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SKILADAGUR VALGREIN  

 

 

 

 

 

 

Samvalsgreinar sjá aftan á blaðinu 

 

 

VALGREINABLAÐI SKAL SKILA TIL 

DEILDARSTJÓRA  

                                                         8. maí 

Umsókn um námsval í 9. bekk 2017-2018 
 

 Nafn: ___________________________________________________Bekkur:_________________   

 

Staðfesting 

foreldris/forráðamanns:__________________________________________________________  
 

 

 

 

Metið val 

Ef óskað er eftir því að fá nám í tónlistarskóla, 

myndlistarskóla eða reglubundna þátttöku í 

félagsstarfi og/eða íþróttum metið í stað 

valgreinar, skal skrá það hér fyrir neðan.  

Skólinn greiðir ekki kostnað vegna þessa 

vals nemenda.  

 

Metið val    

Hvað  ____________________________ 

(  )  2vikustundir    (  ) 4 vikustundir   

     

(1-4 klst. á viku)    (5 eða fleiri klst. á viku)

     

Í ágúst fær nemandinn eyðublað sem fylla 

þarf út og undirrita varðandi þessa ósk. 
 

 

 

Vikustundir námsgreina í 

bekkjum hjá öllum nemendum. 
 

  Íslenska       6 

  Stærðfræði       5 

  Danska       3 

  Enska        4 

  Náttúrufræði       3 

  Samfélagsfræði     3 

  List og verk           2 

  Lífsleikni       1 

  Umsjón       1  

  Íþróttir       2 

  Sund        1_____ 

  Samtals       31 vikust. 

  

Valgreinar eru 6 vikustundir  

(2 stundir hver valgrein) 

Samtals 37 stundir á viku 

Valgreinar í Glerárskóla 

 

 

Frjálst val: 

 

   Ég um mig frá mér til mín 

   Félagsmálafræði 

 Heimilisfræði  

 Hönnun og smíði  

 Íþróttir 

 Lego 

 Lestur og kvikmyndir 

 Myndlist 

 Námsaðstoð – Moodle 

 Skólahreysti 

 

 

 

 

Þú velur þrjár valgreinar sem þú númerar 1-3 og tvær til vara sem þú númerar 4-5. 

Skoðaðu jafnframt hér neðar á blaðinu þar sem fjallað er um metið val. 

Foreldrar eru hvattir til að aðstoða barnið sitt við val valgreina og staðfesta valið með 

undirskrift. Lesið vandlega kennslulýsingar valgreina sem má finna á heimasíðu 

skólans.                 Ef ekki er næg þátttaka í valgrein fellur hún niður. 

 
 

 



Glerárskóli Akureyri 

 
Samvalsgreinar eru sameiginlegar með öðrum grunnskólum á Akureyri. Þær eru 

flestar 80. mín. á viku allt skólaárið.  Sumar þeirra eru þó teknar í lotum haust og vor. 

Verklegar greinar í VMA eru einungis hálft skólaárið hver grein nema Sjónlistir sem 

eru allt skólaárið.  Í VMA hefst kennsla kl.14:40-16:00  

Athugið að aðeins er hægt að merkja við eina grein dag hvern. 

Eftirfarandi valgreinar eru kenndar í samvali grunnskólanna á Akureyri: 

 
Mánudagar kl.14:00     

 Aðhlynning     HAUST   VMA (ein) 

 Borðspil     Síðuskóli 

 Fab-Lab/Hönnunar og tæknismiðja. HAUST Lundarskóli 

 Fab-Lab/Hönnunar og tæknismiðja. VOR Lundarskóli 

 Hársnyrtiiðn     VOR   VMA (ein) 

 Heimspeki    Síðuskóli  

 Körfuboltaskóli     Íþróttahús Naustaskóla 

 Rafiðnir            VOR   VMA (ein) 

 Rúllur, bolti, teygjur, slökun  Lundarskóli 

 Þjónusta     VMA (ein) 

 

Þriðjudagar kl.14:00 

 Boltaíþróttir    KA-hús 

 Dans     Glerárskóli 

 Fluguhnýtingar og stangveiði  Glerárskóli 

 Grenndargralið    Giljaskóli 

 Hársnyrtiiðn VOR   VMA (ein) 

 Leður, leir, mósaik   Glerárskóli 

 Líkamsrækt Átak    Átak 

 Spænska     Oddeyrarskóli 

 Tauþrykk        HAUST   Giljaskóli 

 Yoga      Átak við Skólastíg 

  

Miðvikudagar kl.14:00 

     

 Fatasaumur, prjón og hekl  HAUST  Lundarskóli 

 Heilsurækt Bjargi    Bjarg 

 Hjólaval     Lundarskóli   

 Knattspyrnuskóli Þórs   Boginn 

 Náttúrurfræði/raungreinar (verklegt ) Lundarskóli 

 Rafiðnir VOR    VMA    

 Skák     Lundarskóli 

 Söngur og leiklist    Odd/TónAk 

 Þjónusta-framreiðsla   VMA (ein) 

 

  Föstudagar kl. 14:00 

 Franska     Lundarskóli 

 Iðnir, tækni og Slippurinn  VOR  Slippurinn 

 Margmiðlun og snjalltæki   Brekkuskóli 

 Spaðaíþróttir    Naustaskóli   

 Yoga     Átak v. Skólastíg      

  



Glerárskóli Akureyri 

 
 


