9. og 10. bekkur - Umsókn um námsval 2017-2018
Nafn: ____________________________________________Bekkur: _________________
Staðfesting foreldris/forráðamanns:_____________________________________________
Nemendur velja valgreinar sem nema 6
kennslustundum á viku. Númera skal
greinarnar frá 1-7 (samtals úr báðum dálkum).
Foreldrar eru hvattir til að aðstoða barnið sitt
við valið og staðfesta valið með undirskrift.
Lesið vandlega kennslulýsingar valgreina
sem má finna á heimasíðu skólans. Ef ekki
er næg þátttaka í námsgrein fellur hún
niður.

Valgreinar í Síðuskóla












Bíó, bókmenntir og menning
E-twinning
Félagsmálafræði/félagsmiðstöð
Hönnun og smíði
Íþróttaval og hreysti
Myndmennt
Mótun - skúlptúr
Textílmennt
Stærðfræðistuðningur/heimanámsaðstoð
Upplýsingatækni og forritun

Íslenska (5)
Stærðfræði og upplýsingatækni (6)
Enska (4)
Danska (4)
Náttúrugreinar (3)
Samfélagsgreinar (2)
Lífsleikni (2)
Íþróttir (3)
List- og verkgreinar (2)

____________________________
Samtals 31 kennslustund.
Valgreinar eru 6 kennslustundir
Alls 37 kennslustundir á viku

Metið val, upplýsingar aftan á blaði

Samvalsgreinar
Mánudagar kl. 14:00
 Aðhlynning og umönnun – haust (VMA)










Borðspil (Síðuskóli)
Fab-Lab Hönnunar- og tæknismiðja haust eða vor
(Lundask.)
Hársnyrtiiðn VMA vorönn
Heimspeki (Síðuskóli)
Körfuboltaskóli (Naustaskóli)
Rafiðnir vor (VMA)
Rúllur, bolti, teygjur, slökun (Lundarsk.)

Þjónusta og framreiðsla, haust (VMA)
Þriðjudagar kl. 14:00
 Boltaíþróttir (KA heimilið)











Fluguhnýtingar og stangveiði (Glerárskóli)
Dans (Glerárskóli)
Hársnyrtiiðn VMA vorönn
Jóga (Átak við Skólastíg)
Leður/leir/mósaík (Glerárskóli)
Leitin að grenndargralinu (Giljaskóli)
Líkamsrækt Átak (Átak Strandgötu)
Spænska fyrir 8. og 9. bekk (Giljaskóli)

Tauþrykk og fatalitun haust, kl. 13:30 (Giljaskóli)
Miðvikudagar kl. 14:00
 Fatasamur, prjón og hekl (Lundarskóli)










Heilsurækt á Bjargi (Bjarg v. Bugðusíðu)
Hjólaval (Lundarskóli)
Knattspyrnuskóli Þórs (Boginn)
Náttúrufræði/raungreinar – verklegt (Lundaskóli)
Rafiðnir – vor (VMA)
Skák
Söngur og leiklist

Þjónusta – framreiðsla (VMA)
Föstudagar 14:00







Franska (Lundarskóli)
Jóga (Átak Skólastíg)
Iðnir, tækni og Slippurinn (vor)
Margmiðlun (Brekkuskól
Spaðaíþróttir (Naustaskóli)

Valblaðinu skal skila til ritara eða deildarstjóra í síðasta lagi miðvikudaginn 10. maí 2017.

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 fá eftirfarandi grein metna /greinar metnar í stað valgreinar:
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________

Ef einhverjar spurningar vakna þá endilega hafið samband við Önnu Bergrós
deildarstjóra aber@akmennt.is

Valblaðinu skal skila til ritara eða deildarstjóra í síðasta lagi miðvikudaginn 10. maí 2017.

