
 

Umsókn um valgreinar skólaárið 2018-2019 

 

Nafn nemanda:_________________________________________________ Bekkur: ________   

 

Staðfesting forráðamanns:_______________________________________________________ 

Leiðbeiningar við útfyllingu  

Hver nemandi á unglingastigi þarf að skila 37 kennslustundum á viku. Í kjarna eru 31 kennslustundir í 

8. - 10. bekk að meðtöldum list- og verkgreinum sem eru að hluta til bundið val. Nemendur þurfa 

vera í þremur valgreinum samtímis allan veturinn. Valgreinar eru 80 mínútur nema annað sér tekið 

fram.  

Merkja skal við 8 valgreinar, með númerunum 1 upp í 8. Merkið 1 við þá grein sem mestur áhugi er 

fyrir og svo koll af kolli upp í 8. Gæta þarf að því að greinarnar dreifist á vikudagana. Gerið þetta við 

bæði haust- og vörönn. Neðstu greinar á lista hvers dags eru innan skóla val en samvalsgreinar eru 

kenndar einhverjum af grunnskólum bæjarins eða jafnvel annarsstaðar en í skólunum. Nokkrar 

greinar eru kenndar í VMA og gefa framhaldsskólaeiningar standist nemendur námsmat í grein. Ekki 

er hægt að skipta um valgrein eftir 2 fyrstu vikur hvorrar annar.  

Ef einhverjar spurningar vakna varðandi þetta er velkomið að hafa samband við Helgu Halldórsd, 

netfang helgah@akmennt.is  eða í síma 4612666. 

 

Metið val:  Ef nemandi og foreldrar/forráðamenn hans óska eftir því að fá nám í sérskóla (t.d. 

tónlistarskóla eða myndlistarskóla) eða reglubundna þátttöku í félagsstarfi (t.d. í íþróttum, 

skátastarfi, kristilegu starfi o.þ.h.) metið í stað valgreinar, skal skrá það hér fyrir neðan. Slíkar óskir má 

að hámarki meta sem 4 vikustundir af 37 sem nemandi skal skila í grunnskóla. Þetta gildir allt 

skólaárið og ef nemandi hættir tómstundariðkun þarf að láta skólann vita strax. Foreldrar bera allan 

kostnað af námi sem óskað er eftir með þessum hætti. 

Ég óska eftir að láta meta eftirfarandi grein/greinar í stað 

valgreinar:__________________________________________________________________  

___ Metið í stað einnar valgreinar (1,5 - 4 klst. á viku)                                       

___ Metið í stað tveggja valgreina (4 klst. eða meira á viku)    

Gangi ykkur vel.

   

    

Skila skal umsóknarblaði ekki seinna en  föstudaginn 11. maí 2018 til skólastjóra.  

                s 



Sjá valblað í pdf skjali 

 


