
Valgreinar skólaárið 2017-2018 

Áfangalýsingar er að finna á heimasíðu skólans www.oldutunsskoli.is 

 

 

Nafn: _______________________________________________________ Bekkur: ___________ 

 

Valgreinar eru kenndar sem hálfsársnámskeið nema annað sé tekið fram, ein til tvær 

kennslustundir á viku. Æskilegt er að foreldrar / forráðamenn aðstoði nemendur við valið. 

Einnig er hægt að fá aðstoð hjá umsjónarkennurum og námsráðgjafa. 

Valið er bindandi  og geta nemendur einungis óskað eftir breytingu í upphafi hvorrar annar. 

Reynt er að koma til móts við slíkar óskir ef það er hægt en hins vegar afar mikilvægt að 

nemendur velji með hliðsjón af eigin áhuga og styrkleikum. Mjög fámennar valgreinar geta fallið 

niður. 

 

Metið val. Heimilt er að meta skipulagt nám sem stundað er utan grunnskóla sem og þátttöku í 

íþróttum eða skipulagt tómstundastarf sem hluta af grunnskólanámi. Skólinn metur slíkt nám 

að jafnaði til tveggja stunda. Foreldrar bera ábyrgð á að upplýsa skólann ef breytingar verða á 

ástundun í viðkomandi tómstundanámi eða sérskólanámi á skólaárinu. 

 

 

 

Valblaðinu á að skila til umsjónarkennara mánudaginn 15. maí. 
Þau sem skila seint eiga á hættu að komast ekki í vinsæl námskeið 

 

 

 

 

Undirskrift og samþykki foreldris / forráðamanns: _____________________________________ 

 

 

http://www.oldutunsskoli.is/


Val í 8. bekk, skólaárið 2017 – 2018 
2 stundir á viku 

Leiðbeiningar við valið 

1. Skoðið vel valgreinabæklinginn og ígrundið vel hvaða valgrein ykkur langar að læra. 
Hugsið fyrst og fremst um áhuga ykkar og styrkleika. 

2. Setjið  X í reitina fyrir framan þá námsgrein eða þær námsgreinar sem þið kjósið.  
3. Þið eigið að velja tvær kennslustundir á haustönn og tvær á vorönn (geta verið 1+1). 
4. Fyrir neðan rammana er hægt að velja aðrar valgreinar (Gaflaraleikhús). 

 

Haustönn Vorönn 
2 stundir 1 stund Vorönn 2 stundir Vorönn 1 stund 

 

___  Fimmvörðuháls   

___  Keramik  

___  Legó  

___  Teiknimyndasögugerð 

___  Tölvur, öpp og forrit 

___  Tónlistarsamspil 

 

___  Arabíska 

___  Körfuboltaval 

___  Hlaupaval 

___  Klassískir tölvuleikir 

 

___  Enski boltinn   

___  Hárgreiðsla  

___  Hestamennska 

___  Leiklist 

___  Spilaval 

___  Útivist og umhverfi 

 

___  Gettu betur 

___  Jóga 

___  Badminton 

___  Tónlistarval 

 

___   Kór Öldutúnsskóla 

___   Metið val 

 

___   Kór Öldutúnsskóla 

___   Metið val 

 

___  Kór Öldutúnsskóla 

___  Metið val 

 

___  Kór Öldó 

___  Metið val 

 

 

___  Leiklist hjá Gaflaraleikhúsinu 2 stundir –allur veturinn 

 


