Nafn:
Bekkur:

Val á 2. önn 2015-2016 í Tjarnó
Áhersla er lögð á að nemendur velji í samráði við foreldra

Muna að skila valblaðinu í síðasta lagi miðvikudaginn 4. nóvember
Valgreinar verða með eftirfarandi hætti :
Val 1: (2 stundir á viku á mánudögum) sem á stundatöflu eru nefndar ,,Hlúms“.
Val 2: Námstímar (3 stundir á viku) sem á stundatöflu eru nefndar ,,Námstími“.
Val 3: Verklegt val (3 stundir á viku á föstudögum) aðeins fyrir Kvos og Læk

Val 1 – Hlúmstímar

Tvær samfelldar kennslustundir á mánudögum.

Merktu nr. 1 það sem þú hefur mestan áhuga á, síðan 2 og loks 3, eftir áhuga.
a)

 Leiklist. Fjölbreytilegar æfingar og leikir sem verður undirbúningur fyrir uppsetningu á leikriti eða atriðum fyrir árshátíðina á vormisseri. Kennari Unnur Agnes.

b)

 Heimsókn á vinnustað. Nemendur velja sér vinnustað, hafa samband og óska
eftir að fá að koma í heimsókn á vinnustað og kynnast starfi og viðfangsefnum þar.
Nemendur undirbúa sig aðra vikuna í skólanum og fara í heimsókn í vikunni á eftir.
Kennari Birna Dís.

c)

 Íþróttaval. Nemendur þjálfa þrek og þol og fá fræðslu um ýmislegt sem tengist
þjálfun. Kennari Alexandra.

d)

 Skapað og nýskapað (endurvinnsla/föndur). Nemendur vinna og skapa úr því efni
sem fellur til í daglegu lífi. Nýsköpun er málið! Kennari Birna.

e)

 Djúpslökun. Nemendur læra djúpslökun; yoga nitra, öndunaræfingar og fleira
yogatengt. Kennari Sirrí.
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Val 2 - Námstímar

þrjár kennslustundir.

Merktu x við þær námsgreinar sem þú vilt helst fá aðstoð við.

 stærðfræði

 danska

 mest (10. bekkur)

 íslenska

 samfélagsfræði

 enska

 náttúrufræði

Val 3 - Verklegt val á föstudögum Einungis fyrir Kvos og Læk; 8. og 9. bekkinga.

 Myndmennt. Nemendur fá þjálfun í mismunandi formi myndlistar og fara á listsýningar.
Kennari Hanna.

 Matreiðsla/heimilisfræði í eldhúsi Grandaskóla, nemendur fara beint heim að lokinni
kennslu. Kennari Birna Dís.

 Textílmennt. Nemendur vinna ýmis verkefni (hekl/prjón/sauma....) og útfæra sínar
hugmyndir. Kennari Helga Júlía.

Ath! Það skal tekið fram að aðstæður geta valdið því að ekki verði unnt að verða við öllum
óskum nemenda og vegna skipulagningar á smiðjum getur nemandi ekki breytt valinu sínu
eftir skil. Einnig verður horft til þátttöku í valinu til þess að það verði á boðstólum.
Veldu þá leið í námi sem þú telur henta þér best. Ekki velja eins og besti vinurinn eða vinkonan.
Dagsetning
__________________
Undirskrift nemanda
_____________________________________
Undirskrift foreldris/forráðamanns
_____________________________________________________
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