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Námsgreinar  í 10. bekk skiptist í kjarnagreinar og frjálst val 
Kjarninn skiptast á eftirfarandi hátt: 

  
Íslenska    6 kennslustundir 
Stærðfræði    6 kennslustundir 
Danska    4 kennslustundir 
Enska    4 kennslustundir 
List- og verkgreinar  1 kennslustundir 
Íþróttir     2 kennslustundir 
Sund             1 kennslustund 
Náttúrufræði    3 kennslustundir 
Samfélagsfræði    4 kennslustundir 
Samtals                    31 kennslustund 

   

 

Frjálst val 
 

Til viðbótar kjarna eiga nemendur að velja sér valgreinar í frjálsu vali þannig að 
heildartímafjöldinn verði um 37 kennslustundir á viku. 
Hafið það hugfast, að valgreinarnar eru ekki aukagreinar heldur eru þær jafn 
mikilvægar og skyldugreinarnar og kröfur um ástundun og árangur verða á engan 
hátt minni. 
Til þess að hægt sé að halda uppi kennslu í valgrein í frjálsu vali þarf tiltekinn 
lágmarksfjöldi  að velja hana. Þess vegna verða nemendur að velja 6 valgreinar 
á valblöðum sínum. Þær koma þá til álita ef aðrar valgreinar sem nemandinn 
hefur valið falla niður sökum fámennis eða að ekki fæst kennari í greinina.  
 

Valgreinar í boði 
Bæjarbrúin 
Gert er ráð fyrir því að nemendur í grunnskólum Hafnarfjarðar hafi möguleika að 
stunda nám í framhaldsskóla meðan þeir eru í grunnskóla.  
  
Nemandi sem lokið hefur hæfni á 1. þrepi framhaldsskólanáms (námslok 10. 
bekkjar) í grunnskóla getur sótt framhaldsskólaáfanga á 2. þrepi meðan hann er 
enn í grunnskóla.  
Flensborgarskólinn býður nemendum í grunnskólum Hafnarfjarðar upp á 
sérstaka, sérhannaða áfanga sé þátttaka nægileg, frá öðru þrepi 
framhaldsskólanáms  í skyldunámsgreinum grunnskólans með vissum 
staðbundnum tímum í framhaldsskólanum.  

 
 Þeir nemendur sem hafa getu til sækja og óska eftir að taka 
framhaldsskólaáfanga þurfa ekki að nema í viðkomandi námsgrein/-sviði í 
grunnskóla á sama tíma. Áfangarnir eru þá hluti skyldunáms og skilgreinast því 
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ekki sem valáfangar. Setbergsskóli mun leggja mat á námshæfni hvers 
nemanda og gefa samþykki fyrir viðkomandi námi. 
Þegar kennslustundir eru í grunnskóla í sömu námsgreinum og nemendur sækja 
framhaldsskólaáfanga skulu þeir hafa aðstöðu í grunnskóla (t.d. kennslustofa, 
skólasafn, tölvuver) til að sinna því námi í grunnskólanum á eigin ábyrgð.  

Vilji nemandi stunda nám í framhaldsskólaáfangum sem ekki eru hluti 
skyldunáms í grunnskóla skulu þeir vera hluti vals nemenda. Nemandi sinnir þá 
framhaldsskólaáföngum utan kennslustunda í grunnskóla og og greiðast af 
nemanda/forráðamönnum eins og hvert annað fjarnám í framhaldsskóla.  
 

Fatasaumur, prjón og hekl 
Markmið 

 Að nemendur fái grunnþjálfun í saumum. 

 Að nemendur læri að taka upp snið úr blöðum og sauma einfalda flík. 

 Að nemendur fái grunnþjálfun í hekli og prjóni. 

 Að nemendur læri að vinna eftir uppskriftum og lesa þær. 
 
Áfangalýsing 
Verkefnin eru fjölbreytt og ætlast er til sjálfstæðra vinnubragða hjá nemendum og 
stefnt að því að þeir verði að mestu leyti sjálfbjarga. 
Ef nemandi hefur áhuga á að sauma flík úr eigin efnum getur hann fengið aðstoð 
við það. Möglegt er í samstarfi við Setrið að taka þátt í Stíl 
 
Námsmat  
Byggir á virkni og vinnusemi. 

 
 

 

Félagsstörf og atburðastjórnun  
Markmið 

 Að nemendur þjálfist í að halda fundi og að stjórna atburðum og 
félagsstarfi. 
 

Áfangalýsing 
Ein kennslustund á viku. 
Valið er m.a. ætlað þeim nemendum sem kosnir verða  í nemendaráð og nefndir.  
Þeir aðstoði við að skipuleggja og halda stóra og smáa viðburði í skólanum. 
Námsmat  
Byggir á virkni og vinnusemi. 
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Fjölmiðla- og kvikmyndaval 
Markmið 

 Að kynna nemendum tækifæri sem felast í frekara námi í framhaldsskólum 
í tengdum      greinum og sérnámi eftir framhaldsskóla. 

 Að auðvelda grunnskólanemendum námsval í framhaldsskóla. 

 Að kynna nemendum helstu tæki og tól sem notuð eru á fjölmiðlum, 
einkum ljósvakamiðlum og í kvikmyndagerð og við nýmiðlun (vefsíðugerð 
og streymi) 

 Að nemendur kynnist handbragði og kröfum sem gerðar eru til faglegrar 
vinnu við tæknistörf og læri verkaskiptingu og kosti samstarfs við úrlausn 
flóknari verkefna. 

Áfangalýsing 
Nemendur kynnast ólíkum viðfangsefnum í tækni- og dagskrárvinnslu þar sem 
kostur verður gefinn á bæði einstaklingsmiðuðum verkefnum sem ætlað er að 
auka færni í meðferð upptökutækja og klippingu og frágangi bæði hljóðs og 
myndar, en einnig flóknari upptökum og útsendingum þar sem 
fjölrásahljóðvinnsla og myndblöndun fleiri myndavéla kemur við sögu. 

Af fyrrnefndum verkefnum má nefna stuttmyndir og stuttar einfaldar 
sjónvarpsfréttir um viðfangsefni sem standa nemendum næst t.d. eitthvað sem er 
að gerast á vetvangi þeirra í skóla- eða æskulýðsstarfi. 

Af síðartöldu verkefnunum má nefna t.d. upptöku og útsendingu á netinu frá 
söngkeppni grunnskólanna, grunnskólahátíð og fleira í þeim dúr. 

Í þessum verkefnum kynnast nemendur notkun einfaldari tökuvéla af ýmsku tagi 
og einnig flóknari og fullkomnari með ýmsum aukabúnaði, margs konar 
hljóðnemum með mismunandi eiginleika og mismunandi viðmóti ólíkra 
stjórnborða fyrir mynd, ljós og hljóð. 

Þá verður unnið með margs konar forrit sem tengjast hljóð- og myndvinnslu, gerð 
ýmissa effekta og einnig lítlsháttar umbroti. 

Lögð verður áhersla á gerð einfaldra verkefna og skipulags og nauðsyn skilaferla 
(deadline), en að öðru leyti ráða nemendur sjálfir mestu um hvaða viðfangsefni 
þeir velja sér. Ætlast er til að skil verkefna verði birting á samfélagsmiðli eins og 
t.d. netsamfélag.is eða heimasíður viðkomandi skóla. 

Tímasetning,mánudögum kl. 15-18 frá september til apríl en um leið óreglulega því 
upptökur og úrvinnsla upptaka geta verið á öðrum tímum. Kennt verður í Menntasetrinu við 
lækinn. 
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Heimanám 
Markmið 

 Að nemendur fái aðstoð við heimanám. 

 Að nemendur læri að bera ábyrgð á eigin námi. 

 Að nemendur fái aðstoð við að skipuleggja nám sitt. 
Áfangalýsing 
Ein kennslustund á viku 
Nemendum stendur til boða stuðningur og aðhald við námið. Lögð er áhersla á 
að nemendur læri að skipuleggja vinnu sína og að setja sér markmið. 
Námsmat 
Umsögn um virkni og vinnusemi í tímum. 

 
 
Heimilisfræði 
Markmið 

 Að nemendur kynnist mismunandi matarmenningu. 

 Að nemendur læri að elda mat frá mismunandi löndum. 

 Að nemendur læri að lesa uppskriftir og fara eftir þeim. 
 
Áfangalýsing 
Tvær kennslustundir á viku, bæði bóklegar og verklegar. 
Námsefni: ljósrit og fræðsluefni af netinu. 
Verkefni verða margvísleg t.d. matur frá Indlandi, Frakklandi og fleiri löndum. 
Aðalréttir og eftirréttir 
Farið verður í vettvangsferð á veitingahús ef hægt verður. 
Námsmat  
Símat , byggt á frammistöðu nemenda í tímum. Metnir verða þættir eins og 
vandvirkni, samstarf, frumkvæði og framfarir. Verklegt próf í lokin þar sem 
nemendur elda. 

 
 

Hundar sem gæludýr 
Markmið 

 Að nemendur læri um ýmsar hundategundir. 

 Að nemendur læri að bera ábyrgð á gæludýrum. 

 Að nemendur njóti útiveru og samveru með hundum. 

 Að nemendur kynnist öðrum nemendum með sama áhugamál. 
Áfangalýsing 
Tvær  kennslustundir á viku í eina önn. 
Tímarnir eru bæði utanhúss og í kennslustofu. Nauðsynlegt er að koma klæddur 
eftir veðri í útitímana.  
 
Námsmat 
Eingöngu er gefin skólaeinkunn í lok annar sem byggir á vinnu annarinnar og 
vettvangsferðum.  
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Jóga 
Markmið 

 Að nemendur kynnist jóga sem byggist á jógaæfingum og öndun. Unnið er 
að því að styrkja líkamann og veita vellíðan. 

Áfangalýsing 
Tvær kennslustundir á viku. 
Farið verður yfir hugmyndafræði jóga. Kennd slökun og jógaæfingar. 
Námsmat 
Áhugi,virkni og vinnusemi í tímum. 
 

 
Kvikmyndaval 
Markmið 

 Að nemendur kynnist helstu perlum kvikmyndasögunnar. 

 Að nemendur læri að meta og gagnrýna kvikmyndir.  

  
Áfangalýsing 
Tvær kennslustundir á viku. 
Horft verður á valdar kvikmyndir, þær gagnrýndar skriflega og hópverkefni og 
einstaklingsverkefni unnin í tenglsum við myndirnar. Vettvangsferðir á valda staði 
sem tengjast námsefninu.   
Námsmat 
Áhugi,virkni og vinnusemi í tímum auk nokkurra smærri verkefna og stórs 
lokaverkefnis. 
 
 

Leiklistarval Gaflaraleikhússins 
Markmið 

 Að efla sjálfstraust, virkni, framkomu og leikræna tjáningu. 
Áfangalýsing 

Leiklistarval þar sem þátttakendur taka þátt í uppsetningu leiksýningar/söngleiks 
að ákvörðun þátttakenda þar sem verkefnið er undirbúningur, æfingar og 
leiksýning með öllum þeim verkefnum sem þarf að leysa fyrir eina leiksýningu 
(leikur, söngur, búningar, tónlist, kynning o.fl.)  

Tímasetning, eftir kl. 16 virka daga og um helgar frá því í lok nóvember fram að 
grunnskólahátíð í febrúar 2016 með mismikilli vinnu eftir vikum og mest í byrjun 
febrúar. Sérstök tímaáætlun kemur á haustönn. Lýkur með leiksýningu(m). 

 
Lestur og lesskilningur  
Markmið 
• Að nemendur auki sjálfvirkni í lestri. 
• Að nemendur læri að vinna með mismunandi texta.  
• Að nemendur efli lesskilning og læri aðferðir sem nýtast þeim í lestri.  



7 

 

Áfangalýsing 
Tvær kennslustundir á viku. Nemendum stendur til boða að þjálfa lesturinn og 
efla lesskilning við lestur. Lögð er áhersla á þjálfun sem bætir sjálfvirkni í lestri 
þannig að nemendur læri að lesa hratt og nákvæmt. Einnig er unnið með 
mismunandi texta þar sem nemendur fá tækifæri til að læra aðferðir sem hjálpa 
þeim við lesskilning (að lesa sér til gagns). 
Námsmat 
Símat , byggt á frammistöðu nemenda í tímum. Metnir verða þættir eins og 
vandvirkni, samstarf, frumkvæði og framfarir. 

 

 

Líkamsrækt 
Markmið 

 Að efla hreyfingu hjá þeim sem langar til að hreyfa sig en eru ekki að æfa 
skipulagðar íþróttir. 

 Að auka fjölbreytni hjá þeim sem vilja aukna hreyfingu. 
Áfangalýsing 
Tvær kennslustundir á viku 
Í tímum er lögð áhersla á margvíslega hreyfingu í formi hefðbundinna íþrótta, 
styrktar- og þolæfinga og leikja. Að sama skapi er reynt að auka meðvitund 
nemenda á því hvað verið er að þjálfa hverju sinni, svo þeir geti seinna meir nýtt 
sér það í sínu daglega lífi. 
Námsmat 
Áhugi,virkni og vinnusemi í tímum. 
 

 
Myndmennt 
Markmið 

 Unnið áfram með grunntækni í myndmennt. Nemendur þjálfist í 
hugmyndavinnu og tækni með skissubók. Þeir kynnist nýjum aðferðum og 
leiðum í myndlist. 

 

Áfangalýsing 
Tvær kennslustundir á viku. 
Grunnverkfærið okkar er skissubók. Unnið með skúlptúr og bókagerð. Blönduð 
tækni. Farið á sýningu síðan eru myndir unnar frá sýningu. Listamenn kynntir, 
unnið með landslagið. 
Námsmat 
Matsblað sem byggir á virkni og vinnusemi 
Vinnumappa og skissubók. 
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Náttúrufræði  
Markmið 

 Að auka þekkingu í náttúrufræði sem undanfari náttúrufræðibrauta í 
framhaldsskóla. 

Áfangalýsing 
Tvær kennslustundir á viku. 
Farið verður í vistfræði, eðlisfræði, hljóð, ljós og kjarnorku.  
Námsmat 
Kaflapróf og skýrslur. 

 
 

Skipstjórn – smáskipanám >12m   
Markmið 

 Að kynna nemendum undirstöðuþætti í siglingafræði, þannig að þeir geti 

með aðstoð þeirra tækja sem um borð eru, staðsett skip, reiknað út 

stefnur og siglt skipi af öryggi við raunhæfar aðstæður til fiskveiða og milli 

hafna, að loknum tilskyldum siglingatíma. 

 Að nemendur hafi að námi loknu, öðlast þekkingu og skilning á þeim 

þáttum námsins sem gerir þeim fært að að ljúka smábátanámi til 

skipstjórnar í lok tímabils. 

Áfangalýsing 
Námið veiti nemanda þekkingu til að annast skipstjórn, þar sem lögð er áhersla á 
öryggismál með tilliti til búnaðar, veðurs og sjólags. Að þessu skal stefnt með 
eftirfarandi áherslum : 

 kennslu í siglingafræði og samlíki (hermi) – vinna í sjókorti (prófáfangi) 

 kennslu um siglingareglur (prófáfangi) 

 kennslu um stöðugleika og sjóhæfni skipa og skipstjórn (prófáfangi) 

 
Aðrir þættir eru : slysavarnir á sjó, siglingatæki og fjarskipti, vélfræði, veðurfræði 
og umhverfisvernd. 
Kennt einu sinni í viku í 3,5 kennslustundir í 30 vikur í Menntasetrinu við Lækinn. 
Kennt á mánudögum frá kl. 14:40-17:00 frá 29. ágúst.-19. des.  og 9. jan.-29. 
maí. 
 
Námsmat 
Nokkrar stuttar kannanir (leiðsagnarmat) úr einstökum þáttum námsins á 
tímabilinu. Próf og lokamat verður í höndum prófdómara frá Tækniskóla Íslands - 
skipstjórnardeild. 
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Smíðar og hönnun 
Markmið 

 Efla sjálfstraust og frumkvæði til góðra verka í handverki og hönnun. 
 

Áfangalýsing 
1x80 mín. allt skólaárið.  Nemendur hanna lampa og klukku og hafa að því loknu 
frjálsar hendur varðandi val á verkefnum. 
Námsmat 
Símat sem byggir á virkni og vinnusemi.  Gefin er einkunn í heilum og hálfum 
tölum.  

 
 

Spil og spurningaleikir sem tómstundagaman 
Markmið 

 Að nemendur læri ýmis konar spil, borðspil og spurningaspil og geti spilað 
þau sér og öðrum til skemmtunar.  

Áfangalýsing 
Tvær kennslustundir á viku 

Nemendur koma með spil og kynna fyrir öðrum.    
Stefnt skal að því að fara í heimsókn í Spilavini og skoða það sem er á 
boðstólum þar. Einnig að vera til taks til að kenna yngri börnum og bjóða vinum 
eða einhverjum úr fjölskyldunni í spilatíma/spilakvöld. Bjóða Spilavinum í 
heimsókn eða fara til þeirra á spilakvöld.  
Nokkur dæmi: Bohnanza, Catan, Game og life, Dominon, Trivial, Rummy Kub, 
Dixit, Gettu betur, 7Wonders,Teiknispilið, Bezzerwisser, Carcassonne, 
Pandemic, Ticket to Ride, Zatre og margt fleira 
Námsmat 
Virkni og áhugi. 
 

Tónlistarval  
Markmið 

 Að nemendur fái tækifæri til að setja saman hljómsveit þar sem hver og 
einn finnur sína útfærslu að eigin smekk, sungið í hóp eða einsöngur. 

Áfangalýsing 
Tvær kennslustundir á viku. 
Ætlað fyrir nemendur sem þegar spila á hljóðfæri eða leggja áherslu á söng. 
Námsmat 
Frammistaða metin í tímum og á viðburðum skólans. 
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Útgáfuhópur 

Markmið  

 Að nemendur læri grundvallaratriði í greinaskrifum. 

 Að nemendur læri ljósmyndun fyrir fréttabréf. 

 Að nemendur læri undirstöðuatriði í umbrotsvinnu. 

 Að nemendur gefi út árbók Setbergsskóla 2016-17 

 

 

Áfangalýsing  

Tvær kennslustundir í viku. Álagi getur verið misdreift milli vikna Nemendur gefa 
út fréttabréf nokkrum sinnum á skólaárinu og  vinna einnig árbók Setbergsskóla. 
Gott vald á íslensku máli  og sjálfstæð vinnubrögð eru  æskilegir eiginleikar fyrir 
þátttöku í útgáfuhópnum. 

Námsmat 

 Virkni og vinnusemi í verkefnum vetrarins. 

 
 

Útivist 
Markmið 

 Að kynna nemendum fyrir grunnatriðum útivistar, hvaða möguleikar séu í 
boði og hvaða svæði liggja hér í nánasta umhverfi sem hver og einn gæti 
svo nýtt sér síðar meir.  

Áfangalýsing 
Tvær kennslustundir á viku. 

Áfanginn er byggður upp á ýmsum ferðum. Þar eru fastir punktar eins og 
Esjuganga, skautar og skíði. Að auki eru hjóla og gönguferðir í náttúrunni í 
nánasta umhverfi og önnur tilfallandi verkefni (sund, golf, frisbee-golf o.s.frv.). Við 
fáum fyrirlesara (1-2 á árinu) sem hafa mikla reynslu af útivist og hafa áhuga á að 
deila henni með okkur. Lögð er áhersla á að nemendur mæti í klæðnaði eftir 
veðri og með þann útbúnað sem til þarf í hvert skipti.  
Námsmat 
Virkni og áhugi. 
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Yndislestur 

Markmið 

 Að nemendur lesi bókmenntir frá ýmsum tímabilum  eftir innlenda sem 
erlenda höfunda. 

 Að nemendur læri að beita gagnrýnni hugsun við lestur bókmennta.  

 Að nemendur  læri að skrifa umsögn um bókmenntir. 

Áfangalýsing  

Tvær kennslustundir í viku.  Nemendur lesa  bókmenntir sem kennari velur  og 
bækur að eigin vali. Vettvangsferðir á staði sem tengjast námsefninu.  Horft á 
kvikmyndir sem gerðar eru eftir kvikmyndum.  

Námsmat 

Virkni og vinnusemi í tímum, munnleg og skrifleg skil  auk smærri verkefna, 
hópverkefna og lokaverkefnis. 

 

 
Verk- og listgreinaval Tækniskólans 
Markmið 

 Að efla tengsl grunnskóla og framhaldsskóla.  

 Að kynna nemendum uppbyggingu iðnnáms og listnáms.  

 Að kynnast möguleikum framhaldsmenntunar að námi loknu. 

 Að auðvelda grunnskólanemendum námsval í framhaldsskóla  

 Að kynna nemendum helstu tæki og tól sem notuð eru í viðkomandi 
iðngrein. 

 Að nemendur kynnist handverki og læri vinnubrögð verknáms. 

 Öryggisatriði við vinnu á verkstæðum. 
Áfangalýsing 
Nemendur kynnast ólíkum viðfangsefnum í list- og verknámi sem kynntar eru í 
lotukerfi þar sem hver nemandi velur þrjú af eftirfarandi viðfangsefnum: 

1. Listnám (formlistir, sjónlistir) 
2. Tréiðn 
3. Málmiðn 
4. Rafiðnir 
5. Upplýsingatækniskólinn 
6. Pípulagnir 
7. Tækniteiknun 

Nánari lýsing valgreina fylgir sérstaklega. 
Hvert viðfangsefni tekur sex vikur, 3 kennslustundir á viku (3 x 40 mín.).  
Í þessum sex vikna lotum í hverri grein fá nemendur tækifæri til að hanna og 
smíða eigulega gripi undir leiðsögn færustu kennara.  Á þann hátt vinna 
nemendur að verkefnum, sem tengja saman viðkomandi faggrein og verkfærin, 
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auk þess að kynnast uppbyggingu iðnnáms og möguleikum til 
framhaldsmenntunar að þvi loknu. 

Tímasetning,fimmtudagar kl. 14.30-16.30. Þrír samliggjandi tímar á viku. Hver 
nemandi tekur þrjú tímabil af fjórum (skipulagt af Tækniskólanum): 

1. tímabil 2. tímabil 3. tímabil 4. tímabil 
8. sept. -13. okt. ´16 27. okt.- 1. des. ´16 12. jan. –16.feb. ´17 2. mars – 6. apríl ´17 

 
Val utan skóla 
2- 4  stundir á viku (Fer eftir umfangi utanskóla valgreinar). 
Hægt er að fá annað nám  metið sem valgrein, t.d. tónlistarnám, knapamerki, listdans, 
íþróttir. 
 

 

 

  

Athugið!  
Nemendur verða að  gera samning og skila inn staðfestingu um námið 
undirrituðum af forráðamönnum. 
 

 


