleði nemenda til að auka áhuga þeirra 

á umhverfi og vísindum.  Í meginatriðum fer námið fram í 
formi tilrauna þar sem nemendur prófa hinar ýmsu tilraunir 
og einnig fá nemendur tækifæri að hanna sína eigin tilraun. 
Dæmi um tilraunir eru: náttúrulegur litvísir, eldgosatilraun, 
silfurhreinsun, hraunlampar, Konráðs gæðaklístur, Mentos og kók, 
Fílatannkrem og flöskueldflaug. Námsmat er byggt á virkni, 
mætingu og skýrsluskilum. Lokið/ólokið. 
 
 
Zumba 
2 stundir á viku í eina önn. 

Danstímarnir byggja á suðrænni stemmingu og miklu fjöri.  Þetta er 
eitt af því vinsælasta í dag fyrir þá sem elska að dansa þar sem 
sporin eru mjög einföld. 
 
 
 
 
 
 
Þjálffræði 

2 stundir á viku í eina önn. 
Tekin verða fyrir grunnhugtök þjálffræðinnar með samþættingu 
nokkurra fagsviða. Farið verður í grunnþætti í líkams- og sálarfræði 
barna og unglinga. Fræðilegar kenningar þjálfunar og verklegar 
æfingar eru samhæfðar. Kennsla er í formi verklegra æfinga, 
verkefnavinnu og fyrirlestra. Ef nemandinn nær tilteknum árangri 
fær hann réttindi sem þjálfari 1a sem er fyrsta stig 
þjálfaramenntunar á vegum ÍSÍ. 

 
 





 


