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Þetta valhefti er fyrir  nemendur sem verða í  8. bekk næsta vetur. Eftir því sem 

nemendur eldast er lögð áhersla á að auka val í samræmi við 

þroska þeirra og getu. Þannig gefst nemendum kostur á að 

dýpka skilning sinn á ákveðnum viðfangsefnum um leið og þeir 

efla ábyrgð sína á eigin námi. Þeir og foreldrar þeirra eru því 

beðnir að kynna sér vel innihald bæklingsins.  

 

 
 

Smiðja í  8. bekk 
7. og 8. bekkingar  eru í sex smiðjutímum á viku. Hver smiðja stendur í 8 – 9 vikur 

og komast nemendur því í fjórar smiðjur yfir veturinn. Í boði verða heimilisfræði, 

leiklist, myndlist, smíðar, textílmennt, tölvur og FabLab. Hér á eftir fylgir nánari 

lýsing á því sem er í boði í hverri smiðju og eru nemendur beðnir að velja þær 

fjórar smiðjur sem þeir kjósa helst og eina til vara því hugsanlegt er að 

einhverjir fái ekki allar þær smiðjur sem þeir óskuðu helst eftir. 

 

Heimilisfræði 

Í heimilisfræði verður lögð áhersla á að fræðast um fjölbreytt mataræði 

og mismunandi matarmenningu. Nemendur fá tækifæri til að nýta 

spjaldtölvurnar við vinnu sína og að koma að heiman með uppskriftir 

sem hægt er að vinna úr.  

 

Leiklist 
Í áfanga hverrar smiðju verða sett upp stutt leikrit þar sem nemendur hafa tækifæri 

til að setja sig í spor annarra.  

 

 

 

Myndlist 
Í myndlist er unnið á fjölbreyttan hátt og grunnþættir myndlistar, formfræði, 

litafræði og myndbygging, hafðir í huga við myndsköpunina. Nemendur vinna 

fjarvíddarmyndir og uppstillingar. Unnið er með fjölbreytt 

viðfangsefni í teiknun og málun og einnig unnið með mótun í leir. 

Unnin er dúkrista og fjölfelldi skoðað bæði í grafík og annarri vinnu.  

Þeir sem velja myndmennt í 7. bekk geta alveg valið hana aftur í 8. 

bekk þar sem ekki er farið í sömu þætti tvö ár í röð. 

Nemendur safna verkum sínum í möppu og fara með heim að 

skólaárinu loknu. 

 

http://www.bing.com/images/search?q=%C3%ADslensk+glerlist&go=&qs=ds&form=QBIR


Smíðar 

 Í þessari smiðju fá nemendur að kynnast ýmsum verkefnum sem 

kennarinn tekur saman.  

 

 

Textílmennt  

Í þessari smiðju verður farið í fatasaum þar sem saumaðar eru 

náttbuxur eða hettupeysa. Einnig verður farið í endurnýtingu og 

verkefni þar sem er heklað, prjónað eða saumað út. Hér búum við til 

fatnað, töskur, púða og ýmislegt skemmtilegt. 

 
 

 

Tölvur 

Í þessari smiðju er farið í almenna tölvuvinnu og hvernig hægt er 

að nýta tölvutæknina til að vinna alls konar skólaverkefni bæði í 

gegnum ritvinnslu, myndvinnslu, kvikmyndir og tónlist. Farið 

verður í kvikmyndabrellur og furðufígúrur (animation). Unnið 

verður með ýmis brelluforrit, sbr. action-movie, animation, green-

screen, stop-motion, ásamt hefðbundnum tæknibrellum. Myndvinnsla er ávallt fyrir 

birtingu á youtube. Lögð er áhersla á ábyrgð og siðferði í tölvunotkun, hvernig 

maður getur metið hvort upplýsingar séu áreiðanlegar og hvernig upplýsingar er í 

lagi að setja frá sér. 
 

 

 

Fab-Lab 
Námskeiðið byggist á því að nemendur geti nýtt sér helstu tæki og 

áhöld sem notuð eru í Fab-Lab. Geti þróað hugmyndir sínar 

sjálfstætt og undir leiðsögn kennara og nýti sér vinnuferlið frá 

hugmynd til afurðar með því að hanna og teikna og að lokum 

framleiða sína eigin afurð.

 

 



Valhópar í 8. – 10. bekk 
Einn 60 mínútna tími í viku verður ætlaður í val næsta vetur þar sem nemendur 

í 7. – 10. bekk munu blandast saman. Valtímabilin verða fjögur, tvö fyrir 

áramót og tvö eftir áramót. Sumt val er þess eðlis að það nær yfir tvö tímabil 

eða jafnvel fjögur. Hver nemandi á að velja sér tvo hópa númer 1, tvo númer 2 

og tvo númer 3. Reynt verður að koma öllum í fyrsta val en reynslan sýnir að 

það er ekki alltaf hægt og því er mikilvægt að nemendur séu sáttir við allt sem 

þeir velja sér. 

 

1. Freestyle 
Finnst þér gaman að dansa? Ef svo er að þá er freestyle eitthvað fyrir þig. 

Nemendur læra 1 - 2 dansa og er hver dans samsetning af 

mörgum flottum sporum. Ef vel gengur verður svo haldin 

danssýning (ekki skylda) fyrir aðra nemendur skólans.  

 

2. Látum gott af okkur leiða 
Hvað getum við gert til að bæta samfélagið okkar, skoðum möguleika á 

þeirri vinnu, saumum poka á pokastöðina, prjónum bangsa í sjúkrabílinn, 

búum til skreytingar í skólann okkar og hugum jafnvel að árshátíð skólans. 
 

3. Textílval 
Kósýstundir í textílstofu þar sem unnið verður með ýmsar 

aðferðir textíla og skemmtileg verkefni unnin sem bæði 

verða skylduverkefni og val. 

 

4. Förðun 1  

Nemendur þurfa ekki að hafa neina þekkingu í greininni, 

heldur áhuga á förðun, tísku og almennri umhirðu, því byrjað 

verður alveg frá grunni. Farið er í gegnum meðhöndlun á 

vörum og áhöldum og umhirðu á húðinni. Einnig verða 

kennd grunnatriði förðunar og mismunandi förðunaraðferðir.  

 

5. Tálgun 
Farið verður í undirstöðuatriði tálgunar og fá nemendur að spreyta sig í 

nokkrum verkefnum.  



6. Skólahreysti 
Æft verður fyrir skólahreysti sem haldin er á Egilsstöðum árlega. 

Mikið þrek, armbeygjur, upphífingar, dýfur og hreystigrip. 

 

7. Útivist 

Nemendur fá að kynnast ýmiskonar útivist og 

fjallamennsku. Nemendur kynnast GPS, áttavita, hvernig 

á að lesa úr kortum og hvernig skal nota þetta allt. 

Nemendur læra að gera allskonar hnúta sem þeir síðan 

nota í klettaklifri og sigi. Farið verður yfir búnað til 

útivistar og hvernig maður undirbýr sig fyrir útivistarferðir. Kennslan fer 

bæði fram inni í kennslustofu og úti. Að sjálfsögðu fylgja þessu ýmsar 

gönguferðir og og því þurfa nemendur alltaf að koma vel klæddir í skólann á 

valdögum. 

 

8. Íþróttaval 

Í þessu vali verða hinar ýmsu íþróttagreinar teknar fyrir, fótbolti, 

handbolti, körfubolti, bandý, bandminton, blak og snjóboltastríð. 

Markmiðið er að allir taki vel á því og hafi gaman af. 

 

9. Holl matreiðsla 

Matreiðsla er sívinsæl enda lífsnauðsynlegt fyrir alla að borða. Í 

þessum tímum er unnið með þau svið matreiðslunnar sem snúa að 

hollustu. 

 

10. Spilaval  

Í valinu kynnumst við ýmiskonar spilum sem spiluð eru í smærri og stærri 

hópum. Spil eins og vist, marías, kasína, Hornafjarðarmanni, sagnamanni, 

kani  o.m.fl.  Allt spilað á venjuleg spil. Gömul spil sem við viljum ekki að 

gleymist. 

 

11. Heimstyrjaldir 

Valið fjallar um heimstyrjaldir í heiminum, farið verður í að skoða af hverju 

og hvers vegna var barist. Einnig skoðaðir nokkrir heimildaþættir um stríð 

og stríðsrekstur. 
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12. Heimavinna  

Vantar þig aðstoð við heimanám? Langar þig að spjalla um heima og 

geima? Viltu reyna þig í stærðfræðispilum eða þrautum? Mælt er með því að 

þeir sem vilja fá ró og næði komi í þennan hóp. Þar verður nóg að gera en 

allt í rólegri kantinum. 

 

13. Námstækni 
Markmiðið með námstækni er að nemendur kynnist hugsun, viðhorfum og 

námsvenjum sem rannsóknir og reynsla hafa sýnt að eru árangursríkar. Ef 

þú átt í erfiðleikum með heimanám, námstækni, skipulag, próftöku og 

prófkvíða eða önnur vandamál sem tengjast náminu þá gæti þetta verið valið 

fyrir þig. M.a. verður farið í:  

• Að skoða og meta eigin námsaðferðir og námsvenjur  

• Skipulagningu á námi og áætlanir  

• Lestur  

• Minnis- og glósutækni  

• Ritgerðarsmíð 

• Markmið og ábyrgð  

• Vinnulag í einstökum námsgreinum  

• Skipulagningu á prófundirbúningi og próftöku 

 

14. Golf 

Þetta val er fyrir þá sem vilja læra golf eða verða betri í 

golfi. Staða, grip, sveifla og fleira kennt og æft. Þetta val 

verður einungis kennt á fyrra tímabilinu og þeir sem velja 

það verða sjálfir að koma með golfsettið.  

 

15. Fingrasetning    

Hér er farið í að æfa rétta fingrasetningu, læra 

stöðu bókstafa á lyklaborðinu til að æfa og bæta 

innsláttarhraða sinn án þess að þurfa að horfa á 

lyklaborðið.   

 

 

 



16. Jörðin 1 og 2.  

Nú eru komnar út tvær mismunandi þáttaraðir sem 

David Attenbourough stýrir, teknar með 20 ára 

millibili.  Í þessu vali horfum við á valda þætti og 

berum saman hvað hefur breyst.  

Umræður eftir sýningarnar og við reynum að finna, 

á hvaða leið jörðin er og ef með þarf, hvað sé til 

ráða? 

 
 

17. Náttúran í kringum okkur 

Stuttar göngur og náttúruskoðun í nágrenni skólans. Við skoðum ýmislegt 

merkilegt hér á Höfn bæði í lífríkinu og í jarðfræði staðarins. 

Áherslan er á að læra að meta það stóra en taka ekki síður eftir 

hinu smáa í umhverfinu okkar.  Ef veður og aðstæður leyfa förum 

við líka í styttri ferðir og þá gæti verið að tveir eða þrír tímar verði 

teknir saman og þá hugsanlega verði valið okkar búið fyrr. 
 

18. Goð og garpar í norrænni goðafræði.  

Í þessu vali lærum við um gömlu goðin í Ásatrúnni og 

fyrir hvað þau stóðu. Lesum saman sögur af þeim og 

þeim mönnum sem goðin höfðu ást á.  Við skoðum líka 

samskiptatæki manna og ása  rúnirnar og nemendur fá 

að reyna sig við að læra að rita og spá með rúnum. 

 

19. Kátakot 

Finnst þér gaman að vera með börnum? 

Kanntu skemmtilega leiki, bæði inni og úti 

sem þú gætir kennt og farið í með yngri 

börnum? Í Kátakoti eru börn í 1.-4. bekk sem 

langar mikið að fara í leiki með eldri 

krökkum. Þetta val gæti verið á öðrum dögum en fimmtudögum og þá verið 

frá kl. 14:30-16:00 en þá fellur fimmtudagstíminn niður í staðinn. Ef þetta er 

eitthvað fyrir þig skaltu endilega skrá þig í þetta val. 

 

 



Valblað í 8. bekk 
 

 

Nafn: __________________________________ bekkur:___________________ 

 

Smiðja 

Nú átt þú að velja þér þær fjórar smiðjur sem þú helst vilt fara í með því að merkja frá 

einum og upp í fjóra.  Þú þarft einnig að velja á milli þeirra þriggja smiðja sem eftir standa 

og merktu 5 við þá sem þú vilt frekar því hugsanlega getur svo farið að einhverjir fái ekki 

allar smiðjurnar sem þeir óskuðu eftir.  Merktu frá 1 – 5. 

 

Heimilisfræði    (   )    Smíðar     (   ) 

Myndlist  (   )    Tölvur     (   ) 

Textíl   (   )    Fab-Lab     (   ) 

Leiklist  (   ) 

 

Smiðja 

Nú átt þú að velja þér valhópa fram að jólum. Þú átt að velja fyrir tvö tímabil þannig að þú 

þarft að velja 1 tvisvar sinnum, 2 tvisvar og 3 tvisvar sinnum. Reynt er að koma sem 

flestum í 1. val en ef það tekst ekki þá er notað 2. eða 3. val.  

 

Freestyle   (   )   Látum gott af okkur leiða      (   ) 

Textílval  (   )   Förðun 1          (   ) 

Tálgun  (   )   Skólahreysti     (   )  

Útivist  (   )   Íþróttaval     (   )  

Holl matreiðsla (   )    Spilaval     (   ) 

Heimstyrjaldir  (   )   Heimavinna     (   ) 

Námstækni  (   )   Golf      (   

Fingrasetning (   ) 

Jörðin 1 og 2 (   )   Náttúran í kringum okkur    (   )  

Kátakot  (   )   Goð og garpar í norrænni goðafræði    (   )  

    

Ath. Við skólasetningu verður þér gefinn kostur á að sjá í hvaða vali þú hefur lent. Ef þér 

þykir eitthvað athugavert við það  mátt þú koma með foreldrum þínum og ræða breytingar.  

Eftir það verður ekki hægt að breyta.   
 

Ef einhverjar spurningar vakna varðandi valið þá vinsamlegast hafið samband 

við Eygló. 

 

Vinsamlegast skilið valblaðinu fyrir 12. maí 2017 


