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Þessi bæklingur inniheldur yfirlit yfir valgreinar fyrir nemendur í 9.-10. bekk 

Breiðholtsskóla veturinn 2020-2021. Nám í 9.-10. bekk skiptist í kjarnagreinar og 

valgreinar. Nemendur taka kjarna samkvæmt aðalnámskrá. Mikilvægt er að vanda valið 

á valgreinum og taka mið af hæfi og áhuga hvers og eins. 

Kjarnagreinar samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: 

Fög 8. bekkur 9. bekkur 10. bekkur. 

Íslenska 6 6 6 

Stærðfræði 6 6 6 

Enska 4 4 4 

Danska 3 3 3 

Náttúrufræði 3 3 3 

Samfélagsfræði 4 4 4 

Íþróttir 2 2 2 

Sund 1 1 1 

Náms- og 

starfsráðgj. 

  1 

Umsjón 1 1 1 

Upplýsingatækni 1   

Listgreinar 2   

Verkgreinar 2   

Sviðslistir 2   

Samtals stundir 37 30 31 

 

Mikilvægt er að vanda valið og forgangsraða þeim greinum sem óskað er eftir þannig 

að það sem nemendur hafa mestan áhuga á verði nr. 1, næst nr. 2 og svo framvegis. 

Númerið þannig námsgreinar a.m.k. upp í nr. 6. Valgreinar eru hluti af skyldunámi í 

grunnskóla. Val nemenda hefur áhrif á skipulag skólastarfsins, því getur verið erfitt að 

breyta valgreinum eftir að skóli hefst að hausti. Vegna fjöldatakmarkana er ekki hægt 

að ábyrgjast að nemendur fái allar valgreinar sem þeir hafa óskað eftir. Nemendur eru 

með 30 stundir á viku í kjarnafögum og 6 stundir á viku í valgreinum að meðaltali yfir 

veturinn. Eftir að valblaði hefur verið skilað inn er ekki hægt að breyta vali. 
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Árbók 2 stundir ½ vetur, eftir áramót. Einungis fyrir 10. bekk 

Nemendur vinna að árbók 10. bekkjar. Í því fellst umsjón með árbók sem gefin er út 

að vori. 

Markmið/áhersluþættir/hæfniviðmið: 

Að nemendur 

● þjálfist í áætlanagerð, verkaskiptingu og uppsetningu tímaplana. 

● sýni frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögðum í samskiptum við samnemendur, 

prentsmiðjur og fyrirtæki 

● öðlist skilning á kostnaðarliðum prentverka og skoði leiðir hvernig fjármagna 

megi útgáfu árbóka   

● þjálfist í ritun ólíkra texta s.s. ávarpa til samnemenda, tölvupósta til fyrirtækja 

og tilboða til prentsmiðja 

● kynnist ýmsum forritum sem tengjast uppsetningu bóka, rafbóka og grafískri 

hönnun 

● vinni skapandi verkefni sem tengjast ljósmyndun og myndvinnslu. 

 

Námsgögn og kennsluefni  

 

Unnið er út frá áætlun og tímaplani sem nemendur og kennari setja saman í upphafi 

námskeiðsins, og stuðst við fyrri árbækur Breiðholtsskóla. 

Námsmat og námsmatsaðlögun: Virkni í tímum, þátttaka, sjálfstæði og skil á 

verkþáttum skv. verkaskiptingu sem lagt er af stað með í upphafi námskeiðs. 

  

Árshátíðar- og viðburðaval 2 stundir allan veturinn 

Nemendur skipuleggja viðburði unglingadeildar í skólanum eins og haustball, 

jólaball, árshátíð og lokaball, og byggja upp stemningu innan Breiðholtsskóla fyrir 

öðrum viðburðum sem hann tekur þátt í eins og Skrekk og Skólahreysti. Athugið að 

nemendur þurfa að gera ráð fyrir meiri tímasókn í kringum viðburði. 

 

Markmið/áhersluþættir/hæfniviðmið: 

Að nemendur 

● kynnist viðburðastjórnun og verkfærum viðburðastjórnenda. 

● þjálfist í áætlanagerð, verkaskiptingu og uppsetningu tímaplana. 

● öðlist skilning á kostnaðarliðum viðburða og læri að gera fjárhagsáætlanir. 

● skoði hvaða ytri og innri þættir hafa áhrif á skipulag viðburða. 

● sýni frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð í samskiptum við samnemendur, 

starfsfólk og stjórn skólans. 

● taki þátt í að byggja upp samkennd og samfélagslega ábyrgð í 

nemendahópnum. 

● þjálfist í ritun ólíkra texta s.s. auglýsinga, ávarpa til samnemenda, og 

tölvupósta til skólastjórnenda og fyrirtækja.  
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● þjálfist í notkun forrita sem tengjast uppsetningu veggspjalda, gerð 

aðgöngumiða, verðskráa, viðurkenningarskjala og þess háttar. 

● læri að meta viðburði að þeim loknum, skoða það sem vel gekk og finna leiðir 

til að bæta skipulag ef þarf. 

Námsmat og námsmatsaðlögun: Virkni í tímum, þátttaka á viðburðardögum, áhugi, 

ástundun og skil á verkþáttum samkvæmt verkaskiptingu sem lagt er af stað með í 

upphafi námskeiðs. 

 

Bakað og skreytt 2 stundir ½ vetur 

 

Nemendur baka ýmsar tegundir af kökum og skreyta eins og við á í hvert skipti. 

Nemendur þurfa að halda vinnubók þar sem allar uppskriftir eiga að fara inn í ásamt 

öðrum fróðleik sem þeir afla meðan á valinu stendur. Skila á vinnubók í lok annar og 

er hún metin til jafns við vinnuframlag í tímum. 

Markmið/áhersluþættir/hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

● farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti og þrif, 

● farið eftir uppskriftum og notað til þess algeng mæli- og eldhúsáhöld, 

● skilið einfaldar umbúðamerkingar. 

● tjáð sig um gæði, geymslu og aukaefni í matvælum. 

● nýtt margvíslega miðla til að afla upplýsinga á gagnrýnin hátt um 

næringarfræði, neytendamál, hagkvæmni í innkaupum, aukaefni, geymslu og 

matreiðslu. 

 

Boltaval 2 stundir allan veturinn 

 

Nemendur öðlast þekkingu og færni á hinum ýmsu boltaíþróttum. Farið er yfir tæknina 

í helstu boltagreinum. 

Námsmat: Ástundun og virkni. 

 

Bridge fyrir byrjendur 2 stundir ½ vetur 

 

Í þessum grunnáfanga í bridds er farið í alla helstu grunnþætti spilsins. Nemendur 

byrja á því að læra einfaldaða útgáfu sem nefnist míníbridge svo sem stigagjöf, 

spilamat, úrspilun og vörn. Í framhaldi af því er farið að spila hefbundinn brigde með 

notkun sagnkerfis.   

Markmið: Nemandi tileinki sér almennrar þekkingar og skilnings á: 

● Mínibridge 

● grunnreglum í Bridge 

● mismunandi stigakerfum 

● standard sagnkerfinu 

● hegðunarreglum við spilaborðið 



Breiðholtsskóli  Valgreinar 2020-2021 

Munið að skila inn námsvali fyrir 2. júní 2020 

 

● leikni í að gera spilaáætlun sem sagnhafi til að ná hámarksfjölda slaga 

● sýna samvinnu og umburðarlyndi með spilafélögum 

● vinna skipulega að settum markmiðum 

● þróa sinn eigin spilastíl 

● spila bridds sér til ánægju og yndisauka 

 Námsmat: Þátttaka, virkni og ástundun 

 

Dungeons and dragons 2 stundir allan veturinn 

 

Nemendur fá kynningu á undirstöðuatriðum í leiknum. Farið yfir reglurnar og hvað sé 

gott að hafa í huga þegar leikurinn er spilaður. Nemendur skiptast á að vera hinn 

svokallaði dýflissumeistari með aðstoð kennara. Gera má ráð fyrir útiveru. 

 

Enska og kvikmyndir 2 stundir ½ vetur 

 

Í þessum valáfanga verður horft á nokkrar af helstu perlum kvikmyndasögunnar sem 

framleiddar eru í enskumælandi löndum. Þær eru textaðar á ensku en ekki íslensku, 

svo það reynir á hlustun og skilning. Fjallað er um leikstjóra myndanna og feril þeirra. 

Persónusköpun er skoðuð. Einnig er skoðuð kvikmyndataka og umhverfi, t.d. hvar 

myndin á að gerast. Gerð eru verkefni þar sem reynir á skilning á efni myndarinnar, 

t.d. með beinum spurningum og krossaspurningum, eða stuttum ritunarverkefnum. 

Þessum verkefnum er safnað í möppu sem gildir til einkunnar. Þá verða einnig 

umræður og munnlegar spurningar um efni myndanna á ensku. Lokaverkefni verður 

að búa til Powerpoint eða Publisher kynningu um ákveðna mynd og flytja munnlega 

fyrir aðra nemendur valáfangans. 

 Markmið/hæfniviðmið: 

● Að nemendur kynnist völdum vönduðum kvikmyndum úr kvikmyndasögunni 

● Að nemendur fræðist um þekkta leikstjóra 

● Að nemendur kynnist ólíkri menningu í mismunandi löndum með áhorfi á 

fjölbreyttar kvikmyndir 

● Að nemendur þjálfist í hlustun á enskri tungu 

● Að nemendur þjálfist að tjá sig munnlega á enskri tungu 

● Að nemendur þjálfist í ritunarverkefnum á ensku. 

 

 Námsmat: Verkefnamappa og lokaverkefni  

 

Enski boltinn og meistaradeildin 2 stundir allan veturinn 

 

Enska knattspyrnan og Meistaradeildin skoðuð frá ýmsum sjónarhornum  

● Saga ensku knattspyrnunnar og Meistaradeildarinnar 

● Árangur einstaklinga og liða 

● Áhrif enskrar knattspyrnu víðsvegar um heim  
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● Landafræði 

● Rýnt í tölfræðiupplýsingar, línurit, skífurit, stöpplarit 

● Umfjöllun á BBC o.fl. miðlum – Match of the day o.s.frv. 

 

Nemendur vinna fjölbreytt margmiðlunarverkefni um liðin í deildinni sem þeir kynna 

fyrir kennara og samnemendum sínum. Kíkt verður á svipmyndir frá  leikjum, nýjum 

sem gömlum. Nemendur gefa stuttar skýrslur um einstaka leiki og greina leiki . 

Umræður tengdar enska boltanum, s.s. flott mörk, skemmtilegt spil, umdeild atvik 

o.fl. 

Markmið/áhersluþættir/hæfniviðmið: 

Að fótboltaáhugamenn geti nýtt áhuga sinn og þekkingu við að búa til skemmtileg og 

fjölbreytt verkefni, þeim og samnemendum til skemmtunar, fróðleiks og ánægju. Hér 

fléttast saman íþróttir, upplýsingatækni, íslenska, enska, stærðfræði, landafræði o.fl. 

Námsmat: 

Virkni í tímum, margmiðlunarverkefni, skýrsluskil og önnur verkefni verða til 

námsmats. 

 

Fjármálalæsi 2 stundir ½ vetur 

 

Farið er yfir helstu hugtök sem tengjast fjármálum og hvað þau þýða. Mikilvægi þess 

að hafa skilning á peningum, hvernig þeir verða til og hvernig við notum þá. Skoðum 

launaseðla og hvernig við lesum úr þeim. Kynnum okkur sparnað og hvað kostar að 

taka lán fyrir hlutum. Skoðum auglýsingar og hvernig þeim er beint að unglingum til 

að hafa áhrif á og ýta undir meiri neyslu. Útbúum einfalt heimilisbókhald þar sem við 

fylgjumst með tekjum og gjöldum yfir veturinn og gerum verðkannanir á hlutum sem 

við notum frá degi dags. 

Markmið/áhersluþættir/hæfniviðmið 

• Að nemendur skilji algeng hugtök og hvernig þau tengjast 

• Að nemendur geti yfirfarið launaseðla og skilið þá 

• Að nemendur geti fært heimilisbókhald 

• Að nemendur skilji muninn á því að kaupa hlut með láni eða spara fyrir 

honum 

• Að nemendur átti sig á hvernig auglýsingar eru notaðar til að stýra hegðun og 

móta skoðanir okkar. 

• Fjármálalæsi, ábyrgur lífstíll og umhverfisvernd. 

Námsefni: Raunveruleg verkefni, auglýsingamyndbönd, heimilisbókhald í Excel og 

hlutverkaleikir. 

 

Námsmat: símat sem byggir á verkefnum, ástundun og virkri þátttöku í tíma. 
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Formlegt nám metið (listnám, tónlistarskóli og/eða íþróttir) 

2 stundir á viku allan veturinn 

 

Nemendur sem stunda fullt listnám /og eða íþróttanám/tómstundarstarf  við 

viðurkennt tómstundarstarf, tónlistarskóla/ íþróttafélag geta fengið það metið sem  

valgrein.  Sækja þarf formlega um að nám/æfingar séu metnar sem val. 

Forsendur fyrir umsókn eru eftirfarandi: 

Námið sé formlegt, til sé áætlun um námið, markmið og mat á árangri. Tímasókn sé 

skráð.  Allur kostnaður sé greiddur af foreldrum. 

Foreldrar sækja formlega um fyrir börn sín. Eftirtalin gögn verða að fylgja: Vottorð 

frá skóla eða kennsluaðila um uppbyggingu námsins, markmið og mat. Tímafjöldi og 

skráning.  

Foreldrar bera ábyrgð á þessu námi barna sinna gagnvart Breiðholtsskóla og láta vita 

ef einhver misbrestur verður á. 

Umsóknareyðublað fylgir með námsbæklingi en fæst einnig á skrifstofu skólans. 

 

Fornám ökunáms 2 stundir ½ veturinn. Einungis í boði fyrir fyrir 10. bekk 

 

Nemendur fræðast um þætti sem tengjast ökunámi og akstri að því loknu. Þeir kynnast 

viðhorfum sem tengjast umferð og umferðarmenningu.  

Markmið 

● Að nemendur kynnist búnaði ökutækis 

● Að nemendur kynnist og læri að þekkja umferðarmerkingar 

● Að nemendur kynnist og læri að þekkja umferðarreglur 

● Að nemendur kynnist og læri um orsakir umferðarslysa og áhættuþáttum í umferð 

● Viðhorfsmótun gagnvart ölvunarakstri og hraðakstri 

● Að nemendur fái heildstæða mynd af ökunámi 

● Að gera nemendum hæfari í að taka bílpróf þegar þar að kemur 

Reynt er að gera námið áhugavert með fjölbreyttum verkefnum sem unnin eru og  

tengjast námsmarkmiðum. Vinnan er einstaklings- og hópvinna.  

Námsbækur: Bókin „Akstur og umferð, almennt ökunám“ eftir Arnald Árnason og efni 

frá kennara. Símat þar sem verkefni nemanda, ástundun og virkni í tímum er metin.  

 

Frístundaval 2 stundir ½ vetur 

 

Nemendur hafa kost á að fara í frístundamiðstöðina Bakkasel einu sinni í viku. 

Nemendur fara í frístund og aðstoða starfsfólk, kynna sér starfsemi frístundarinnar og 

sinna börnunum þar. Valgreinin hefst á því að nemendur fá fræðslu um frístundastarf 

og þær starfsreglur sem gilda í störfum með ungum börnum.   

 

Markmið/áhersluþættir/hæfniviðmið: 
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• að gera nemendur sjálfstæðari og meðvitaðri um félagsstarf/frístundastarf 

• að undirbúa nemendur fyrir þátttöku í félagsstarfi 

• að öðlast skilning á ólíkum þörfum barna  

• að kynnast frístundastarfi 

Námsmat: Ástundun, virkni og framkoma. 

 

Fuglaskoðun 2 stundir ½ vetur 

Nemendur fara í fuglaskoðunarferðir innan höfuðborgarsvæðisins  þar sem er ríkt 

fuglalíf svo sem út í Gróttu, Reykjavíkurtjörn,  Rauðavatn og Kópavogstjörn. Farið 

verður í nokkrar ferðir þegar ákjósanlegar aðstæður er fyrir hendi og munu ferðirnar 

taka lengri tíma en hefðbundinn kennslulota. Valgreinin er óhefðbundin og tekur 

skemmri tíma en aðrar valgreinar. Námsmat: Ástundun og virkni. 

Markmið/áhersluþættir/hæfniviðmið 

Að nemendur: 

● læri að þekkja helstu fuglategundir á höfuðborgarsvæðinu 

● kynnist lifnaðarháttum helstu fuglategunda á höfuðborgarsvæðinu 

● læri að sýna ábyrgð í návist lífvera 

● stundi útiveru 

 

Gjörningaklúbburinn 2 stundir ½ vetur 

Markmið; að nemendur fái tækifæri til að dýpka skilning sinn og nálgun á 

gjörningalist.  

Gjörningar er lifandi list listamanna og eiga þeir til að ögra nákvæmni eða auðveldari 

skilgreiningu. Varpað verður ljósi á gjörninga í listum og leiðir til umhugsunar, bæði 

inn á við og út á við. 

 

Glee Breiðholt Club 2 stundir ½ vetur 

Hefur þig alltaf dreymt um að tilheyra Glee club? Nú er tækifærið. 

Markmið:  Samvinna nemenda er lykilþáttur og unnið verður að ströngum og 

markvissum söng og dansæfingum. Stefnt verður að keppni þar sem Breiðholt club á 

möguleika á að dansa og syngja fyrir hönd skólans. 

 

Gönguferðir 2 stundir ½ vetur 

Nemendur fara í stuttar gönguferðir eftir ýmsum gönguleiðum á höfuðborgarsvæðinu. 

Lögð verður áhersla á gönguferðir í nærumhverfi. 

Markmið/áhersluþættir/hæfniviðmið 

Að nemendur 

● kynnist gönguleiðum á höfuðborgarsvæðinu 

● kynnist gönguleiðum í nærumhverfi  
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● stundi útiveru 

● geti sýnt ábyrgð í útivist 

 

Námsmat: Ástundun og virkni. 

 

Hagnýt stærðfræði- 2 stundir allan veturinn  

Námskeið í stærðfræði fyrir þá sem vilja læra meira og kafa dýpra í stærðfræði en 

aðalnámskrá gerir ráð fyrir. Farið verður nánar í algebru og hagnýta stærðfræði en 

annars er gert í 9. bekk. Að hluta til verður einnig farið yfir námsefni 10. bekkjar og 

einnig lögð áhersla á undirbúning fyrir samræmd próf sem verða í mars 2021. Þetta 

val er einungis í boði fyrir 9. bekk. 

 

Handboltaafrek - 2 stundir allan veturinn 

Valið er ætlað fyrir nemendur sem æfa handbolta eða eru með grunn í handbolta. 

Áhersla verður lögð á tækni, fíngerðar hreyfingar og skot inn á milli og því verður 

ekki mikið álag. Markmiðið er að hver og einn geti bætt sig tæknilega. 

 

Námsmat: virkni og þátttaka í tímum.  

 

Heimanámsaðstoð 1 stund allan veturinn 

Nemendur fá aðstoð við heimanám sitt. Hafi þeir ekkert heimanám ber þeim að lesa í 

kennslustundinni. 

 

Heimanámsaðstoð 2 stund allan veturinn  

Nemendur fá aðstoð við heimanám sitt. Hafi þeir ekkert heimanám ber þeim að lesa í 

kennslustundinni. 

 

Heimilisfræði 2 stundir ½ vetur 

 

Í heimilisfræðivali fá nemendur þjálfun í að matreiða fjölbreyttan og góðan mat 

samkvæmt manneldismarkmiðum. Þeir vinna sjálfstætt eftir að kennari hefur farið yfir 

vinnuferlið. Mikið er lagt upp úr að matur sé snyrtilega borinn fram og frágangur til 

fyrirmyndar. Ánægjuleg samskipti og virðing fyrir skoðunum annarra, kurteisi og 

tillitssemi eru alltaf í athugun.  

Hæfniviðmið:   

 

● Þjálfist í að matreiða fjölbreyttan, girnilegan og góðan mat samkvæmt 

manneldismarkmiðum. 

● Öðlist færni í að beita fjölbreyttum matreiðsluaðferðum. 
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● Kynnist matargerð frá mismunandi löndum. 

● Þjálfist í að skipuleggja, útbúa og bera fram mat við ýmis tækifæri. 

● Læri um kvilla og sjúkdóma sem tengjast mataræði.  

● Þekki helstu dreifingarleiðir örvera og þann skaða sem þær geta valdið. 

● Tileinki sér hreinlæti í verki við heimilisstörfin. 

● Læri að vinna sjálfstætt en geti jafnframt unnið í hóp og í samvinnu við aðra. 

 

Kennslugögn: 

Uppskriftir fyrir unglingastig, verkefnablöð, uppskriftir úr íslenskum og erlendum 

matreiðslubókum. 

Námsmat: 

Vinna í kennslustundum, sjálfstæði og frágangur er metinn til einkunna. 

 

Jákvæð sálfræði og núvitund 2 stundir  ½ vetur 

Skoðuð fræði jákvæðrar sálfræði, núvitundarfræði og aðferðir til að auka vellíðan. 

Sjálfstyrking skoðuð með HAM (hugræn atferlis meðferð) ásamt Jóga hugleiðslu. 

Markmið/áhersluþættir/hæfniviðmið: 

● Finna styrkleika hvers og eins. 

● Hvað gefur lífinu gildi? 

● Jákvæðar hugsanir. 

● Hvað einkennir fólk sem nýtur velgengni? Skoðað og rætt. 

● Hvernig getum við aukið vellíðan? 

 

Námsmat: Ástundun og virkni 

 

Jóga og slökun 2 stundir  ½ vetur 

 

Kenndar verða fjölbreyttar jógastöður og slökun. Í gegnum jóga kynnast nemendur 

mismunandi leiðum til að ná slökun bæði andlegri og líkamlegri og að auka 

líkamsvitund og hugaró. Fjallað verður um heilsusamlegt líferni s.s. matarræði.  

Markmið/áhersluþættir/hæfniviðmið: 

Námsmat: Ástundun og virkni 

 

Júróvisjón 2 stundir ½ vetur – haust 

Nemendur fræðast um Söngvakeppni Evrópskra sjóvarpstöðva (Eurovision), 

Söngvakeppni Sjónvarpsins og þátttöku og gengi Íslands í keppninni. Við kynnumst 

meðal annars framlögum Íslands frá upphafi til dagsins dag, höfundum laganna og 

flytjendum, og grúskum í einu og öðru sem sannir Júróvisjónaðdáendur þurfa að vita. 



Breiðholtsskóli  Valgreinar 2020-2021 

Munið að skila inn námsvali fyrir 2. júní 2020 

 

Markmið/áhersluþættir/hæfniviðmið: 

Að nemendur 

● kynnist Eurovision, Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva 

● skoði forsögu keppninnar í samhengi við alþjóðasamskiptin árin eftir seinni 

heimsstyrjöldina 

● skoði hvaða ytri og innri þættir hafa áhrif á stóran alþjóðlegan viðburð eins og 

þennan 

● átti sig á gildi Eurovision fyrir ólíka hópa s.s. unnendur tónlistarinnar, 

flytjendur, höfunda, spjallþáttastjórnendur, veðbanka, áhrifavalda og þjóðirnar 

sem sigra hverju sinni 

● kynnist Söngvakeppni Sjónvarpsins, forkeppni Eurovision á Íslandi 

● fræðist um reglur og skipulag aðalkeppninnar og íslensku forkeppninnar 

● skoði þátttöku Íslands, framlög og gengi í Eurovison allt frá upphafi til dagsins 

í dag 

● kynnist höfundum og flytjendum íslensku sigurlaganna, og fleiri laga sem 

keppt hafa um þátttökurétt hérlendis og hlotið miklar vinsældir  

● kynnist sigurlögum aðalkeppninnar, skilaboðum þeirra og gengi á evrópska 

(alþjóðlega) vísu. 

Námsgögn og kennsluefni: Námsgögn eru í formi fyrirlestra, ljósrita frá kennara og 

gagna á Veraldarvefnum. Kennsla fer fram á skólabókasafninu. 

Námsmat og námsmatsaðlögun: 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru: 

Virkni í tímum, þátttaka, sjálfstæð vinnubrögð og skil á verkefnum, þar af 

einblöðungum sem unnir eru í kennslustundum, 2 samantektum um valið efni og 1 

heimildaritgerð. 

 

Kynfræðsla 2 stundir  ½ vetur 

Farið yfir helstu þætti kynlífs og kynheilbrigðis. Rætt um getnaðarvarnir, 

kynsjúkdóma og allt það helsta með mikilli áherslu á að efla sjálfstraust nemenda. 

Lögð áhersla á að setja sér mörk, hverning á að þekkja sín mörk og virða annara 

mörk. Fjallað um kynferðislegt áreiti og kynferðislegt ofbeldi og mikilvægi 

samþykkisí samböndum og margt fleira. 

Námsmat: Þátttaka í umræðum. 

 

 

Leikskólaval 2 stundir ½ vetur 

 

Nemendur hafa kost á að fara á leikskóla í hverfinu einu sinni í viku. Nemendur fara 

inn á deildir og aðstoða starfsfólk, kynna sér starfsemi leikskólans og sinna 

leikskólabörnum. Valgreinin hefst á því að nemendur fá fræðslu um viðkomandi 

leikskóla og þær starfsreglur sem gilda í störfum með ungum börnum.   
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Markmið/áhersluþættir/hæfniviðmið: 

• að gera nemendur sjálfstæðari 

• að undirbúa nemendur fyrir þátttöku í atvinnulífinu 

• að öðlast skilning á ólíkum þörfum barna  

• að kynnast leikskólastarfi 

Námsmat: Ástundun, virkni og framkoma.  

Leshópur fyrir þá sem vilja lesa en hafa ekki tíma 2 stundir  ½ vetur 

 

Hópurinn velur bækur til að lesa og ræðir. Rýnt í hvað unglingar eru að lesa í dag. 

Hvað er það sem hvetur unglinga til að lesa meira? Lesskilningur og orðaforði tekinn 

fyrir. Hvað er verið að lesa fyrir próf og förum yfir það saman. Hlustum á hljóðbók. 

Unnið með að efla lesskilning 

Markmið/áhersluþættir/hæfniviðmið: 

● Að nota tíma til að lesa og setja sér markmið. 

● Að auka áhuga og lestrafærni. 

● Að efla nemendur í próflestri að vinna saman (hópastarf). 

● Taka lestrapróf í formi leshraða og lesskilning 

● Mælanleg markmið og eftirfylgni. 

● Skrá hversu margar bækur voru lesnar  

Matagerð frá öðrum löndum 2 stundir ½ vetur 

 

Í þessu vali blöndum við saman eldun og bakstri. Þemað verður asísks matargerð. 

Nemendur fræðast um krydd og algeng hráefni frá Asíu, fá að matreiða og baka ýmsa 

girnilega rétti. Við tölum um menninguna og söguna á bakvið uppskriftirnar, 

fjölbreytni og áhrif sem að asísk matarmenning hefur haft í heiminum. 

Áhersla verður lögð á tækni við matargerðina, hreinlæti og góða umgengni. 

Hæfniviðmið:   

Að nemandi: 

• kynnist ólíkum hefðum í matargerð 

• þjálfist í að nota mismunandi krydd. 

• þjálfist í að matreiða 

• kynnist matarmenningu áður upptalinna landa 

 

Námsmat: Áhugi, virkni, sjálfstæði og vandvirkni. 
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Myndmennt - 2 stundir - ½ vetur 

 

Markmið/áhersluþættir/hæfniviðmið: 

Nemendur þjálfa grunnþætti og aðferðir myndlistar svo sem myndbyggingu, þrí- og 

fjarvídd, teikningu, málun og mótun. Samtímis verður lögð áhersla á skapandi 

verkefni.  

Kennsluaðferðir /viðfangsefni: málverk á striga: unnið út frá skissum, þrívítt verk/ 

skúlptúr 

Jákvæð gagnrýni / skoðun: umræður um eigin verk og annarra á uppbyggjandi hátt. 

Námsmat: Vinnulag, frumkvæði, framfarir, sjálfstæði, frumleiki, verkefnaskil. 

 

Nytjaprjón  2 stundir ½ veturinn 

 

Nemendur læra ýmsar útfærslur á prjóni. 

Markmið/áhersluþættir/hæfniviðmið: 

Að nemendur: 

● læri að lesa prjónauppskriftir 

● læri að prjóna flík eins og sokka, vettlinga og húfur 

● læri ýmsar tegundir af prjóni 

Námsmat: Ástundun, virkni, framfarir og lokaafurð. 

 

Pólska fyrir byrjendur 1 stund ½ veturinn 

 

Kynning á pólskri tungu og menningu. Farið verður í grunnatriði í pólsku. Nemendur 

læra orðaforða í tengslum við persónulegar upplýsingar t.d. nafn, heimilisfang, 

stafrófið og tölustafi. Lögð verður áhersla á talþjálfun í daglegu máli. 

 

Prjón, hekl og bíómyndir/þættir 2 stundir ½ veturinn 

 

Nemendur læra undirstöðuatriði í að prjóna og hekla. Helstu garntegundir verða 

kynntar og helstu áhöld sem notuð eru. Farið verður í hvernig prjónafesta er gerð og 

nýtingu á henni, ýmsar prjónaaðferðir skoðaðar. Einnig verður farið í helstu aðferðir 

við hekl. Þá verða skoðaðar prjóna og hekl uppskriftir og nemendum kennt að nýta sér 

þær. Nemendur prjóna síðan eða hekla einfalt verkefni.  

 

Markmið: Að nemendur læri að njóta þeirrar slökunar sem felst í því að geta prjónað 

og heklað. Að nemendur getir prjónað eða heklað og horft á kvikmynd og munum við 

þjálfa það með því að horfa saman á mynd eða þætti og um leið prjónað eða heklað. 

 

Námsmat: Ástundun og virkni. 
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Rokksaga 2 stundir ½ vetur 

 

Rokksaga er val sem varpar ljósi á hvernig tónlistarformið rokk verður til og þróast. 

Horft og hlustað er á efni með þeim hljómsveitum og söngvurum sem mótuðu söguna. 

Einnig er skyggnst á bak við lög og bíómyndir. Horft verður á bíó-og 

heimildarmyndir um helstu söngvara og hljómsveitir. Skoðað hvernig til verða 

tónlistarstefnur sem verða vinsælar og eiga upptök og rætur sín meðal annars í rokki. 

Markmiðið með valinu er að nemendur öðlist þekkingu og skilning á skemmtanagildi 

og þeirri sköpun sem á sér stað í tónlist allt frá texta og lagasmíðum til dansmennta. 

Létt og skemmtileg leið til að upplifa hvernig tónlist samþættir ólík listform t.d. allt 

frá gítar yfir til kvikmyndatónlistar og auglýsingagerðar í samtímann hverju sinni. 

Umræður eru mikilvægur þáttur í valinu. 

 

Ræðumennska 1 stund ½ veturinn  

 

Nemendur fá að spreyta sig í að halda erindi fyrir samnemendur sína. Lagðar verða 

fyrir æfingar er varða kynningar t.d með glærum eða annars konar verkefnum. Lögð 

er áhersla á að efla sjálfstraust og þjálfa upp öryggi.  

Námsmat: Ástundun, virkni og framfarir. 

 

Skapandi skrif 2 stundir ½ vetur 

 

Markmið/áhersluþættir/hæfniviðmið: 

Nemendur gera ýmsar æfingar til að auðvelda það að byrja að skrifa og verður lögð 

áhersla á að hver og einn skrifi um það sem stendur hjarta hans næst. 

Skoðuð verða ýmis form ritaðs máls t.d. smásögur, ljóð, greinar og skrif á 

samfélagsmiðla og nemendur geta fundið út hvernig hentar þeim best að koma hugsun 

sinni á framfæri. nemendur deila skrifum sínum með hópnum þegar þeir eru tilbúnir 

til þess þannig að form skrifanna og innihald er rætt. 

Námsmat: Ástundun, virkni og verkefnaskil. 

 

Skapandi tónlist – Söngur / hljóðfæraleikur 2 stundir ½ vetur 

 

Viltu skapa og flytja tónlist með öðrum ?Á þessu námskeiði verður farið í gegnum 

mismunandi stíla tónlistar og skoðað hvernig við getum skapað okkar eigin eða lært 

verk annarra og flutt það á okkar eigin skapandi hátt. Við munum kynnast aðferðum 

spuna og kynnast eiginleikum og möguleikum raddarinnar. Það verður mikil áhersla á 

samvinnu og hvernig við greinum og skoðum eigin sköpunar verk og annarra á 

jákvæðan og uppbyggilegan hátt. 
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Markmiðið er að nemendur öðlist þekkingu og skilning á að skapa/spinna sínar eigin 

laglínur og öðlist meiri þekkingu og skilning á eigið hljóðfæri, eins og röddinni. Að 

nemendur geti unnið tónverk/sköpunarverk frá fæðingu hugmyndar og til flutnings.  

Hæfniviðmið: 

Nemandi getur: 

• tekið þátt í tónsköpun af einhverju tagi, s.s. kórsöng eða samspili sjálfum sér 

og öðrum til ánægju  

• notað algeng tæki, hljóðfæri, rödd og forrit til að skapa eigin tónsmíð og / eða 

hljóðverk 

• greint, útskýrt og endurskoðað eigin sköpunarverk og samnemenda í tónlist af 

sanngirni og virðingu 

Námsmat: samvinna, frumkvæði og þátttöka. 

 

Skapandi tækni – Kvikmyndagerð 2 stundir ½ vetur 

 

Farið verður með nemendum í gegnum ferlið að gera 3ja – 5 mínútna stuttmynd á 

síma eða spjaldtölvu:  

● Hugmynda vinna 

● Handrit 

● Storyboard 

● Upptökur 

● Klipping 

● Frágangur 

● Lokaverkefni  

 

Markmið/áhersluþættir/hæfniviðmið 

Nemendur læri að skipuleggja og setja sér tímamörk ásamt því að sjá loka útkomuna 

sjónrænt 

Námsmat: Virkni, þátttaka og mæting. 

 

Skák 2 stundir ½ vetur 

 

Farið verður með nemendum yfir grunnatriði í skák eins og byrjanir, miðtafl og 

endatafl. Auk þess verður nemendum kennt að nota skákklukku, skrá niður skákir, 

tela á netinu og gefið tækifæri til að glíma í samvinnu við ýmsar þekktar skákþrautir. 

Áfanginn hentar jafnt byrjendum sem og lengra komnum. Stefnt verður að því að 

nemendur keppi fyrir hönd skólans í skákmóti grunnskólanna. 
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Skólahreysti 2 stundir allan veturinn 

 

Undirbúningur og markviss þjálfun og æfingar fyrir áhugasama nemendur. Gerð er 

krafa um einbeitingu, úthald og mikinn áhuga á íþróttum. 6 nemendur úr 9. og 10. 

bekk munu að endingu taka þátt í Skólahreysti fyrir hönd skólans.  

 

Skrautskrift 1 ½ vetur 

 

Markmið/áhersluþættir/hæfniviðmið: 

Að nemendur kynnist nokkrum leturgerðum og læri að draga rétt til stafs og þjálfist í 

að skrifa mismunandi leturgerðir. 

Námsmat: Símat, virkni, vinnusemi og ástundun. 

 

Skrekkur -  2 stundir 1/2 vetur 

 

Undirbúningur og sýning á Skrekksatriði Breiðholtsskóla árið 2020.  Undirbúningur 

fyrir Skrekk er  ákveðið ferli.  Byrjað er á hugmyndavinnu, svo er unnið að 

handritsgerð og að lokum er atriðið æft til sýningar. Í Skrekk fá hæfileikar nemenda 

að njóta sín. Þar vinna ólík listform saman eins og dans, leiklist, tjáning, tónlist, 

búningagerð og sviðsmyndagerð.  Skipulagshæfileikar nýtast einnig vel. Kennslan er 

að hluta utan hefðbundinnar stundatöflu og mikilvægt að nemendur mæti á allar 

utanskóla æfingar. Mikil viðvera er í kringum sýningu. Eftir sýningu er námskeiði 

lokið.   

Hæfniviðmið:   

 

● Þjálfist í framkomu 

● Þjálfist í textaflutningi 

● Þjálfist í raddbeitingu 

● Taki þátt í því að semja handrit 

● Þjálfist í persónusköpun 

● Efli samvinnu 

● Þjálfist í skipulagningu 

● Virki hæfileika sína 

Námsmat: Virkni, þátttaka og mæting.  

 

Smíðaval - 2 stundir ½ vetur 

Megináhersla verður lögð á að nemendur hanni, vinni og útfæri verk sín sjálfir eftir 

eigin hugmyndum.  

Markmið: 

• Að hvetja til hönnunar og virkja hugmyndaauðgi hvers og eins. 
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• Að þekkja ferlið frá hugmynd til fullunnins hlutar. 

• Að nemendur læri að nota vélar og verkfæri sem hæfa meðferð efna við frágang 

og yfirborðsmeðferð. 

 

Spænska- 2 stundir ½ veturinn 

Kynning á spænskri tungu og menningu. Farið verður í grunnatriði í spænsku með 

fjölbreyttum einstaklings- og hópaverkefnum.  Notast verður við fjölbreyttar 

kennsluaðferðir sem stjórnast af áhuga og getu hópsins. Lögð verður áhersla á 

áhugasvið nemenda og munnlegar æfingar. 

Markmið/áhersluþættir/hæfniviðmið: 

● að nemendur tileinki sér undirstöðuatriði í spænskri málfræði 

● að nemendur öðlist grunnorðaforða í spænsku 

● að nemendur geti tjáð sig með stuttum einföldum setningum á spænsku 

● vekja áhuga nemenda á sögu og menningu Spánar og Suður-Ameríku 

● þekki til annarra spænskumælandi landa með spænsku sem opinbert tungumál 

Námsmat: Virkni, þátttaka, og framfarir. 

 

Textíl 2 stundir ½ vetur 

 

Unnið verður með öll þau efni sem  tengjast textílmennt  s.s. efni, java, plast og garn. 

Nemendur vinna verkefni sem tengjast vélsaumi, prjóni, útsaumi og fl.  sem flokkast 

undir textílvinnu.  

Gerðar eru meiri kröfur til nemenda um vinnusemi og sjálfstæði í vinnubrögðum en í 

skyldunámi. Innlagnir verkefna, sýnikennsla í vinnubrögðum og verktækni eru í 

upphafi kennslustunda. Einnig  fræðsla og umræður þegar við á hverju sinni.  

Hæfniviðmið:  

 

● beitt helstu áhöldum og aðferðum greinarinnar, 

● unnið með ólík textílefni og þekki uppruna þeirra, 

● nýtt sér sniðblöð, stöðluð snið og uppskriftir úr blöðum, 

● beitt þeirri tækni og hugtökum sem hann hefur lært við vinnu sína. 

● útfært og skreytt verkefni sín eftir eigin höfði og notað til þess fjölbreyttar 

aðferðir  

Námsmat: Leiðsagnarmat, sjálfsmat og símat, vinnusemi, vinnubrögð og sjálfstæði. 

 

Útivist 2 stundir ½ vetur 

Í valnámskeiðinu verður útivist af öllu tagi kynnt fyrir nemendum. Námskeiðið er 

bæði bóklegt (í formi fyrirlestra) og verklegt (í formi vettvangsferða). Nemendur fá að 

kynnast því útivistarsvæði sem er til staðar í kringum höfuðborgarsvæðið og þeim 
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möguleikum sem þar leynast.  Einnig verður farið yfir grunnþætti í undirbúningi 

ferða, skyndihjálp og ferðahegðun svo eitthvað sé nefnt. Námskeiðið er ætlað öllum 

þeim sem hafa einhvern áhuga á útivist sama hver sú útivist er. Æskilegt er að 

nemendur eigi vind- og vatnsheld föt og góða gönguskó til að vera sem best 

undirbúin/n til útivistar í hvaða veðri sem er.  

Við lok námskeiðsins eiga nemendur að geta stundað útivist og fjallgöngur á öruggan 

máta sér til heilsubótar. Nemendur eiga að þekkja helstu útivistasvæði í kringum 

höfuðborgarsvæðið og geta leitað sér upplýsinga á netinu og í bókum um þau svæði 

sem þeim þykir áhugaverð. 

Námsmat: ástundun og þátttaka í kennslustundum/ ferðu. 

 

Vegan matreiðsla 2 stundir ½ veturinn 

Markmið/áhersluþættir/hæfniviðmið: 

Nemendur læra að  útbúa algengan mat sem ekki inniheldur kjöt eða fisk, egg, 

mjólkurvörur eða aðrar dýraafurðir og hvað nota má í staðinn. Nemendur útbúa 

pizzur, hamborgara, pastarétti og rétti úr baunum, grænmeti og grjónum t.d. 

mexikóskan og indverskan mat (taco, burrito og karrírétti).  Einnig verða bakaðar 

smákökur og annað sætabrauð og útbúnir ábætisréttir og drykkir.  

 Námsmat: Vinna og virkni. 

 

Þrautir og spil 1 stund ½ veturinn 

Spilaðar verða ýmsar gerðir borðspila t.d. spurningaspil, spil sem reyna á heppni, 

kænsku og samvinnuspil. Spilareglur kenndar. Unnið með þrautir sem þjálfa 

rökhugsun og nemendur vinna saman að þrautalausnum.  

Markmið/áhersluþættir/hæfniviðmið: Að nemendur: 

• kynnist fjölbreyttum spilum 

● taki virkan þátt í samræðum og rökræðum 

● geti gert grein fyrir skoðunum sínum  

● sýni frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 

● geti unnið í samvinnu við aðra 

● læri að fara eftir spilareglum 

Námsmat: Ástundun og virkni. 

 

Þrek og þol 2 stundir ½ vetur 

Markmið; 

Þolþjálfun örvar hjarta- og æðakerfið og þrek eykur getu líkamans til að halda úti 

löngum og taktvissum hreyfingum. Unnið verður með HIIT þjálfun þar sem nemendur 

læra að tengjast líkamanum og eiga auðveldara með að vinna með honum og sníða 

æfingarnar að sér sjálfum. 
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Þýska - 2 stundir ½ vetur  

Kynning á þýskri tungu og menningu. Farið verður í grunnatriði í þýsku með 

fjölbreyttum einstaklings- og hópaverkefnum.  Notast verður við fjölbreyttar 

kennsluaðferðir sem stjórnast af áhuga og getu hópsins. Lögð verður áhersla á 

áhugasvið nemenda og munnlegar æfingar. 

Hæfniviðmið:   

Að nemandi: 

• öðlist jákvætt hugafar gagnvart tungumálinu. 

• nái góðum tökum á undirstöðuatriðum tungumálsins. 

• hafi góðan grunn til að byggja á í framtíðinni. 

• nái góðum tökum á einföldu talmáli og réttum framburði. 

• öðlist færni í að hlusta og skilja einfalt talað mál. 

  

Námsmat: virkni í tímum, menningarleg tengd verkefni, verkefnin verða af ýmsum 

toga. 

 

Verk- og listgreinaval Tækniskólans  - 3 stundir - allan veturinn. 

Einungis fyrir 10. bekk    

Þessi áfangi er kenndur í Tækniskólanum. Skólinn er án vafa best búni skóli landsins 

á þessu sviði. Nemendum geta valið um Hönnun og nýsköpun, tréiðn, tækniteiknun, 

pípulagnir, málaraiðn, rafiðn – tölvu- og netkerfi, málmiðn, skipstjórn – siglingar og 

sjómennska, upplýsingatækni – forritun og vefsmíði, upplýsingatækni – ljósmyndun 

og myndvinnsla, hársnyrting, föt og fylgihluti. Nemendur fá kennslu þrjá tíma í senn á 

fjórum sjö vikna námskeiðum. Nánari lýsing og umsóknareyðublað eru aftast í 

bæklingnum. 

 

Íslenskt táknmál 2 stundir  ½ vetur (samval í Breiðholti) 

Í þessum valáfanga læra nemendur undirstöðuatriði íslensks táknmáls. Nemendur 

vinna í hópum og fá ýmis verkefni sem byggjast upp á samskiptum. Nemendur læra 

einnig málfræði íslensks táknmáls og kynnast menningu og sögu 

táknmálssamfélagsins. 

Hæfniviðmið: 

Nemandi skal að námskeiði loknu hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á: 

• því hvað íslenskt táknmál er 

• málfræði íslensks táknmáls 

• helstu samskiptareglum á táknmáli 

• sögu og menningu táknmálstalandi fólks 
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Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• tjá sig á íslensku táknmáli 

• skilja og taka þátt í einföldum samræðum á íslensku táknmáli 

• nota helstu reglur í málfræði íslensks táknmáls 

 

Námsmat: Ástundun, sjálfstæð vinnubrögð, virkni og þátttaka er metin til einkunnar.  

Kennari: Táknmálskennari frá Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra.  

Námskeiðið verður kennt bæði í stað- og fjarnámi, tekið verður mið af óskum hvers 

skóla fyrir sig. Kennt verður í 2x40 mínútur í senn í 15 – 18 skipti yfir eina önn.  
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VALGREIN STUNDIR NÚMER VALS 1-6 

Árbók 1  

Árshátíðar- og viðburðaval 2  

Bakað og skreytt 1  

Boltaval 2  

Brigde 1  

Dungeons and Dragons 2  

Enska og kvikmyndir 1  

Enski boltinn og 

meistaradeildin 

2  

Fjármálalæsi 1  

Formlegt nám metið 2  

Fornám ökunáms 1  

Frístundaval 1  

Fuglaskoðun 1  

Gjörningaklúbbur 1  

Glee – Breiðholt Club 1  

Gönguferðir 1  

Hagnýt stærðfræði 2  

Handboltaafrek 2  

Heimanámsaðstoð  1  

Heimanámsaðstoð 2  

Heimilisfræði 1  

Jákvæð sálfræði og núvitund 1  

Jóga og slökun 1  

Kynfræðsla 1  

Leikskólaval 1  

Leshópur  1  

Matargerð frá öðrum löndum 1  

Myndmennt 1  

Nytjaprjón 1  

Pólska fyrir byrjendur 1  

Prjón, hekl og kvikmyndir 1  

Rokksaga 1  

Ræðumennska 1  

Skapandi skrif 1  

Skapandi tónlist 1  
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Skapandi tækni 1  

Skák 2  

Skólahreysti 2  

Skrautskrift 1  

Skrekkur 2  

Smíðaval 1  

Spænska 1  

Textil 1  

Útivist 1  

Vegan matreiðsla 1  

Þrautir og spil 1  

Þrek og þol 1  

Þýska 1  

Tækniskólinn 3  

Íslenskt táknmál 2  

 

Veldu a.m.k. 6 stundir og forgangsraðaðu þannig að það sem þig langar mest til að fara í verði 

númer 1, næst mest númer 2 o.s.frv. alveg upp í 6. Reynt verður að taka tillit til 

forgangsröðunar, vandaðu valið og kynntu þér vel lýsingar á námsgreininni í bæklingnum. 

Mundu að vanda valið því ekki er víst að unnt verði að uppfylla allar óskir, fjöldi í valhóp 

getur t.d. haft áhrif þar á. Sé valgreinin kennd ½ veturinn þá telur hún sem ein stund að 

meðaltali yfir veturinn; valgrein sem kennd er allan veturinn telst til tveggja stunda. Til að 

velja þá þurfið þið að vera skráð inn á gskolar.is. Hér er rafræna eyðublaðið fyrir valfögin 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenX1gppUKynH1O-zIEs7co-

PBtDpXlhVmdwHFKyIRjfuvjAA/viewform . 

 

Athugið að val nemenda á valblaði er bindandi fyrir komandi skólaár 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenX1gppUKynH1O-zIEs7co-PBtDpXlhVmdwHFKyIRjfuvjAA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenX1gppUKynH1O-zIEs7co-PBtDpXlhVmdwHFKyIRjfuvjAA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenX1gppUKynH1O-zIEs7co-PBtDpXlhVmdwHFKyIRjfuvjAA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenX1gppUKynH1O-zIEs7co-PBtDpXlhVmdwHFKyIRjfuvjAA/viewform
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Nafn nemanda:           Bekkur:_______ 

 

Nám sem sótt er um að fá metið:_________________________________________ 

Vikulegar kennslustundir:       

Lýsing á námi:_______________________________________________________ 

 

Forsendur fyrir umsókn eru eftirfarandi: 

● Námið sé formlegt, til sé áætlun um námið, markmið og mat á árangri. 

● Tímasókn sé skráð. 

● Allur kostnaður sé greiddur af foreldrum. 

● Foreldrar sækja formlega um fyrir börn sín. 

● Eftirtalin gögn verða að fylgja: Vottorð frá skóla eða kennsluaðila um uppbyggingu námsins, 

markmið og mat. Tímafjöldi og skráning.  

● Foreldrar bera ábyrgð á þessu námi barna sinna gagnvart Breiðholtsskóla og láta vita ef einhver 

misbrestur verður á. 

.  

Við, undirritaðir forráðamenn, lýsum því hér með yfir að við tökum fulla ábyrgð á ástundun 

barns okkar í ofangreindu námi, höfum kynnt okkur þær reglur sem um það gilda og fylgjumst 

með framvindu námsins. 

 

 

Dagsetning:      

 

            

Undirskrift forráðamanns    Undirskrift nemenda 

 

 


