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Þróunarverkefni um valgreinar í 9. og 10. bekk í grunnskólum Akureyrar. 
Yfirlit yfir reynsluna skólaárið 2003-2004 og hugmyndir að sameiginlegum 
valgreinum 2004-2005. 
 
Skýrsla vinnuhóps um mótun og þróun tillagna að sameiginlegum valnámstilboðum í 
grunnskólunum á Akureyri, í framhaldi af þróunarverkefni sem unnið var á skólaárinu 2002-2003. 
 
 
 
 
Inngangur: 
 
Í febrúar 2004 var stofnaður vinnuhópur, skipaður einum fulltrúa frá hverjum skóla, þ.e.a.s. Ágúst 
Frímann Jakobsson  Brekkuskóla, Fjóla K.Helgadóttir  Oddeyrarskóla,  Halldór 
Gunnarsson  Glerárskóla, Eyrún Skúladóttir Lundarskóla, Vala Stefánsdóttir Giljaskóla, 
og Ólöf Inga Andrésdóttir Síðuskóla, auk þess sem Ingólfur Ármannsson vann með hópnum á 
vegum Skólaþróunarsviðs HA.  
Tilgangur og markmið starfshópsins var annars vegar að taka saman yfirlit yfir framkvæmd 
tilraunarinnar með ný valgreinatilboð, sameiginleg fyrir alla grunnskólana, sem eru í gangi á 
yfirstandandi skólaári og hins vegar að gera tillögur að fleiri nýjum tilboðum fyrir skólaárið 2004-
2005. 
Helstu niðurstöður af starfi vinnuhópsins koma fram hér á eftir í þessari skýrslu. 
 
Akureyri 6.apríl 2004 
 
 
Trausti Þorsteinsson 
Forstöðumaður 
Skólaþróunarsviðs Háskólans á Akureyri 
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Framkvæmd sameiginlegra valgreina og tilboða í stað valgreina á skólaárinu 
2003-2004. 
 
Hér er byggt á upplýsingum frá fulltrúum skólanna í vinnuhópnum og á svörum 
kennara/leiðbeinenda þar sem það á við. 
 

  Valgreinar Haustönn Vorönn   

1 Útivistarfræði 14 9   
2 Dægurtónlist 12 8   
3 Kórstarfsemi 14 14   
4 Atvinnulífskynning 23 0   
5 Fjarkennsla VMA/MA 22 8   
6 Íþróttir í stað valgreina 188 195   
7 Tónl/Myndl.í stað valgr. 42 39   
8 Tilboð milli skóla 72 72   

  Fjöldi nemenda samtals: 387 345   

          
         Tafla 1 
 

1. Útivistarfræði – Hefur almennt gengið vel og nemendur yfirleitt ánægðir. Þörf á að 
tryggja að nemendur hafi hlýjan fatnað og góða gönguskó. Þyrfti að auka streymi 
upplýsinga milli aðila.  
Framkvæmdaaðili sáttur við hvernig hefur gengið, en telur þó  æskilegt að auka verklega 
þjálfun frá því sem lagt var upp með. 

2. Dægurtónlist – Mætti ganga betur en meiri hluti nemenda þó nokkuð ánægður. Erfiðleikar 
í upphafi vegna húsnæðismála og þá hefur kennarinn oft verið forfallaður. 
Kennari sáttur við hvernig til hefur tekist eftir að tókst að yfirstíga byrjunarerfiðleikana. 

3. Kórstarfsemi – Hefur gengið nokkuð vel, en nemendur allir úr sama skóla, nema einn. 
Valgreinina þarf að skipuleggja betur fyrir fram. 
Kennari var ánægður með þann hóp sem hann fékk. 

4. Atvinnulífskynning – Gekk að ýmsu leyti vel, en námið virtist höfða misvel til nemenda. 
Æskilegt hefði verið að færri væru í hópnum.  
Kennari var sáttur við hvernig gekk, en benti á að hópurinn var óþægilega stór, einkum 
með tilliti til þess að þónokkrir nemendanna áttu við ýmis vandamál að stríða sem 
æskilegt hefði verið að vita af strax í upphafi. 

5. Fjarkennsla í námsáföngum framhaldsskólanna – Gekk almennt ekki nógu vel, nema hjá 
nemendum sem lokið höfðu samræmdu prófi. Virðist þörf á að ná nemendum saman af og 
til á hvorri önn, einkum til að veita þeim aðhald og leiðsögn í vinnubrögðum. 
Umsjónarmaður fjarnáms í VMA telur þörf á að endurskoða hvaða áfangar verði í boði 
fyrir nemendur sem ekki hafi lokið samræmdum prófum í þeim fögum. Einnig virðist 
æskilegt að nemendur í slíkum áföngum fái stuðning kennara í heimaskóla 3-4 sinnum á 
önn.  

6. Íþróttir í stað valgreina – Mælist vel fyrir eins og sést af fjöldatölum. Yfirleitt gengið vel 
en áberandi að betra upplýsingaflæði þarf til skólanna frá leiðbeinendum/þjálfurum. Sjá 
tillögu að eyðublaði fyrir skilagrein. Æskilegt að samræma hvernig bregðast á við þegar 
nemendur hætta á miðjum vetri. 

7. Tónlist/Myndlist í stað valgreina – Hefur gengið vel en einnig þörf á meira 
upplýsingaflæði til skólanna, sbr. lið 6 hér á undan. 

8. Tilboð milli skóla – Þónokkuð er um tilboð innan skóla sem nemendum úr öðrum skóla 
eða skólum gafst kostur á að velja. Valgreinar þar sem nemendur voru úr fleiri en einum 
skóla voru: Fatahönnun, Íslenskugrunnur, Íþróttafræði, Knattspyrnuskóli, Nytjalist, 
Táknmál og Þýska. Yfirleitt virðast þessar valgreinar hafa gengið vel. 
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Sameiginlegar valgreinar sem verða áfram í boði fyrir alla grunnskólana. 
 
 Gengið er út frá því að á næsta skólaári hafi nemendur í öllum grunnskólunum10 vikustundir 
fyrir valgreinar og verði miðvikudags síðdegi tekið frá fyrir sameiginlegar valgreinar. Til greina 
kemur að nýta föstudagssíðdegi fyrir tilteknar valgreinar til þess að auka valmöguleika nemenda. 
Allt bendir til að rétt sé að halda áfram á næsta skólaári með þær sameiginlegu valgreinar sem 
gerð var tilraun með á yfirstandandi ári. Hér á eftir eru lítið eitt lagfærðar grunnupplýsingar um 
þær: 
 
Fjarkennsla í VMA. 
Nemendur geta valið nokkra áfanga, merkta 102 eða 103, sem boðið er upp á í fjarnámi við VMA. 
Þar er um að ræða: Fyrir þá nemendur sem lokið hafa samræmdu prófi í viðkomandi fagi: Íslenska 
102, Stærðfræði 102, Enska 103, Danska 102, Norska 103 eða Sænska 103. Aðrir nemendur en 
þeir sem lokið hafa samræmdu prófi geta einnig sótt um þessa áfanga, ef umsjónarkennari þeirra 
mælir með því og VMA hefur tök á að bæta þeim við í fjarnámið.  Þá verða einnig í boði 
eftirtaldir áfangar, þar sem ekki eru kröfur um sérstakan undirbúning: Bókfærsla 103, Félagsfræði 
103, Náttúruvísindi 103 og Þýska 103. Sjá nánar á vefsíðu VMA: www.vma.is 
Rétt er að vekja athygli á að 2ja eininga áfangi (102) í fjarkennslu samsvarar einni valgrein. 
Auk náms í viðkomandi fagi er gert ráð fyrir að með fjarnáminu verði nemendur færari um að 
leita sér upplýsinga á Netinu. Gert er ráð fyrir að nemendur í fjarnámi muni hittast mánaðarlega 
með kennara til að fá aðhald og aðstoð.  
Námsmat: Próf í lok annar. 
 
Atvinnulífskynning. 
Nemendum eru kynnt réttindi og skyldur  þeirra, þegar þeir koma út á vinnumarkaðinn. Nemendur 
verða þjálfaðir í atvinnuviðtölum, að útbúa starfsskýrslur, setja upp ferilskýrslur um nám og störf, 
að útvega umsagnir frá vinnuveitendum og samstarfsfólki o.fl. Aðbúnaði og samskiptum á 
vinnustað verða gerð skil. Inn í námskeiðið verður fléttað sjálfsstyrkingu og hópefli. Þá verða 
einnig skipulagðar heimsóknir á vinnustaði. 
Kennt verður í Menntasmiðjunni, Glerárgötu 26, á miðvikudögum frá kl. 13:30 til 16:30 með 20 
mín. frímínútum. Í boði bæði á haustönn og vorönn. 
Námsmat: Mætingar og úrvinnsla verkefna. 
 
Útivistarfræði. 
Að gera nemendur hæfa til að ferðast og njóta náttúru landsins. Námið samanstendur af 
fyrirlestrum um útivist og ýmsum verklegum æfingum utandyra. Má m.a. nefna ferðatækni, eins 
og skipulag og undirbúning ferða, kortalestur og rötun, skyndihjálp, matseld í útilegum, gerð 
skýla, klifur, fjallgöngur, gönguskíðaferð o.s.frv. Nauðsynlegt er að þátttakendur hafi hlýjan 
fatnað og góða gönguskó. 

Kennslan fer að mestu fram í útilífsmiðstöð skáta á Hömrum, á miðvikudögum frá kl. 13:30 til 
16:30 með 20 mín. frímínútum. Í boði bæði á haustönn og vorönn. 
Námsmat: Mætingar og úrvinnsla verkefna. 
 
Kórstarf. 
Nemendur mynda kór sem starfar allan veturinn, þar sem nemendur fá þjálfun í kórsöng og 
raddbeitingu. Unnin yrðu tvö verkefni. Eitt á haustmisseri og annað á vormisseri og þau flutt 
opinberlega. 
Kennslan fer fram í Brekkuskóla, 2 kst. í viku, báðar annir. 
Námsmat: Mætingar og umsögn kórstjóra. 
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Dægurtónlist og upptökutækni. 
Leitast er við að skoða dægurtónlist frá ýmsum hliðum þó aðallega með samsetningu 
og hljóðupptöku í huga.  Nemendur fá tækifæri til þess að kynnast upptökutækni 
og skapa tónlist.  Ekki er nauðsynlegt að viðkomandi sé í tónlistarnámi.    
Hver nemandi fær í upphafi annar tónlistarforrit sem hann getur nýtt sér að vild.  Eru 
nemendur hvattir til að prófa sig áfram heimafyrir og koma með tóndæmi  
sem þau hafa sett saman sjálf.  Í tímunum eru síðan tóndæmin skoðuð ásamt því að  
hópurinn vinnur saman að tónlistar- og upptökuverkefni þar sem allir fá að spreyta sig. 
Í lok annar fá nemendur samsettan geisladisk með því tónlistarefni sem þau sjálf 
hafa unnið að . 
Kennslan fer fram í Tónlistarskólanum á Akureyri á miðvikudögum kl. 13:30 – 14:50 báðar annir. 
Námsmat: Mætingar og umsögn kennara. 
 
Íþróttir, Félagsstarf, Tónlist og Myndlist í stað valgreina. 
Þessi tilboð standi áfram til boða fyrir nemendur á svipuðum grunni og í ár. 
 
Valgreinar í grunnskóla, sem nemendur í öðrum skólum 
geta einnig sótt um. 
 
Gerð er tillaga um að hluti af þeim tilboðum sem voru í gangi fyrir einn eða fleiri skóla á 
yfirstandandi ári verði í boði fyrir nemendur allra skólanna á næsta skólaári, auk nýrra slíkra 
tilboða samanber þær valgreinar sem gerð er grein fyrir hér á eftir. 
 
Nytjalist. 
Verkefni sem lúta  að silfursmíði, mótagerð fyrir plast og tré og mótun í plast og tré og 
skreytingar  með munsturskurði á tréhluti. 
Einnig mætti koma inn á “Grunn að iðnnámi, starfsmennt I og II” .  
Nemendur læri að rissa  upp hugmyndir sínar og gera eftir þeim vinnuteikningar. 
Þessu tengist svo möguleiki á rennismíði, bæði tré og málm . Það verður að tengjast hinu þar sem 
aðeins einn til tveir komast í þau tæki samtímis.  Þessu öllu getur svo tengst að nota rafmagn eða 
rafeindahluti.  
Hugsanleg verkefni eru t.d. Sveipílát úr tré, ( tínur , bakkar) tálguð og skreytt með útskurði.  
Skeljar úr plasti ( yfirbyggingar á rafknúna bíla, ísmolabox ,dyrabjöllur, viðvörunarflautur,  
nestisbox o. fl.) Stóll eða smáborð með renndum fótum eða stofulampi. Rennd áhaldasköft úr tré 
eða málmi eða sambærilegt.  
Kennt í Giljaskóla á miðvikudögum frá kl. 13:30 til 14:50, báðar annir. 
Námsmat: Mætingar og úrvinnsla verkefna. 
 
Nýsköpun, hönnun og fyrirtækjarekstur. 
 Kynnt verða hugtök tengd nýsköpun og fengist við ýmis verkefni sem reyna á frumkvæði og 
sjálfstæð vinnubrögð. Kynnt verður notkun 2D-Design teikniforritsins, notkun CNC-véla og 
tölvustutt framleiðsluferli. Nemendur verða þjálfaðir í að vinna í hóp eins og gert er í fyrirtækjum 
og að þróa eigin vörur. Nemendur gera einfalda markaðskönnun, greina markhópa og læra að 
leggja mat á þarfir markaðarins. Farið verður í vettvangsferðir við úrvinnslu verkefna. 
Kennt í Oddeyrarskóla á miðvikudögum frá kl. 13:30 til 14:50, báðar annir. 
Námsmat: Vinnubók 50 %, hugmyndaflug og úrvinnsla 20 %, verklag og umgengni 20 % og 
sjálfsmat 10 %.  
 
Listir – hönnun. 
Helstu áhersluatriði:  Nemendur kynna sér sögu hönnunar, helstu stefnur og listamenn.  Þeir kynnast 
hugmyndavinnu og þróunarferli varðandi hönnun hluta og nota í verkefnavinnunni meðal annars hönnun 
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fyrir fyrirtæki s.s. lógó, vefsíðu, kynningarbækling, auglýsingar o.fl. ef tími vinnst til.  Unnið verður að 
hluta til í tölvum og að hluta í myndmenntastofu auk þess sem farið verður í heimsóknir í skóla og á 
vinnustofur sem hafa með listir og hönnun að gera.  Nemendur hanna heimasíður fyrir sig og skila 
verkefnum inn á hana.  Lögð er áhersla á skapandi úrlausnir verkefna og sjálfstæð vinnubrögð.  
Nemendur tileinki sér góða umgengni um efni og áhöld. 
Helsta námsefni: Innlögn frá kennara – efni fengið úr ýmsum greinum, bókum og vefsíðum um listir og 
hönnun.  Auk þess verður farið í heimsóknir í skóla og á vinnustofur. 
Kennt í Glerárskóla á miðvikudögum frá kl. 13:30 til 14:50, báðar annir. 

 Námsmat:  Símat – metin er ástundun, vinnubrögð, verkefnaskil og frágangur. 
 
Táknmál. 
Kennslunni verður skipt í tvo megin þætti, annarsvegar táknmálshluta sem vegur 70% og 
hinsvegar fræðsluhluta sem vegur 30%.   
Í táknmálshlutanum  verður farið í grunnþætti táknmálsins, uppbyggingu setninga og  
fingrastafróf.  Eftir skólaárið eiga nemendur að geta bjargað sér með einföldum 
táknmálssetningum og fingrastafrófi. Í fræðsluhlutanum verður saga og menning heyrnarlausra og 
heyrnarskertra kynnt, auk þess sem málfræði táknmálsins verður kennd að ákveðnu marki.  

Kennt í Lundarskóla á miðvikudögum frá kl. 13:30 – 14:50., báðar annir. 

Námsmat: Mætingar og próf í lok anna. 

 

Nýjar valgreinar, sem hægt er að bjóða upp á fyrir alla  
grunnskólana 2004-2005. 
 
Gerðar eru tillögur um að eftirtaldar valgreinar verði  í boði í grunnskólunum á næsta skólaári. 
 
Valgreinar í félagsmiðstöðvum:  
Þessi valgrein er samsett úr nokkrum námskeiðum og þeir sem velja þessa valgrein verða að taka 
öll námskeiðin sem eru í pakkanum. Á þessu skólaári verða eftirtalin námskeið í pakkanum: 
DJ-plötu- og tækjanámskeið: Kennd verða undirstöðuatriði DJ tækni og meðferð tækja, 
tengingar o. fl. Tímalengd 10 klst. 
Sjálfsvarnarnámskeið. Tímalengd  8 klst. 
Ræðunámskeið: Kennd yrði framsögn o fl. Tímalengd 16 klst. 
Snyrting og förðun: Kennd verða undirstöðuatriði í snyrtingu og förðun í samvinnu við 
snyrtistofu, einig kennd framkoma, húðhreinsun o. fl. Tímalengd  16 klst.  
Kennt verður á mismunandi stöðum, eftir því um hvaða námskeið er að ræða. Kennt er  á 
þriðjudögum.kl. 16:00 – 18:00. Sjá nánari upplýsingar í fylgiskjali 1. 
Námsmat: Mætingar og úrvinnsla verkefna. 
 
Kynning á verknámsmöguleikum í VMA.  
Nemendur fá verkefni sem fela í sér að koma hugmynd í áþreifanlegan hlut. Til að auka 
kynningargildið og fjölbreytnina verður sá hlutur að vera þess eðlis að það yrði að koma við á 
nokkrum vinnusvæðum til að geta lokið við verkið.  
Nemendur fá þannig að vinna á málmiðnaðarverkstæði og  rafiðnaðarverkstæði skólans auk þess 
sem þeir fá að kynnast viðfangsefnum vélvirkja og vélstjóra. 
Kennslan fer fram á vorönn í VMA á miðvikudögum frá kl. 13:30 til 16:30 með 20 mín. 
frímínútum. 
Námsmat: Mætingar og úrvinnsla verkefna. 
 
 
 
 



 8

Sjávarfang og matvælaframleiðsla. 
Í þessari valgrein verður fjallað um sjávarútveg við Ísland frá auðlindunum sjálfum til 
markaða erlendis. Námskeiðið skiptist í 3 hluta, veiðar og vistkerfi sjávar, vinnslu 
sjávarafurða og afurðir og markaði. 
Fyrst verður fjallað um vistkerfi sjávar, helstu nytjalífverur, veiðar á Íslandsmiðum og um 
ástæður þess að hér við land eru miklar sjávarnytjar. Í verklega hlutanum verða varðveittar 
lífverur skoðaðar á rannsóknastofu, togari verður heimsóttur í fylgd með skipstjóra og farið 
verður í stutta sjóferð um innanverðan Eyjafjörðinn, ýmsar lífverur veiddar og fiskur verður 
skoðaður í eldiskví.  
Annar hluti námskeiðsins fjallar um vinnslu sjávarafurða, frá fiskveiði til fullunninna afurða. 
Fyrst verða fyrirlestrar um efnið en í verklegum hluta verður farið í  heimsókn í fiskvinnslur 
og eldisstöðvar á Eyjafjarðarsvæðinu. Áhersla verður lögð á að kynna fyrir nemendum þær 
miklu kröfur um hreinlæti og gæði sem nútíma fiskiðnaður starfar við og verða í tengslum við 
það skoðaðar örverur í smásjá á rannsóknastofu.  
Í þriðja hlutanum verður fjallað um afdrif þeirra afurða sem frá íslenskum sjávarútvegi koma 
og um mikilvægi markaðsstarfs og kaupenda. Í verklegum hluta verða skrifstofur stóru 
útgerðarfélaganna á Akureyri heimsóttar og í síðasta tíma farið í heimsókn í stórverslun og 
athugað hvaða sjávarafurðir þar eru í boði. Í lokin verður farið út að borða þar sem einungis 
sjávarafurðir verða á borðum. 
Í lok hvers hluta vinna nemendur verkefni úr efninu sem fjallað hefur verið um. Námskeiðið 
er að meðaltali fjórir tímar í viku á önn, þó lengra þegar þörf krefur vegna skoðunarferða. 
Námskeiðið er unnið í samstarfi við Hafrannsóknastofnun,  Útgerðarfélag Akureyringa hf., 
Auðlindadeild Háskólans á Akureyri og annarra stofnanna og fyrirtækja sem tengjast 
sjávarútvegi í Eyjafirði. Gert er ráð fyrir að 12 nemendur komist að í þessari valgrein og hún 
verði kennd á haustönn 2004. 
Umsjón kennslunnar verður í húsnæði Háskólans í Glerárgötu 36. Mæting er þar á miðvikudögum 
kl. 13:30. Sjá nánari upplýsingar í fylgiskjali 2.  
Námsmat: Mætingar og úrvinnsla verkefna. 
 
Kvikmyndagerð og hagnýt miðlun.   
Lögð verður áhersla á þjálfun leikrænna tilbrigða og nemendur fá að reyna sig í kvikmyndaleik, 
viðtölum, auglýsingagerð o.þ.h. Einnig verður lögð áhersla á að setja saman handrit fyrir stuttar 
kvikmyndir, auglýsingar, fréttir og skemmtiefni. Nemendur fá þjálfun í að taka kvikmyndir og 
verður valið efni síðan klippt til af leiðbeinendum. Einnig gefst þeim sem þess óska kostur á að 
klippa eigið myndefni, sé kunnátta fyrir hendi. 
Kennslan fer fram í húsnæði Arnar auga við Hvannavelli á miðvikudögum frá kl. 13:30 til 16:30 
með 20 mín. frímínútum. Verður í boði bæði á haustönn og vorönn. 
Námsmat: Mætingar og úrvinnsla verkefna. 
 
Leiklist. 
Leikfélag Akureyrar stendur að leiklistarvalgrein, þar sem boðið verður upp á þjálfun í öllum 
undirstöðuatriðum leiklistar og tjáningar. Einnig fá nemendur að kynnast hinum fjölbreyttu 
störfum sem tengjast uppsetningu leikrita, eins og förðun, búningagerð, leikmyndagerð, hönnun 
lýsinga, hljóðeffekta o.þ.h.  
Kennslan fer fram í H-húsinu, Hafnarstræti 73 á miðvikudögum frá kl. 13:30 til 16:30 með 20 
mín. frímínútum. Verður í boði bæði á haustönn og vorönn. 
Námsmat: Mætingar og úrvinnsla verkefna. 
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Þátttaka í félagsstarfi eða sérskólanámi viðurkennd í stað valgreinar –  
Tillaga að umsóknareyðublaði og skilyrðum. 
 
(Merki viðkomandi skóla) 
 

Umsókn um að fá þátttöku í félagsstarfi eða sérskólanámi 
viðurkennda í stað valgreinar. 

 
Nafn nemanda:____________________________ Deild:_______  

Félagsstarf eða sérskólanám sem sótt er um:_________________________________ 

Nafn leiðbeinanda (kennara, þjálfara, foringja):_______________________________ 

Aðsetur og sími:    _____________________________________   _____________ 

Áætlaður tíma á viku, sem nemandinn er í félagsstarfinu/náminu (að meðaltali), samanber 

meðfylgjandi starfs-, náms-, þjálfunaráætlun:  ______________ 

Þjálfun og reynsla leiðbeinandans (námskeið og fyrri þjálfunar-, foringjastörf):  

_______________________________________________________________ 

Þó að félagsstarfið eða námið verði viðurkennt í stað  valgreinar, þá er það án 
nokkurra skuldbindingu um þátttöku skólans í kostnaði nemandans vegna 
félagsstarfsins eða námsins. 
(Með félagsstarfi og sérskólum er átt við þátttöku í íþróttum, skátastarfi, kristilegu 
starfi, námi í Tónlistarskóla eða Myndlistarskóla o.þ.h.) 
 

Akureyri ____________________ 
 
 

 
Staðfesting forráðamanns   Staðfesting fulltrúa félags 

                                                                                    eða sérskóla 
 
 
Staðfesting fulltrúa skólans 
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Þátttaka í félagsstarfi eða sérskólanámi viðurkennd í stað valgreinar  
– staðfestingareyðublað. 
   
Tillaga að eyðublaði fyrir skilagrein um ástundun og áhuga nemandans. 

 
(Nafn og merki viðkomandi skóla) 
 

Staðfesting á þátttöku í félagsstarfi eða sérskólanámi sem hefur 
verið viðurkennt í stað valgreinar. 

 
Nafn nemanda:____________________________ Deild:_______  

Félagsstarf eða sérskólanám sem stundað er:_________________________________ 

Ástundun nemandans:  
    ágúst til okt. 
Á haustönn  góð(90-100%)  sæmil.(75-90%)  léleg (minna en 75%) 
 
    nóv. til jan.   
   góð(90-100%)  sæmil.(75-90%)  léleg (minna en 75%) 
 
 
Áhugi og vinnubrögð nemandans: 
    ágúst til okt. 
Á haustönn  mjög góð        góð     ábótavant 
 
    nóv. til jan.   
   mjög góð        góð     ábótavant 
 
Nánari umsögn leiðbeinanda: _________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
Staðfesting leiðbeinanda (kennara, þjálfara, foringja): 

ágúst til okt.     nóv. til jan.   

 
__________________________  _________________________ 
 
Sjálfsmat og umsögn nemanda í lok annar: _______________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

 
Ofanskráður nemandi er ábyrgur fyrir því að leiðbeinandi hans merki við á eyðublaðinu í lok hvers tímabils. 
Nemandinn er einnig ábyrgur fyrir því að eyðublaðið berist til umsjónarkennara síns í skólanum strax að loknu 
hverju tímabili. 
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Helstu niðurstöður – stutt samantekt. 
 
Rétt er að vekja athygli á að gengið er út frá því að allir grunnskólarnir á Akureyri bjóði upp á 10 
valgreinastundir, bæði í 9. og 10. bekk, á næsta skólaári, eins og lög og reglugerðir segja til um. 
 
Í öllu vali verði lögð áhersla á að nemendum sé ekki boðið upp á að velja sama áfanga óbreyttan í 
10. bekk og þeir voru í árið áður í 9. bekk. 
 
Þegar skoðað er hvernig gengið hefur með þær valgreinar sem boðið var upp á sameiginlega á 
yfirstandandi skólaári, þá virðist árangurinn yfirleitt nokkuð góður, þrátt fyrir nokkra 
byrjunarörðugleika í sumum valgreinunum. Við teljum því rétt að bjóða áfram upp á þá áfanga á 
næsta skólaári. 
 
Hvað varðar fjarnámsáfanga virðist nauðsynlegt að gert verði ráð fyrir að nemendur í fjarnámi 
muni hittast að minnsta kosti einu sinni í mánuði með kennara til að fá aðhald og aðstoð.  
 
Þá er ljóst að það er mjög vinsælt hjá nemendum að geta sótt um að fá þátttöku í íþrótta- eða 
félagsstarfi eða sérskólanámi metna í stað valgreinar. Eftir fund með fulltrúum þessara aðila, þar 
sem farið var yfir skilyrðin fyrir slíkum heimildum teljum við einboðið að halda áfram að bjóða 
upp á þennan möguleika. Við vekjum athygli á eyðublaði sem gerð er tillaga um í þessari skýrslu, 
til að auðvelda skólunum að fylgjast með frammistöðu nemendanna í þessari starfsemi. 
 
Við vekjum athygli á að við teljum eðlilegt að þeir sem kenna valgreinar sem eru sameiginlegar 
fyrir alla grunnskólana skili yfirliti um mætingar nemenda vikulega til viðkomandi 
umsjónarkennara, eins og valgreinakennurum í hverjum skóla er ætlað að gera. 
 
Við skoðun á valgreinatilboðum í ár kom í ljós að í nokkrum tilvikum voru í gangi valgreinar 
í grunnskólunum, þar sem nemendur voru frá fleiri skólum en heimaskólunum og virðist það 
hafa gengið ágætlega. Því gerum við hér tillögu um að nokkrar af þessum valgreinum verði í 
boði næsta skólaár fyrir nemendur allra skólanna. 
 
Þá er hér einnig gerð tillaga um nokkrar viðbótar valgreinar sem gerð verði tilraun með sem 
sameiginlegt tilboð á næsta skólaári. Það eru allt valgreinar sem eru frekar dýrar í framkvæmd 
en bjóða upp á nokkuð nýjar víddir í valgreinaflórunni. 
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Fylgiskjal 1 v/valgreina í félagsmiðstöðvum: 
 

Valgrein fyrir 9. og 10. bekk í félagsmiðstöðvum 20 04-2005.  

Námskeið. 
Hugmyndir að námskeiðum til að velja úr.  
#  Þau námskeið sem gerð er tillaga um hér að framan. 
 
#  DJ-plötu- og tækjanámskeið  
Kennd verða undirstöðuatriði DJ tækni og meðferð tækja, tengingar o. fl.  
Það þurfa að vera 2 leiðbeinendur, plötuþeytir og rafeindavirki.  
Tímalengd 5 skipti x 2 klst. =10 klst.  
 
#  Sjálfsvarnarnámskeið 
Leitað tilboða hjá Vaxtaræktinni og Átaki. Tímalengd 4 skipti x 2 klst. = 8 klst. 
 
Silfursmíði (gullsmíði) 
Kennt af Stefáni Þór Jónssyni gullsmiðTímalengd 8 skipti x 2 klst. = 16 klst.  
 
#  Ræðunámskeið 
Kennd yrði framsögn o fl. Tímalengd 8 skipti x 2 klst. = 16 klst. 
 
Borðtennis. 
Tímalengd 4 skipti x 2 klst. =  8 klst.  

 
Fluguhnýtingar. 
Tímalengd 8 skipti x 2 klst. =16 klst.  
 
#  Snyrting og förðun. 
Kennd verða undirstöðuatriði í snyrtingu og förðun í samvinnu við snyrtistofu. Einnig 
framkoma, húðhreinsun o. fl. Tímalengd  8 skipti x 2 klst. = 16 klst.  

 
Fatahönnun 
Kennt af fagmanni. Tímalengd 5 skipti x 2 klst. =10 klst 
 
Gluggaútstillingar 
Kennt af fagfólki. Tímalengd 4 skipti x 2 klst. = 8 klst. 
 
Mósaik  
Tímalengd  5 skipti x 2 klst. = 10 klst.  
 
Leirnámskeið 
Kennt af fagmanni, Sigríði Ágústsdóttur leirlistakonu. Tímalengd 5 skipti x 2 klst. = 10 klst.  
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Fylgiskjal 2 v/ Sjávarfang og matvælaframleiðsla: 
 
 

     Dags. Fjöldi tíma Hluti Umsjón Hvað Um hvað Búnaður 
8.sep 2 Afurðir og markaðir ??? Fyrirlestur Inngangur, hvað er sjávarútvegur  
8.sep 3 Veiðar og vistkerfið Hreiðar Fyrirlestur Vistkerfi sjávar  

15.sep 2 Veiðar og vistkerfið Hreiðar Fyrirlestur Nytjalífverur, tegundir og veiðiaðferðir  
15.sep 3 Veiðar og vistkerfið Hreiðar Verklegt Varðveittar sjávarlífverur skoðaðar  
22.sep 6 Veiðar og vistkerfið Hreiðar Verklegt Sjóferð, vistkerfið, veiðar, nytjalífverur, fiskeldi Bátur 
29.sep 2 Veiðar og vistkerfið Hreiðar Fyrirlestur Veiðar, skip, veiðarfæri, fiskeldi  
29.sep 3 Veiðar og vistkerfið ?? Verklegt Togari skoðaður, Slippurinn  

6.okt 4 Veiðar og vistkerfið Umsjónarkennari Verkefnavinna Veiðar og vistkerfið  
13.okt 3 Vinnsla sjávarafurða Arnheiður Fyrirlestur Frumvinnsla, löndun, hausun og flökun  
13.okt 3 Vinnsla sjávarafurða Arnheiður Verklegt ÚA skoðað  
20.okt 3 Vinnsla sjávarafurða Arnheiður Fyrirlestur Frekari vinnsla, tækni notuð við vinnslu  
20.okt 4 Vinnsla sjávarafurða ?? Verklegt Stryta, Krossanes, annað á Akureyri skoðað Rúta 
27.okt 3 Vinnsla sjávarafurða Arnheiður Fyrirlestur Gæðaþættir, hreinlæti  
27.okt 3 Vinnsla sjávarafurða María Verklegt Smásjárskoðun HA, örverur  
3.nóv 6 Vinnsla sjávarafurða ?? Verklegt Hjalteyri, Hauganes (Sæeyra, Ektafiskur), Dalvík skoðuð Rúta 

10.nóv 4 Vinnsla sjávarafurða Umsjónarkennari Verkefnavinna Vinnsla sjávarafurða  
17.nóv 2 Afurðir og markaðir ?? Fyrirlestur Afurðir og útflutningur  
17.nóv 3 Afurðir og markaðir ?? Verklegt ÚA, Samherji, skrifstofur, fullunnar afurðir  
25.nóv 2 Afurðir og markaðir ?? Fyrirlestur Markaðir, söluferlið, kaupendur  
25.nóv 3 Afurðir og markaðir ?? Verklegt Hagkaup og veitingahús Matur 

1.des 6 Afurðir og markaðir Umsjónarkennari Verkefnavinna Afurðir og markaðir ásamt samantekt  

     Samtals 70      

       

       

 
 


