
Sólvöllum 
 
Eitthvað óljós? Hafið samband 

Deildarstjóri: Þorvaldur H. 
Gunnarsson 
Netfang:  
thorvaldur@vallaskoli.is 

Námsráðgjafar: Sólveig R. 
Kristinsdóttir og Eydís Katla 
Guðmundsdóttir 
Netföng: solveig@vallaskoli.is 
eydis@vallaskoli.is 

Ung l i n g a s t i g   

fara í framhaldsskólanám.  
  Önnur gerð flýtingar er fyrir m.a. þá 
sem ná ekki lágmarksárangri í 
fögunum íslensku, ensku og 
stærðfræði en ná þó yfir 7,5. Þeir 
geta sótt um að vera skráðir á al-
menna braut og taka 103-áfanga í allt 
að þremur fögum á heilu skólaári inn-
an skólans í fjarnámi. Nemendur 
stunda þó námið í valtímum og að 
einhverju leyti í kjarnafögum. 
  Þriðja leiðin er einnig fyrir hendi, 
þ.e. vilji nemandi í lok 9. bekkjar út-
skrifast alveg úr grunnskóla, enda hafi 
hann sýnt fram á mjög góðan vitnis-
burð í sem flestum fögum og mat  
kennara hans er jákvætt í nánast öl-
lum atriðum, er honum það heimilt 
skv. lögum. Slík ákvörðun verður þó 
að vera tekin að vel yfirlögðu ráði og í 
góðri samvinnu við forráðamenn. 
  Flýting á námi í Vallaskóla er því 
möguleg í þremur útfærslum. 

Flýting á námi í grunnskóla í 9. og 10. 
bekk, eins og hún birtist í valkerfi Valla-
skóla á almennri braut, miðast við 
áherslur fræðsluyfirvalda Sveitarfé-
lagsins Árborgar um sveigjanleika í 
skólastarfi, lög um grunnskóla frá árinu 
2007 og reglugerð menntamálaráðu-
neytisins um inntöku nemenda í fram-
haldsskóla frá árinu 2009. 
  Útskrifist nemandi í lok 9. bekkjar með 
viðunandi árangri og leyfi skólastjóra, 
sem gerir honum kleift að sækja um 
staka áfanga í framhaldsskóla, þurfa 
forráðamenn nemandans að undirrita 
sérstakt upplýst samþykki varðandi 
skólasókn í tveimur skólum, þ.e. í grunn– 
og framhaldsskóla, enda riðlar til-
högunin stundaskrá í grunnskóla í 10. 
bekk. Þeir nemendur sem útskrifast með 
viðunandi árangur í lok 9. bekkjar en 
sækja ekki framhaldsskóla verða að 
sækja kjarnatíma. Þess vegna er flýting 
í námi fyrst og fremst ætluð þeim sem 

Upplýst  samþykki  og  f lýt ing  í  námi  

Breytingar á vali geta átt sér stað á skólaárinu þó 

svo að gengið sé út frá þeirri reglu að ekki sé hægt 

að breyta eftir að valið er staðfest með undirskrift 

foreldra. Verði hins vegar breyting á vali nem-

andans er forráðamönnum tilkynnt það með tölvu-
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Þegar nemendur í 8. og 9. 
bekk grunnskóla eru spurðir 
um markmið sín í námi eftir 
10. bekk þá kemur í ljós að 
flestir hafa hug á því að fara 
í einhvers konar fram-
haldsskólanám. 

Þó svo að mörgum finnist 
kannski heldur snemmt að 
ákveða framtíðar fram-
haldsskóla, sitjandi á skóla-
bekk aðeins 13 eða 14 ára 
gamall, þá skiptir það samt 
sem áður töluverðu máli. Í 
því felst að fanga markmið 
sín og pæla í leiðum að 
þeim, enda eru þær margar 
og stundum flóknar. Valkerfi 
Vallaskóla er ein af þeim 
vörðum sem varða leiðina, og 
reyndar mjög mikilvæg 
varða.  

Margir hverjir hafa nú þegar 
hugmyndir um starf eða 
starfsvettvang sem þeir gætu 
hugsað sér að stunda en vita 
þó sjaldnast hvaða nám eða 
reynslu þarf til. Að taka tíma 

og velta fyrir sér þessum 
þáttum gerir nemendur 
hæfari að velja þá stefnu 
sem þeir vilja marka sér í 
lífinu. Þar með er ekki 
sagt að framtíðarplönin í 
námi séu innsigluð heldur 
er verið að efla þroska 
nemandans og ákvarðana-
töku, hver svo sem 
niðurstaðan verður. 

Í þessum bæklingi er fjall-
að um valkerfi Vallaskóla 
á unglingastigi og gildir 
hann fyrir skólaárið 2009-
2010. Hér er boðið upp á 
leiðbeiningar við útfyll-
ingu valseðlis en einnig 
má lesa lýsingar á fögum 
sem í boði eru. 
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Nemendur í 8. og 9. bekk fá einnar 
kennslustundar fræðslu um það   
hvernig valkerfi Vallaskóla virkar. Sú 
fræðsla á sér í febrúarmánuði, rétt 
fyrir foreldraviðtöl á miðönn. 
Samhliða er gerð forkönnun á vali 
nemenda og aflað upplýsinga um 
mögulegan fjölda í vali komandi 
skólaárs. Fyrir annaskipti fá nemend-
ur svo valseðil til að taka með heim 
og velja fög í samráði við foreldra 

sína. Í foreldraviðtali er farið yfir seðil-
inn, í samvinnu við umsjónarkennara. 
Eftir það er hann afhentur og upplýs-
ingarnar færðar inn í tölvukerfi Valla-
skóla og þær vistaðar. Ekki verður hægt 
að breyta vali eftir þetta (þó með fyrir-
vara um fjölda í hópum). Því er áríðandi 
að valið sé gaumgæfilega og horft til 
framtíðar í þeim efnum. Allt of oft sjá 
nemendur eftir vali sínu og þá er kannski 
orðið of seint að breyta. 

Hið  sameiginlega 

Ath. að það má aðeins velja eitt fag fyrir 
miðvikudag og eitt fyrir fimmtudag = 4 
stundir. 

3. Metið val er nokkuð sem margir nem-
endur notfæra sér. Séu þeir annað hvort 
í tónlistarnámi eða í íþróttafélagi, og þar 
með á skipulögðum æfingum, mega þeir, 
þess vegna, draga tvær (og ekki fleiri) 
kennslustundir af óbundna valinu sínu. 
Merkja skal því aðeins við eitt fag í 
óbundnu vali og setja kross við tónlist-
arnám eða íþróttaæfingar. Nemendur 
skila inn sérstakri staðfestingu á metnu 
vali síðar á skólaárinu. 

Starfsnám telst metið val. Það er nám á 
vinnustað, nánartiltekið á Selfossi, sér-
staklega ætlað þeim sem hafa áhuga á 
ákveðinni starfsgrein eða fagi. Námið er 
ákveðið í samvinnu við námsráðgjafa 
Vallaskóla. Ekki komast allir að í 
starfsnámi en þeir sem komast að mega 
sleppa óbundnu vali í staðinn (merkja þó 
við fög í óbundnu vali til öryggis vegna 
fjöldatakmarkana).    

Um valkerf ið—hvernig  á  að  útfyl la  val seð i l inn? 

Nemendur í 9. og 10. bekk eiga að 
vera með samtals 37 kennslustundir á 
viku. 27 stundir mynda kjarna, sem 
ákveðinn er fyrirfram, en nemendur 
fá að velja 10 stundir. Þessar 10  
stundir eru skilgreindar á valseðli. Á 
seðlinum er hægt að sjá hvenær dags 
fögin eru kennd. 

1. Nemendur byrja á því að velja eina 
braut af þremur á seðlinum; almenna 
braut, íþróttabraut eða listabraut. 
Þar með binda nemendur sex tíma 
(sjá fög undir brautarheiti) inni á 
brautinni af 10 valtímum. Þetta er 
það sem við köllum bundið val. 
Mikilvægt er að velja braut í ljósi 
áhuga eða framtíðarmarkmiða í námi. 

2. Því næst velja nemendur fjórar 
stundir til viðbótar, þ.e. þau fög sem 
boðið er upp á í óbundnu vali. Þessi 
fög eru til þess fallin að styrkja   
brautarvalið eða gefa nemendum kost 
á að velja fög sem ekkert endilega 
eru sniðin að brautunum eða áhuga. 
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Skólaárið  2009-2010  
Iðnnám: Verklegt fag ásamt fyrirlestrum. Helstu markmið í 9.-10. bekk - að nemendur m.a. 
(2 tíma í viku): 1. kynnist öllum iðngreinum og námi þeim tengdum, 2. þekki sameiginlegan 
grunn iðngreina þar sem hugur og hönd sameinast sem aldrei fyrr, 3. kynnist iðngreinum á 
vettvangi með fyrirtækjaheimsóknum, 4. fái að prófa sig áfram í verklegri vinnu, 5. kynnist 
iðngreinum í umfjöllun gestafyrirlesara, 6. kynnist rekstri fyrirtækja í iðngreinum. Námsmat: 
Símat skv. námsmatsstefnu Vallaskóla með áherslu á ferilmöppu (portfolio) og lokaverkefni. 

Heimilisfræði: Verklegt og bóklegt fag. Helstu markmið í 9.-10. bekk - að nemendur m.a. 
(2 tíma í viku): 1. geti unnið sjálfstætt eftir uppskriftum, 2. geri sér grein fyrir mikilvægi 
réttrar meðhöndlunar hráefnis, geymslu og nýtingu matvæla, 3. þjálfist í að matreiða góðan 
mat með fjölbreyttum aðferðum, 4. kynnist grænmetisfæði, kostum þess og göllum, 5. 
fræðist um þjóðarrétti Íslendinga, 6. kynnist mismunandi matarmenningu. Námsmat: Símat 
skv. námsmatsstefnu Vallaskóla með áherslu á frammistöðu nemenda í tímum, frumkvæði, 
samvinnu, vinnusemi og hegðun. Matreiðslubók er einnig metin. 

Verkfræði: Verklegt og bóklegt fag. Helstu markmið í 9.-10. bekk - að nemendur m.a. (2 
tíma í viku): 1. tengi stærðfræði og eðlisfræði við daglegt líf, 2. kynnist lítillega faginu 
verkfræði og skörun hennar við skólanámsgreinar, 3. noti skapandi hugsun, rökvísi og 
hugkvæmni við lausn áþreifanlegra verkefna og tilrauna sem taka lengri tíma en hefðbundin 
skólabókardæmi, 4. tengja raunveruleg verkefni daglegs lífs við nám nemenda, 5. glæði 
stærðfræðinám lífi með því að tengja það við spennandi viðfangsefni á sviði verkfræði, 
hönnunar og nýsköpunar. Gerðar eru tilraunir, unnið í tölvum, gerð líkön og áætlanir. 
Námsmat: Símat skv. námsmatsstefnu Vallaskóla með áherslu á sjálfstæða vinnu nemenda og 
hópastarf. 

Umferðarfræðsla: Bóklegt fag. Helstu markmið í 10. bekk - að nemendur (2 tíma í viku): 
1. læri að meta gildi þekkingar í umferð með áherslu á athygli, tillitsemi og ábyrgð, 2. verði 
hæfari til að ferðast sjálfstætt í umferðinni og skilji almenn hugtök og heiti sem notuð eru í 
umferðinni, 3. þekki algengustu umferðarmerki, 4. læri um hagkvæmni í akstri, rekstrar-
kostnað og orkusparnað varðandi umferðina og 5. þekki ýmsar aðstæður í umferðinni þannig 
að þeir átti sig á þeim takmörkunum sem við búum við og læri að meta erfiðar aðstæður og 
kunni að bregðast við þeim á réttan hátt. Námsmat: Símat skv. námsmatsstefnu Vallaskóla. 

ATH: Faglýsingar eru birtar hér með fyrirvara um breytingar á námskrá. 

Textíl: Verklegt fag. Helstu markmið í 9. og 10. bekk - að nemendur (2 tíma í viku): 1. beiti 
mismunandi aðferðum textílgreinarinnar við úrvinnslu verkefna, 2. beiti réttum 
vinnubrögðum og meðhöndli áhöld, verkfæri og vélar af öryggi, 3. noti handbækur og þjálfist 
í að vinna eftir skriflegum vinnuleiðbeiningum, 4. vinni sjálfstætt að eigin textílverki og beiti 
áunninni þekkingu, 5. læri að meta eigin verk á mismunandi vinnslustigum og rökstyðja 
matið, 6. skilji að skipulag vinnuferlis og góð nýting hráefnis skiptir sköpum í framleiðslu 
textílmuna, 7. noti orðaforða greinarinnar, 8. kynnist og öðlist færni í sem flestum þáttum 
textílmenntar, s.s., prjóni, hekli, vélsaumi, bútasaumi, fatasaumi, körfugerð, útsaumi, 
þæfingu, textílmálun og fleira. Námsmat: Símat skv. námsmatsstefnu Vallaskóla með áherslu 
á vinnubrögð, vinnusemi og verkefni nemenda. 



Bls. 6 

Danska: Bóklegt fag. Helstu markmið í 10. bekk - að nemendur m.a. (2 tíma í viku): 1. nái 
betri tökum á tungumálinu almennt, í ritun, lestri, hlustun og tali, þar sem áherslan er á að 
efla grunnfærni, 2. þjálfist í tali og venjist því að hlusta á danskt mál og 3. geti nýtt 
styrkleika sinn og öðlist þar með meiri reynslu í danskri tungu, jafnvel með 
einstaklingsmiðuðum verkefnum. Námsmat: Símat skv. námsmatsstefnu Vallaskóla með 
áherslu á virkni og verkefnaskil. 

Heimspeki: Bóklegt fag. Helstu markmið í 9.-10. bekk - að nemendur m.a. (2 tíma í viku): 
1. tileinki sér heimspekilega og sjálfstæða, gagnrýna hugsun, 2. verði betur meðvitaðir um 
áhrifamátt fjölmiðla, 3. efli sjálfstraust sitt svo þeir geti sjálfir valið og hafnað því sem í boði 
er í nútíma þjóðfélagi. Reynt verður að svara því í hverju heimspeki er fólgin og hvernig hún 
nýtist í daglegu lífi okkar; m.a. með því að vinna með siðfræðileg og sálfræðileg efni. 
Námsmat: Símat skv. námsmatsstefnu Vallaskóla með áherslu á verkefnaskil og jafningjamat. 

Fjölmiðlun: Verklegt og bóklegt fag. Helstu markmið í 9.-10. bekk - að nemendur m.a. (2 
tíma í viku): 1. kynnist eðli fjölmiðla, 2. prófi vinnubrögð sem tíðkast í fjölmiðlaheiminum 
almennt og 3. kynnist fjölmiðlarekstri í fyrirtækjaheimsóknum. Markmiðið er að námið sé 
eins hagnýtt og kostur er og því er gert ráð fyrir útgáfu greina eða gerð handrita og vinnu 
með ljósmyndir. Námsmat: Símat skv. námsmatsstefnu Vallaskóla með áherslu á verkefnaskil 
og vinnumöppu, ásamt frumkvæði og sköpun. Lokaverkefni. 

Fluguhnýtingar: Verklegt fag að mestu. Helstu markmið í 9.-10. bekk - að nemendur m.a. 
(2 tíma í viku): 1. kunni undirstöðuatriði í fluguhnýtingum og geti hnýtt einfaldari gerðir af 
veiðiflugum, 2. kunni skil á efni þ.e. fjöðrum, hári og öðru em notað er í greininni og þekki 
áhöld sem notuð eru og 3. geti hnýtt eftir uppskrift af veiðiflugu. Námsmat: Símat skv. 
námsmatsstefnu Vallaskóla með áherslu á virkni, vinnubrögð og grundvallarfærni. 

Upplýsingatækni: Verklegt og bóklegt fag. Helstu markmið í 9.-10. bekk - að nemendur 
m.a. (2 tíma í viku): 1. geti unnið með fjölbreytt forrit á breiðum grundvelli upplýsingatækni, 
2. geti unnið með stafrænar ljósmyndir, 3. geti búið til stuttmynd, 4. fái innsýn í 
tækniteiknun og 5. geti unnið með önnur stærðfræðileg viðfangsefni. Námsmat: Símat skv. 
námsmatsstefnu Vallaskóla með áherslu á verkefnaskil, virkni og sköpun. 

Óbundið  va l—faglýs ingar  

Náttúrufræði: Verklegt og bóklegt fag. Helstu markmið í 9.-10. bekk - að nemendur m.a. 
(2 tíma í viku): 1. auki við hugtakaskilning sinn í náttúrufræði, 2. geri tilraunir, vinni verkefni, 
skoði myndbönd og ræði um náttúrufræðileg efni og 3. vinni jafnt í hópum sem 
einstaklingsbundið. Áhersla verður lögð á tilraunaþátt námsins. Námsmat: Símat skv. 
námsmatsáætlun Vallaskóla með áherslu á virkni, verkefnaskil og nákvæmni í vinnubrögðum. 

Viðskipta-stærðfræði: Bóklegt fag. Helstu markmið í 9.-10. bekk - að nemendur m.a. (2 
tíma í viku): 1. fái krefjandi verkefni og dýpkun á efni í kjarnagreininni, 2. fái góðan 
undirbúning undir framhaldsnám í stærðfræði og 3. sjái tengsl grunnskólastærðfræði og 
háskólastærðfræði. Námsmat: Símat skv. námsmatsstefnu Vallaskóla með áherslu á vinnu 
nemenda í tímum og framfarir í námi. 
 

Brautin er ætluð þeim sem vilja leggja 
áherslu á bóklegu fögin. Hér saman-
stendur valið af íslensku, stærðfræði og 
ensku. Brautin hentar vel þeim sem 
m.a. stefna á stúdentspróf. 

Þeir sem eru á almennri braut eiga 
möguleika á að flýta fyrir sér í námi og 
stunda nám í framhaldsskóla samhliða 
10. bekk, hvort sem um stað– eða 
fjarnám er að ræða. Þessi leið er sér-
staklega ætluð mjög duglegum nem-
endum sem vilja nám og verkefni er 
hæfa getu þeirra. Flýtingin hefst strax í 
9. bekk þar sem nemendur, að undan-

gengnu mati kennara, geta fengið leyfi 
til að vinna með efni 10. bekkjar í 
valtímunum. Þannig geta þessir nem-
endur sótt um að taka vorpróf í 10. 
bekk í ensku, stærðfræði og íslensku. 
Nái þeir lágmarkseinkunn (meðal-
einkunn 8,5 samanlagt, úr skóla-
einkunn (75%) og lokaprófi (25%)) eru 
þeir útskrifaðir í faginu og fá leyfi til 
að sækja um 103-áfanga í fram-
haldsskóla í viðkomandi fagi og jafnvel 
203-áfanga eftir áramót. Til þess þarf 
einnig staðfestingu skólastjóra. (Sjá 
nánar faglýsingar bls. 4-5). 

hámarksstærð hópa sem hægt er að 
kenna í handverkssmiðjum. Nemend-
ur eiga að setja hring utan um annað 
hvort fagið í runu undir brautarheiti á 
valseðli, t.d. annað hvort textíl eða 
smíði o.s.frv. = 3 fög. 

Handverksgreinar ráða ríkjum á 
listabraut. Þar eru kennd fögin: Smíðar, 
textíl, myndmennt, málmsmíði, leirlist 
og handverk. Brautin hentar vel þeim 
sem hafa gaman að því að vinna í 
höndunum, eru skapandi og stefna t.d. 
á list-, hönnunar– eða iðnnám. 

Einungis 24 nemendur komast að á 
listabraut en fjöldinn miðast við 

Almenn braut  

L istabraut  

Íþróttabraut  

Íþróttabraut er ætluð þeim sem stefna á 
frekara nám í íþróttafræðum eða   
íþróttamennsku. 

Kennd eru tvö fög, annars vegar íþróttir 
en hins vegar hreysti. Fjórar af sex 
kennslustundum fara fram í íþróttasal 
en hinar tvær eru bóklegar. 

Bls. 3 
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Íslenska: Bóklegt fag. Helstu markmið í 9. og 10. bekk - að nemendur (2 tíma í viku): 1. nái 
betri tökum á tungumálinu almennt, 2. þjálfist meira í lestri og ritun og auki þannig skilning 
sinn á íslenskri tungu og 3. geti tjáð sig í riti og ræðu en nemendur eru hvattir til að hafa 
skoðun og geta rökstutt hana. Námsmat: Símat skv. námsmatsstefnu Vallaskóla.   
Flýting í 9. bekk: Nemendur vinna með námsefni 10. bekkjar í valtímanum og sækja um að 
taka lokapróf um vorið.  
Flýting í 10. bekk (skilgreiningin á ekki við um þá sem ná að útskrifast í íslensku að vori í 9. 
bekk): Nemendur eru skráðir í fjarnám í 103-áfanga í framhaldsskóla allt skólaárið og sinna 
því í valtímanum og kjarnatímum. Samþykki kennara og skólastjórnenda er skilyrði hér. 
Inntökuskilyrði: Skólaeinkunn og lokapróf úr 9. bekk = 8,5. Taki nemandinn lokapróf 10. 
bekkjar þá er lágmarksviðmið 7,5). Allir nemendur sækja íslensku í kjarna. 

Bundið  va l—faglýs ingar  

Bls. 4 

Stærðfræði: Bóklegt fag. Helstu markmið í 9. og 10. bekk - að nemendur (2 tíma í viku): 1. 
glæði áhuga á stærðfræði og byggi upp sjálfstraust gagnvart greininni, 2. auki skilning þeirra 
sem finnast þeir hafa dregist aftur úr, 3. fái krefjandi viðfangsefni. Þessir tímar eru góður 
undirbúningur undir frekara nám í stærðfræði. Námsmat: Símat skv. námsmatsstefnu 
Vallaskóla.  
Flýting í 9. bekk: Nemendur vinna með námsefni 10. bekkjar í valtímanum og sækja um að 
taka lokapróf um vorið.  
Flýting í 10. bekk (skilgreiningin á ekki við um þá sem ná að útskrifast í stærðfræði að vori í 
9. bekk): Nemendur eru skráðir í fjarnám í 103-áfanga í framhaldsskóla allt skólaárið og sinna 
því í valtímanum og kjarnatímum. Samþykki kennara og skólastjórnenda er skilyrði hér. 
Inntökuskilyrði: Skólaeinkunn og lokapróf úr 9. bekk = 8,5. Taki nemandinn lokapróf 10. 
bekkjar þá er lágmarksviðmið 7,5).  Allir nemendur sækja stærðfræði í kjarna. 

Enska: Bóklegt fag. Helstu markmið í 9. og 10. bekk - að nemendur (2 tíma í viku): 1. lesa 
bókmenntir og gera bókmenntaverkefni, 2. horfa á enskar kvikmyndir, 3. músíkpæla á ensku, 
4. taka sérstakan tíma í hlustunarefni og málfræði og 5. sinna heimavinnu í kjarnafagi og 
einstaklingsbundinni vinnu. Námsmat: Símat skv. námsmatsstefnu Vallaskóla.  
Flýting í 9. bekk: Nemendur vinna með námsefni 10. bekkjar í valtímanum og sækja um að 
taka lokapróf um vorið.  
Flýting í 10. bekk (skilgreiningin á ekki við um þá sem ná að útskrifast í ensku að vori í 9. 
bekk): Nemendur eru skráðir í fjarnám í 103-áfanga í framhaldsskóla allt skólaárið og sinna 
því í valtímanum og kjarnatímum. Samþykki kennara og skólastjórnenda er skilyrði hér. 
Inntökuskilyrði: Skólaeinkunn og lokapróf úr 9. bekk = 8,5. Taki nemandinn lokapróf 10. 
bekkjar þá er lágmarksviðmið 7,5). Allir nemendur sækja ensku í kjarna. 

Íþróttir: Verklegt og bóklegt fag. Helstu markmið í 9. og 10. bekk - að nemendur (3 tíma í 
viku): 1. kynnist sem flestum íþróttagreinum með hjálp fyrirlestra og verklegum æfingum, 2. 
læri að búa til tímaseðla og vinna eftir þeim, 3. nemendur læri að kenna íþróttir, 4. fái 
heimsókn gestakennara sem kynna mismunandi íþróttagreinar. Námsmat: Símat skv. 
námsstefnu Vallaskóla með áherslu á námsástundun og verkefnaskil. 

Hreysti: Verklegt og bóklegt fag. Helstu markmið í 9. og 10. bekk - að nemendur (3 tíma í 
viku): 1. geri sér grein fyrir gildi hreyfingar og hollrar næringar fyrir heilsuna, 2. kynnist sem 
flestum leiðum til líkamsræktar, 3. öðlist betri líkamsvitund, 4. öðlist þekkingu á almennri 
hreysti, 5. læri að þjálfa sjálfan sig eftir ákveðinni æfingaáætlun og 6. að búa til sína eigin 
áætlun og vinna eftir henni. Námsmat: Símat skv. námsstefnu Vallaskóla með áherslu á 
námsástundun, verkefnaskil og lokaverkefni. 

Bls. 5 

Skólaárið  2009-2010  

Smíði: Verklegt fag. Helstu markmið í 9. og 10. bekk - 
að nemendur (2 tíma í viku): 1. kunni að hanna, teikna 
og smíða nytjahluti með listræna útfærslu í huga og 2. 
auki færni sína í að beita handverkfærum. Unnið verður 
með skylduverkefni en einnig verkefni að eigin vali í 
samráði við kennara. Námsmat: Símat skv. 
námsmatsstefnu Vallaskóla með áherslu á virkni, 
hegðun, frumkvæði og vinnubrögð. 

Textíl: Verklegt fag. Helstu markmið í 9. og 10. bekk - að nemendur (2 tíma í viku): 1. beiti 
mismunandi aðferðum textílgreinarinnar við úrvinnslu verkefna, 2. beiti réttum 
vinnubrögðum og meðhöndli áhöld, verkfæri og vélar af öryggi, 3. noti handbækur og þjálfist 
í að vinna eftir skriflegum vinnuleiðbeiningum, 4. vinni sjálfstætt að eigin textílverki og beiti 
áunninni þekkingu, 5. læri að meta eigin verk á mismunandi vinnslustigum og rökstyðja 
matið, 6. skilji að skipulag vinnuferlis og góð nýting hráefnis skiptir sköpum í framleiðslu 
textílmuna, 7. noti orðaforða greinarinnar, 8. kynnist og öðlist færni í sem flestum þáttum 
textílmenntar, s.s., prjóni, hekli, vélsaumi, bútasaumi, fatasaumi, körfugerð, útsaumi, 
þæfingu, textílmálun og fleira. Námsmat: Símat skv. námsmatsstefnu Vallaskóla með áherslu 
á vinnubrögð, vinnusemi og verkefni nemenda. 

Myndmennt: Verklegt fag. Helstu markmið í 9. og 10. bekk - að nemendur (2 tíma í viku): 
1. kynnist mismunandi  tjáningarleiðum í myndlist, 2. öðlist innsýn í heim myndmáls og lista 
og 3. þroski þannig skilning og færni til að vinna sjálfstætt úr eigin hugmyndum. Unnið verður 
m.a. með módelteikningu, vatnsliti, akrýlliti, þrívídd og grafík. Námsmat: Símat skv. 
námsmatsstefnu Vallaskóla með áherslu á virkni, hegðun, frumkvæði og vinnubrögð. 

Málmsmíði: Verklegt fag að mestu. Helstu markmið í 9. og 10. bekk - að nemendur (2 tíma 
í viku): 1. geti unnið í gegnum hönnunarferli í málmsmíði með áherslu á form og útlit, 2. 
þjálfist í að teikna eigin hugmyndir, 3. kynnist nýjum verkfærum og vinnubrögðum, 4. tileinki 
sér rétt og vönduð vinnubrögð, 5. efli hugmyndaflug og sköpunarhæfileika sína, 6. öðlist 
sjálftraust og eflist í sjálfstæðum vinnubrögðum og 7. tileinki sér góða umgengni í 
smíðastofunni og fari eftir umgengnisreglum. Námsmat: Símat skv. námsmatsstefnu 
Vallaskóla með áherslu á vinnubrögð, vinnusemi og verkefni nemenda. 

Handverk: Verklegt fag. Helstu markmið í 9. og 10. bekk - að nemendur (2 tíma í viku): 1. 
kynnist  fjölbreyttum aðferðum og efnum, 2. uppgötvi nýja hæfileika og 3. geti valið sér 
tómstundaiðju. Boðið verður upp á ýmis konar handverk og unnið í margs konar efni til að 
kynna nemendum fjölbreytni innan handverksgreina. Námsmat: Símat skv. námsmatsstefnu 
Vallaskóla með áherslu á virkni, hegðun, frumkvæði og vinnubrögð. 

Leirlist: Verklegt fag. Helstu markmið í 9. og 10. bekk - að nemendur (2 tíma í viku): 1. 
læri helstu aðferðir í leirmótun, 2. læri ferlið frá leirmótun til lokabrennslu, 3. læri meðferð 
efna og hættur sem af þeim geta stafað, 4. læri frágang á verkefnum, verkfærum og 
glerungum, 5. þekki muninn á handverki og fjöldaframleiðslu, 6. læri að hanna og útfæra 
eigin hugmyndir í leir, 7. læri sjálfstæð og vönduð vinnubrögð og 7. læri að hagnýta sér 
upplýsingatækni við leit að hugmyndum. Námsmat: Símat skv. námsmatsstefnu Vallaskóla 
með áherslu á virkni, hegðun, frumkvæði og vinnubrögð. 

ATH: Faglýsingar eru birtar hér með fyrirvara um breytingar á námskrá. 


