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10. bekkur skólaárið 2018 – 2019 
 

Nám í 10. bekk 
 

Námsefni í 10. bekk er skipt í tvo flokka: KJARNA og VAL. 
 
 
 

KJARNI 
Kjarninn er skyldunámsefni allra nemenda í 10. bekk.  Í honum eru eftirtaldar námsgreinar 
með tilgreindum kennslustundafjölda. 
 
 Íslenska..............................................   6 kennslustundir á viku. 
 Stærðfræði.........................................   6  kennslustundir á viku. 
 Enska.................................................   4  kennslustundir á viku. 
 Danska...............................................   3  kennslustundir á viku. 
 Íþróttir................................................   2  kennslustundir á viku. 
 Sund .................................................    1  kennslustund á viku. 

Samfélagsgreinar..............................   4  kennslustundir á viku. 
Lífsleikni...........................................  1  kennslustund á viku. 
Náttúrufræði......................................    3  kennslustundir á viku. 
Listgrein/söngleikurinn......................  2  kennslustund á viku. 
Kjarni samtals....................................    32 kennslustundir á viku. 
   
Valgreinar..........................................     5 kennslustundir á viku. 
Alls......................................................    37 kennslustundir á viku. 
 

 
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla 2011 er miðað við að tímafjöldi nemenda sé allt að 37 
stundir á viku og getur frjálst val verið 5 stundir. Athugið að val er bindandi fyrir komandi 
skólaár og því er mikilvægt að vanda valið. 
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Valgreinar í 10. bekk 2018-2019 
 
 
 

Mikilvæg atriði sem hafa ber í huga:  
 
Valgreinar eru ekki aukagreinar heldur eru þær jafn mikilvægar og kjarnagreinarnar og 
kröfur um ástundun og árangur verða á engan hátt minni. 
Til þess að hægt sé að halda uppi kennslu í valgrein þarf tiltekinn lágmarksfjöldi nemenda  
að velja hana. Þess vegna verða nemendur að velja sér a.m.k. 6 valgreinar, merktar 1 – 6 á 
umsóknarslóðinni, sjá hér og raða þannig í forgangsröð. Það er áríðandi að nemendur 
ráðfæri sig við foreldra/forráðamenn sína áður en þeir senda inn umsóknina.   

 
 
 

 
Annað val  
 
Samkvæmt grunnskólalögum er hægt er að fá  annað nám í viðurkenndum skólum og/eða  
æfingar hjá íþróttafélögum metnar sem valgrein, t.d. tónlistarskóli, dansskóli, félagslíf, 
sjálfboðastarf og íþróttafélög. Útskýra þarf hvaða annað nám er um að ræða þegar sótt er 
um þennan lið á umsóknarslóðinni. Nemandi getur að hámarki fengið 4 valtíma skólaársins 
metna sem annað val. Að hausti þurfa nemendur að skila staðfestingu um annað val. Hægt 
að nálgast eyðublað á skrifstofu skólans. 
 
 
 
 
 
 

Árbók 
2 stundir á viku 
 
Í byrjun verður farið í undirstöðuatriði fréttamennsku. Hvað eru fréttir? Uppbygging og gerð 
frétta, fréttatilkynningar og greinaskrif. Mikilvægi góðs málfars á trúverðugleika frétta. Farið 
í mismunandi tegund fjölmiðlunar. Undirstöðuatriði í myndatökum fyrir sjónvarp og 
blaðamiðla. Gefið verður út blað, skólablað, tímarit eða árbók í lok vetrar. 
Námsmat: Umsögn sem m.a. byggir á virkni og sjálfstæði. 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/forms/IFYBaZNrdFhcB8N63
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Búningahönnun fyrir söngleikinn 
2 stundir á viku. 
 
Lært að leggja snið á efni, sníða og sauma. Einnig skoðað hvernig hægt er að breytt 
grunnsniði. 
Skoðaðir búninar og búningahönnun og gerðar saumatilraunir. 
Markmiðið er að nemendur geti hjálpað til við að hanna og sauma búninga fyrir söngleikin. 
Námsmat verður í lokin 
Námskeiðið lýkur eftir frágang á búningum eftir sýningahelgina  

 
 
 
 
 
 
Bökunarlist 
2 stundir á viku 
 
Nemendur læra að baka einfaldar og flóknari uppskriftir. Unnið með gerbakstur, hrært deig, 
hnoðað deig og þeytt deig. Markmiðið er að nemendur geti bakað á fjölbreyttan hátt bæði 
til heimilisins og þegar veislu ber að garði. Lagt verður mat á vinnu í tímum, frumkvæði, 
skipulag, sjálfstæði og vinnusemi. 
 

 
 
 
 
 
 
Danska – grunnur 
1 stund á viku 
 
Áhersla verður lögð á upprifjun á grunnatriðum, m.a. tölustafi, mánaðarheiti og að auka 
orðaforða. Þetta er fyrir nemendur sem þurfa að efla grunninn í dönsku og þurfa meiri 
stuðning. Markmiðið er fyrst og fremst að auka sjálfsöryggi nemenda í faginu.  
Námsmat: Nemendur verða metnir eftir virkni í tímum og  verkefnum. 
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Enska – grunnur 
1 stund á viku 
 
Áhersla verður á að þjálfa talmál, hlustun og ritun ásamt því að auka orðaforða. Einungis 
fyrir nemendur sem þurfa að efla grunninn í ensku og þurfa meiri stuðning. Markmiðið er 
fyrst og fremst að auka sjálfsöryggi nemenda í faginu.  
Námsmat: Nemendur verða metnir eftir virkni í tímum og  verkefnum. 

 
 

 

 

 

Félagsstarf 
2 stundir á viku 
 
Nemendur sem verða kosnir í nemendaráð fá þetta fag sem valgrein og verður því eitthvert 
annað val sem þeir völdu tekið úr stundaskrá. 
Markmið: Að nemendur fái þjálfun í því að halda utan um og stjórna félagsstarfi. 
Að nemendur fái tækifæri til þess að láta hugmyndir sínar um félagsstarf verða að veruleika. 
Að nemendur læri að skipuleggja og halda stóra og smáa viðburði s.s. dansleiki, árshátíð, 
tónleika, listsýningar o.s.frv. 
Að nemendur fái innsýn í skipulagt fundahald. 
Námsmat: Starf nemenda verður metið eftir áhuga, ástundun og virkni. 
 
 
 
 
 

Forritun I, Basic 
2 stundir á viku 
 
Markmið að nemendur kynnist skemmtilegu og aðgengilegu umhverfi forritunar í gegnum 
Microsoft Basic forritunarmál.  Að nemendur tileinki sér grunnatriði í óhlutbundinni hugsun 
tölvunnar og nái tökum á að búa til áhugaverð forrit og leiki af ýmsum stærðum.  
Einnig fengist við sphero edu, block forritun fyrir vélmenni. 
Námsmat: Verkefnaskil í  google Classroom, símat, sjálfstæði og umgengni.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Forritun II, Python 
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2 stundir á viku 
 
Æskilegt er að nemandi hafi reynslu af forritun eða hafi farið í gegnum forritun I , Basic. 
 Þessi áfangi byggir á forritunarkennslu tækniskólans.  Notast er við eitt algengasta 
forritunarmálið á markaðnum, Python 3. Við notum PyCharm til þess að búa til ýmis forrit úr 
kennslubókum.  
Einnig fengist við Raspberry pi, tækjaforritun með Python.  Mögulega í lokin verður 
javascript vélmennaforritun í sphero edu.  
Námsmat: Verkefnaskil í  google Cl 
assroom, símat, sjálfstæði og umgengni.  
 
 
 

 
 
 
Franska 
2 stundir á viku 
 
Farið verðu í undirstöðuatriði í frönsku. Auk þess að læra orðaforða og málfræðigrunn 
verður áhersla lögð á að geta tjáð sig og átt samskipti á fönsku. Einnig að kynnast franskri 
menningu. 
Markmið að nemandinn:  

 Kynnist Frakklandi og öðrum löndum sem hafa frönsku sem opinbert mál. 

 Kynnist franskri menningu. 

 Læri undirstöðuatriði franskrar tungu. 
Leiðir: Nemendur afla sér upplýsinga um Frakkland með upplýsingum frá kennara, í gegnum 
netið, með því að horfa á franska kvikmynd og hlusta á franska tónlits. Umræður á íslensku 
og frönsku og nemendur undirbúa kynningu. 
Námsmat: Vinna í tímum, skila verkefnum og kynningar.  
 
 
 
 
 

Gítarnám 
1 stund á viku 
 
Átt þú gítar? Komdu og lærðu að leika helstu gítargripin. Í tímum læra nemendur einfaldan 
hljómaslátt og gítargrip til að leika undir söng.  
Námsmat: Virkni í tímum og stutt verkefni. 
Markmið: Nemendur læri að leika einfalda hljóma á gítar og syngja með. 
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Heimanám 
1 stund á viku 
 
Þessi áfangi er einungis fyrir nemendur sem þurfa að vinna heimaverkefni undir leiðsögn og 
aðstoð kennara í skólanum. 
Námsmat: Byggt verður á virkni í tímum. 
 
 

 
 
 
Hundar sem gæludýr 
1 stund á viku 
 
Áfanginn er fyrir þá nemendur sem eiga hunda sem gæludýr.  
Markmiðið er að nemendur: 

 Læri um mismunandi hundategundir og eiginleika þeirra.  

 Verði meðvitaðir um ábyrgð hundaeigenda. 

 Læri að skilja hundinn sinn og geti nýtt sér einfaldar þjálfunaraðferðir. 

 Kynnist daglegri umhirðu hunda og mikilvægum þáttum í samskiptum þeirra við fólk. 

 Njóti útiveru og samveru með hundum. 

 Kynnist öðrum nemendum með sama áhugamál. 

 
Kennslutilhögun: 
2 stundir á viku (kennt í lotu að hausti og vori). Fyrirhugað er að fara á hvolpasýningu einn 
föstudag frá kl.18:00 – 21:00, heimsókn á námskeið í hundaskóla eitt kvöld frá kl. 18:00 – 
19:00 og heimsókn til ræktanda. Verklegar kennslustundir fara fram utanhúss en bóklegir í 
kennslustofu skólans. 
Námsefni: 

 Ljósrit frá kennara 

 Efni í gegnum vefinn 

 Fræðslumyndbönd 

 Gestafyrirlestrar 

Námsmat 
Unnin verða fjögur stutt verkefni sem nemendur kynna. Gefin er einkunnin Lokið/Ólokið. 
Umsögn um áhuga, virkni og vinnusemi. 
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Íþróttamaðurinn 
1 stund á viku 
 
Þessi áfangi er einungis ætlaður íþróttafólki. 
Farið verður yfir eftirfarandi atriði sem nýtast íþróttafólki: 
Næring íþróttamanns 

 Næring fyrir og eftir æfingu 

 Hitaeiningar 

 Fæðubótarefni 

 Vatn 

 Kolvetni 

 Prótein 

 Fita 
Líkami íþróttamanns 

 Svefn 

 Liðleiki 

 Styrkur 

 Tæknileg geta 
 
Andlega hlið íþróttamanns 

 Hvernig á að takast á við mótlæti 

 Meiðsli 

 Gróskuhugarfar 

 Leiðtogi 

 Sjálfstraust 

 Forgangsröðun 

 Áhugahvöt 

 Hugarþjálfun 
 

 
Námsmat byggt á virkni í tímum, mætingu og nokkrum verkefnum.
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Járnsmíði  
2 stundir á viku 
 
Handverk af ýmsu tagi er undirstaða umhverfis okkar. Handverk kemur við sögu hvar og 
hvenær sem er, t.d. í iðnmenntun, starfsþjálfun af ýmsu tagi og víðar.  
Nemendur fá að koma með eigin hugmyndir að smíða í samráði við kennara. 
Unnið verður með einstaklingsverkefni og / eða samvinnuverkefni . 
Námsmat: Nemendur gera vísi að ferilmöppu (verkefnamöppu). 
Í verkefnamöppu verður í lok vetrar :  

 Lýsing á verkefni. 

 Teikningar eða riss af verkefni. 

 Ljósmyndir af verkefni. 

 Annað sem nemandi telur að komi að gagni. 

 
 
 
 
 

Jóga og slökun 
2 stundir á viku 
 
Jóga og slökun er valgrein þar sem nemendur læra undirstöðuatriði í jóga og núvitund. Farið 
verður yfir humyndafræði jóga og kennd slökun og jógaæfingar.  
Námsmat: Virkni og frammistaða nemenda í tímum. 
 
 
 
 
 

Klassískar kvikmyndir 

2 stundir á viku 
 
Í þessum áfanga verður horft á helstu meistaraverk kvikmyndasögunnar og verkefni unnið út 
frá hverri mynd. Myndirnar verða sýndar með enskum texta og umræður og verkefni verða á 
ensku.  Dæmi um myndir sem verða sýndar eru ET og  Casablanca.  
Áhersla: Ásamt því að nemendur fræðist um kvikmyndasöguna munu þeir þjálfa talmál, 
hlustun og ritun á ensku.  Nemendur verða metnir eftir virkni í tímum og  verkefnum. 
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Listasmiðja – (dans, leiklist, söngur) 
1 stund á viku.  
 
Þetta val er fyrir nemendur sem hafa áhuga á dansi, tónlist, leiklist eða að vinna með öðrum í 
gegnum eitthvað listform. Markmiðið er að undirbúa nemendur fyrir allar sviðslistir sem eru 
þá dans, leiklist, söngur og smá af hljóðfæraleik. Farið verður í margskonar leiklistaræfingar 
og samvinnuleiki þar sem áhersla er lögð á hlustun en jafnframt að efla sína eigin hæfileika 
og styrkja sig á sínu áhugasviði. Farið verður meðal annars í Kroppaklapp (body percussion), 
hvernig á að beyta röddinni rétt, hópdansa og hringdansa, undirstöðuatriði í dansi og leiklist, 
spunaæfingar og tónlistar/söng hringi. Inn á milli verða jóga- og hugleiðslutímar. 
Námsmat: Byggt á virkni í tímum og þá framförum hvers og eins. Lokið / Ólokið. Umsögn. 
 

 
 
 
 
Líkamsrækt 
2 stundir á viku 
 
Nemendur fá að kynnast fjölbreyttum æfingum til að bæta líkamsþrek sitt. Einnig munu 
nemendur fá fræðslu um þjálfunaraðferðir og helstu hugtök sem notuð eru við þjálfun á þoli 
og styrk. Ýmis íþróttafélög heimsótt og kynning á allt að 10 íþróttagreinum. Ef áhugi verður 
hjá hópnum þá verða smám saman teknar inn æfingar sem líkjast því sem keppt er í  
Skólahreysti og stefnt að þátttöku í þeirri keppni.  
Námsmat verður byggt á þátttöku og virkni. 
 

 
 
 
 
Matargerð og lífsstíll 
3 stundir á viku   
 
Nemendur matreiða flóknari og vandasamari rétti heldur en í 8. og 9. bekk. Nemendur fá líka 
að baka. Nemendur öðlast færni og þekkingu á hvað er góður lífsstíll. Neytendafræðsla. 
Námsmat: Byggt verður á virkni í tímum. 
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Myndlist  
2 stundir á viku 
 
Í myndlistarvalinu verður lögð áhersla á að vinna verkefni í teikningu, málun, mótun, leir og 
þrykki. Í teikningunni er lögð áhersla á að vinna með mismunandi efni. Í málun verður málað 
með akríl og vantnslitum á striga og pappír. Í mótun verður unnin skúlptúr úr alls konar 
efnum. Í þrykki verða prófaðar mismunandi þrykkaðferðir. Lögð er áhersla á að nemendur 
læri að bera ábyrgð á eigin vinnu og temji sér sjálfstæð og öguð vinnubrögð eins og að halda 
sig innan tímaramma hvers þema, halda verkefnum sínum og gögnum til haga og fara vel 
með þau efni og áhöld sem notuð eru.  
Markmiðið er að nemendur:  

 öðlist frekari færni í grunnþáttum myndlistar s.s. teikningu, málun, mótun og þrykki 

  kynnist fjölbreyttum aðferðum og efnivið  

 læri að bera ábyrgð á eigin vinnu og temja sér sjálfstæð og öguð vinnubrög 
 
 
 
 
 
 

 
 
Námstækni 
1 stund á viku 
 
Þetta val er bæði ætlað nemendum sem vilja fá frekari stuðning í sínu námi í gegnum kennslu 
námsaðferða og þeirra sem vilja fá frekari kynningu á hvernig nám er í framhaldsskólum og 
háskólum. Nemendur fá grunn og aðstoð í að setja upp ritgerðir, aðstoð við að skipuleggja 
tíma sinn í námi, kynningu og kennslu á hentug forrit, og aðstoð við prófundirbúning. Einnig 
verður lögð áhersla á að kynna fyrir nemendum tilgang náms í lífi þeirra. 
Námsmat: Vikuáætlun, tvær kynningar og ritgerð 
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Stíll 
1 stund á viku 

 
Kennsla fer fram í u.þ.b. 12 vikur, 2 kennslustundir á viku. Unnið verður í samvinnu við 
félagsmiðstöðina Hraunið þar sem nemendur vinna meðal annars að hugmyndamöppunni og 
í textílmennt hanna og sauma flíkina. Tveir til fjórir nemendur vinna saman í hóp þar með 
talið módelið.  
Frekari upplýsingar um Stíl-keppnina er að finna á 
slóðinni: http://www.samfes.is/vidburdir/still09 

Markmið áfangans er að nemendur læri að: 

- Læri að hanna og útfæra hugmynd. 

- taka upp snið, breyta og útfæra í samræmi við hugmynd. 

- leggja snið á efni, sníða og sauma flík 

-koma hugmyndum sínum á blað og vinni í hugmyndamöppu 

-frumkvæði, sköpun og sjálfstæði 

-vinnusemi, áhugi og vandvirkni 

 
 
 
 
 
 
 

Stærðfræðigrunnur 
1 stund á viku 
 
Einungis fyrir nemendur sem þurfa aðstoð við að bæta stærðfræðikunnáttu sína. Kennslan er 
einstaklingsmiðuð, þar sem lögð er áhersla á hvern og einn nemenda og þarfir hans. 
Námsmat verður byggt á virkni og framförum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.samfes.is/vidburdir/still09
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Textílval 
2 stundir á viku 
 
Megináhersla er lögð á að nemendur læri að nýta sér þær aðferðir sem notaðar eru í 
textílmennt, hvort sem það er að prjóna, hekla, sníða, sauma eða útsaumur, læra að sníða og 
sauma einfaldar flíkur af ýmsum gerðum. Læri að vinna með tilbúin snið og tilbúin grunnsnið. 
Læri að breyta og gera við eldri flíkur. Saumaðar eru prufur og einfaldar flíkur s.s. pils, bolir, 
leggings eða einfaldan kjól. Læri að velja sér verkefni að prjóna, hekla, velja liti og uppskrift. 
Lögð er megináhersla á að nemendur læri að fylgja verkinu eftir frá hugmynd að fullunnu 
verki og temji sér vönduð vinnubrögð. Vinnumappa er útbúin sem skal innihalda 
vinnuáætlanir og vinnulýsingar fyrir hvert verkefni. Áhersla er lögð á skapandi og sjálfstæð 
vinnubrögð þar sem nemendur læra að fylgja verkinu eftir frá hugmynd að fullunnu verki.  
Markmið áfangans er að nemendur læri að 

 þræða og stilla saumavél 

 taka mál  

 taka upp snið  

 leggja snið á efni og sníða flíkur 

 sauma einfaldar flíkur. 

 Hekla eftir uppskrift 

 Prjóna eftir uppskrift 

 Sauma út eftir uppskrift. 

 
 
 
 
Tónlistarval  
1 stund á viku. 
 
Blundar í þér tónlistarmaður? Það er skemmtilegt að læra um tónlist. Hún er fjölbreytileg og 
skemmtileg. Í þessari valgrein munu nemendur kynnast spjaldtölvuforritinu Garadge band og 
Auda City og læra að nota þessi forrit í tónsköpun og við upptökur. Ásamt þessu verður 
fjallað um tilurð tónlistar og sögu hennar. Mörg mismunadi tóndæmi verða kynnt fyrir 
nemendum, vonandi tónlist sem nemendur hafa ekki heyrt og mögulega vissu ekki af.  
Námsmat: Byggist á virkni í tímum og stök verkefni. 
Markmið: Nemendur kynnist Garadge Band og Auda City og kynnist tónlist frá ólíkum tímum 
tónlistarsögunnar.  
Hámark 12. 
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Útivist og hjólaferðir 
1 stund á viku ( kennt í lotu að hausti ) ágúst – október. Hver ferð tekur 2 -5 klst. þar af er ein 
ferð á laugardegi kl. 10:00 – 15:00. 
 
Nemendur þurfa að hafa gott hjól, hjálm og góða skó og klædd eftir veðri. 
Farið verður hjólandi á ýmsa áhugaverða stað. Kynntar verða ýmsar íþróttagreinar. 
Byrjað verður á kynningarfundi. Nemendur verða að mæta 80%, annars er valinu ekki lokið. 
Námsmat: Umsögn lokið / ólokið. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veistu svarið? 
1 sund á viku 
 
Þetta val er hugsað fyrir nemendur sem hafa brennandi áhuga á spurningakeppnum. 
Nemendur þurfa að vera metnaðarfullir og geta unnið sjálfstætt.  
Nemendur fá m.a.  þjálfun og góðan undirbúning fyrir að taka þátt í spurningakeppni 
grunnskóla. 
Námsmat: Umsögn byggir á virkni og sjálfstæði. 
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Víðó-skaupið  
1 stund á viku  
 
Þetta val er hugsað fyrir nokkra nemendur (10-12 ) í 10.bekk. Nemendur þurfa að vera 
ábyrgir og metnaðarfullir og geta unnið sjálfstætt. Farið verður yfir íslenska og erlenda 
grínþætti í sketsaformi, unnið að upplýsingaöflun, handritagerð, upptöku, klippingu og öðru 
sem tengist myndbandagerð. Lokaverkefnið er hið árlega Víðóskaup sem sýnt verður á 
árshátíð unglingadeildar. 
Námsmat: Umsögn sem m.a. byggir á virkni og sjálfstæði. 
 
 
 

 
 
Yndislestur 
1 stund á viku  
 
Nemendur lesa nokkrar bækur að eigin vali af bókalista frá kennara og taka þátt í umræðum 
um þær. Markmiðið er að nemendur lesi bækur eftir eigin áhugasviði og þjálfist í að ræða um 
þær. Á tveggja vikna fresti hittir nemandinn kennarann og ræðir þá um bókina, hvar sem 
hann er staddur í henni. Nemendur eiga fastan tíma hjá kennaranum, kannski í 15-20 
mínútur.  
Námsmat er lokið/ólokið. 
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Verk- og listgreinaval Tækniskólans 2018-2019 fyrir grunnskóla 

Hafnarfjarðar 
 

Heiti Verk- og listgreinaval Tækniskólans (VKG) fyrir 10. bekk 

Lengd 2 einingar (18 vikur, 54 kennslustundir og skýrsla/kynning í grunnskóla) 

Markmið og 

viðfangsefni 

Markmið: 

• Að efla tengsl grunnskóla og framhaldsskóla.  

• Að kynna nemendum uppbyggingu iðnnáms og listnáms.  

• Að kynnast möguleikum framhaldsmenntunar að námi loknu. 

• Að auðvelda grunnskólanemendum námsval í framhaldsskóla  

• Að kynna nemendum helstu tæki og tól sem notuð eru í viðkomandi iðngrein 

• Að nemendur kynnist handverki og læri vinnubrögð verknáms. 

• Öryggisatriði við vinnu á verkstæðum. 
Viðfangsefnin: 

Nemendur kynnast ólíkum viðfangsefnum í list- og verknámi sem kynntar eru í lotukerfi þar sem 

hver nemandi velur þrjú af eftirfarandi viðfangsefnum: 

1. Hönnun og nýsköpun 

2. Tréiðn 

3. Málmiðn 

4. Rafiðnir 

5. Upplýsingatækni 

6. Pípulagnir 

7. Tækniteiknun 

Nánari lýsing valgreina fylgir sérstaklega (sjá bakhlið). 

Hvert viðfangsefni tekur sex vikur, 3 kennslustundir á vik (3 x 40 mín.).  

Í þessum sex vikna lotum í hverri grein fá nemendur tækifæri til að hanna og smíða eigulega gripi 

undir leiðsögn færustu kennara.  Á þann hátt vinna nemendur að verkefnum, sem tengja saman 

viðkomandi faggrein og verkfærin, auk þess að kynnast uppbyggingu iðnnáms og möguleikum til 

framhaldsmenntunar að þvi loknu. 

Þegar vali er lokið skulu nemendur (einir eða fáeinir saman) gera skýrslu/kynningu um valið sem er 

stýrt af hverjum grunnskóla fyrir sig og lagt fram í viðkomandi skóla. 

Markhópur 10. bekkingar í grunnskólunum sem vilja kynnast vinnulagi og aðferðum í verk- og listnámi og 

undirbúa sig fyrir framhaldsnám.  

Tími Fimmtudagar kl. 15.20-17.20. Þrír samliggjandi tímar á viku í 6 vikur. Hver nemandi tekur þrjú 

tímabil af fjórum (skipulagt af Tækniskólanum): 

1. tímabil 2. tímabil 3. tímabil 4. tímabil 

30. ág. -4. okt. ´18 25. okt.- 29. nóv. ´18 10. jan. – 14. feb. ´19 28. febr. – 4. apr. ´19 
 

Kennslustaður Tækniskólinn Flatahrauni 12 í Hafnarfirði.  

Kennari/-ar Kennarar í Tækniskólanum á viðkomandi kennslusviðum. 

Val nemenda þarf að fara fram í maí 2018 (í síðasta lagi) svo Tækniskólinn geti skipulagt námið í tíma. 

Kostnaður (kennslukostnaður og efniskostnaður) af valinu dreifist jafnt á alla nemendur sem taka þátt í valinu og 

sendist á skólana í samræmi við nemendafjölda frá hverjum skóla. Nemendur koma sér sjálfir á kennslustað. 
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Nemendavalblað fyrir verk- og listgreinaval Tækniskólans 
 

 

Heiti: Verk- og listgreinaval Tækniskólans 2018-2019 fyrir 10. bekk 
 

Kennslustaður:  Tækniskólinn í Hafnarfirði. 

Kennarar:   Kennarar við Tækniskólann. 

Lengd:   2 einingar (54 kennslustundir og skýrsla/kynning í grunnskóla) 

Tími:  Fimmtudagar kl. 15.20-17.20. Þrír samliggjandi tímar á viku í 18 vikur sem dreifast yfir 

allt skólaárið, þrjú tímabil af fjórum og ekki endilega samfellt. 

1. tímabil 2. tímabil 3. tímabil 4. tímabil 

30. ág. -4. okt. ´18 25. okt.- 29. nóv. ´18 10. jan. – 14. feb. ´19 28. febr. – 4. apr. ´19 

 

Ferðir: Nemendur koma sér sjálfir á kennslustað líkt og um hverja aðra valgrein utan 

grunnskóla og á eigin kostnað. 

 

Nafn  _____________________________________________ kt. ___________________ 

 

Skóli  _____________________________________________ 

 

 Hver nemandi velur þrjú af eftirfarandi verkþáttum valsins: (1) Hönnun og nýsköpun, (2) tréiðn, (3) 

málmiðn, (4) rafiðn, (5) upplýsingatækni, (6) pípulagnir og (7) tækniteiknun. Sjá nánari útskýringu á 

bakhlið um valgreinarnar. Mitt val er (skrifið á línurnar), röð skiptir ekki máli: 

 

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 

Til viðbótar námi í einstökum viðfangsefnum er möguleiki á heimsóknum í fyrirtæki sem tengjast viðfangsefnum 

einstakra þátta í náminu. 

 

Hafnarfirði _____. maí 2018 

 

_________________________________________   __________________________________ 

Undirskrift nemanda Undirskrift forráðamanns 

 

   __________________________________ 

 Undirskrift forráðamanns 
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Nánari kynnning á uppbyggingu einstakra viðfangsefna innan 

valgreinarinnar 
 

1. Hönnun og nýsköpun 

 Hönnun, nýsköpun og verkleg þjálfun í formum og vinna með efni af ýmsum toga  

2. Tréiðn 

 Nemendur vinna að verkefnum í samráði við kennari hvort sem er eftir eigin hugmynd eða teikningum 

sem eru til í skólanum: 

o 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: 

o 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 – Tölvu- og netkerfi 

 Nemendur kynnast rafmagns- og raflagnaefni og smíða m.a. fjöltengi 

 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. Upplýsingatækni - Vefsíðugerð og forritun 

 Vefsmíði: Nemendur læra að búa til einfalda vefsíðu 

 Forritun: Nemendur læra grunn í forritun 

 Myndvinnsla: Nemendur 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 
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Fjarnám 
 
Almennir fjarnámsáfangar eru valmöguleiki 
 
Vilji nemendur stunda nám í framhaldsskólaáföngum sem ekki eru hluti skyldunáms í 
grunnskóla, s.s. þýska, bókfærsla o.fl. þá getur það verið  hluti af vali nemenda í grunnskóla. 
Nemandi sinnir þá framhaldsskólaáföngum utan kennslustunda í grunnskóla og greiðast af 
nemanda/forráðamönnum eins og hvert annað fjarnám í framhaldsskóla. 
 

 
 
 
Annað - EKKI VALGREIN 
 
Bæjarbrúin í Flensborg 
 
 
Nemandi  sem hefur lokið hæfniviðmiðum , námslok 10. bekkjar í  stærðfræði eða ensku og 
hefur hæfnieinkunnina B+ eða A, getur sótt framhaldsskólaáfanga í Flensborg á öðru þrepi. 
Einn framhaldsskólaáfangi verður í boði í hverju fagi sem dreifist yfir allt skólaárið. Það er þó 
háð lágmarksþátttöku.  
Kennt verður alla þriðjudag frá kl. 14:30 og teljast sem kjarnagreinar í grunnskóla en ekki 
sem valgrein. Þegar kennslustundir eru í grunnskóla í sömu námsgreinum og nemendur 
sækja í framhaldsskólaáfanga fá þeir námsaðstöðu í skólanum (t.d. kennslustofu, bókasafni, 
tölvuveri) til að sinna því námi en á eigin ábyrgð. 
 
Nemandi sem fer í  framhaldsskólaáfanga skal jafnframt taka samræmt könnunarpróf í 10. 
bekk. Námsmat skal skráð á brottfaraskírteini nemanda upp úr grunnskóla. . Víðistaðaskóli 
þarf að samþykkja hvern nemanda skriflega inn í námið og leggja mat á hæfni hans. 
 
 
Enska 203 – ENSK2HF05 ( sjá vef Flensborgarskólans) 3 stundir á viku 
Stærðfræði 203 – STÆR2AF05...................................3 stundir á viku 
 
 
 
 
 
 
 
 


