
 

Nafn:_________________________________________       bekkur:____________ 

 

VALGREIN STUNDIR NÚMER VALS 1-6 

Afrísk matargerð 1  

Afró dans 1  

Árbók 1  

Árshátíðar- og viðburðaval 2  

Bakað og skreytt 1  

Boltaval 2  

Enska og tónlist 1  

Enski boltinn og 

meistaradeildin 

2  

Fjármálalæsi 1  

Formlegt nám metið 2  

Fornám ökunáms 1  

Frístundaval 1  

Fuglaskoðun 1  

Gönguferðir 1  

Hagnýt stærðfræði 2  

Handboltaafrek 2  

Handrit og stuttmyndagerð 1  

Heimanámsaðstoð  1  

Heimanámsaðstoð 2  

Heimilisfræði 1  

Heimspeki 1  

Ísland 1  

Jóga og slökun 1  

Kvikmyndafræði 2  

Kynja- og kynfræðsla 1  

Leikskólaval 1  

Ljósmyndun 1  

Matargerð frá öðrum löndum 1  

Myndmennt 1  

Notað verður nýtt 1  

Nytjaprjón 1  

Pólska fyrir byrjendur 1  

Skapandi skrif 1  

Skák 1  

Skólablað 2  
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Skólahreysti 2  

Skrautskrift 1  

Skrekkur 1  

Smíðaval 1  

Spænska 1  

Stærðfræðiframhald 2  

Sönglist 1  

Söngleikir 1  

Textil 1  

Útivist 1  

Útsaumur 1  

Vegan matreiðsla 1  

Þrautir og spil 1  

Þýska 1  

Tækniskólinn 4  

 

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. 

Athugið að val nemenda á valblaði er bindandi fyrir komandi skólaár 

 

 

 

Undirskrift forráðamanns 

 

__________________________________ 
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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 

 

 


