
 
 

 

Námslýsingar 7. - 10. bekk 2017-2018: 
 

Nemendur eiga 6 stundir í vali yfir skólaárið og að auki val í íþróttum sem nemur einni kennslustund. 
 

Árshátíð – leikrit. 

Þessi áfangi verður kenndur á 3. til 4. valtímabili og eru nemendur að undirbúa árshátíð sína. Þátttaka í leikriti 

og þeirri vinnu sem er hluti af því að setja upp metnaðarfulla sýningu undir stjórn leikstjóra. Stefnt er að því 

að vinna með árshátíðarundirbúninginn þannig að 7. - 8. bekkir er saman og 9. -10. bekkir saman. 

 

Bakstur 1., 2., 3. og 4. önn. 

Lagt er upp úr fjölbreytileika við bakstur. Nemendur fá að spreyta sig á kökubakstri, brauðbakstri og fleira. 

Kennari: Ragna Sigurðardóttir heimilisfræðikennari. Vinsamlega athugið 1.,2.,3. og 4. stendur fyrir annirnar. 

 

Björgunarsveitarval fyrir 9. - 10. bekk. 

Nemandi verður að vera skráður í unglingadeildina Hafbjörgu og vera virkur þátttakandi í starfi þeirra. 

Staðfesting fyrir ástundun skal liggja fyrir. 

 

Brauð og súpur. 

Þessi áfangi miðast við að nemendur læri að búa til saðsaman og hollan mat með lítilli fyrirhöfn. Í áfanganum 

verður kennt að gera súpur s.s. kjötsúpu, sjávarréttasúpu, kjúklingasúpu, ítalska súpu, kartöflusúpu o.fl. 

Einnig verður brauðbakstur þar sem áhersla verður á brauð sem passa vel með súpu. Unnið verður með 

margskonar hráefni, margskonar fræ og nokkrar tegundir af hveiti. 

Kennari: Ragna Sigurðardóttir heimilisfræðikennari. 

 

Bókmenntir- bækur. 

Ritlist – skapandi skrif 

Á námskeiðinu munum við fá rithöfund eða leikritaskáld til að koma til okkar og segja okkur frá ferlinu frá 

því að hugmynd kviknar og þar til bókin kemur út eða leikritið er komið á fjalirnar. 

Lesnar verða sögur og smásögur sem verður svo unnið útfrá í ritunarverkefnum. Allir taka þátt í umræðum 

um það sem fram fer og því fá nemendur samstundis viðbrögð við því sem þeir eru að gera. 

 

Búst og safar. 
Kennt verður gerð safa og bústs. Lagt verður upp úr fjölbreyttu vali í gerð matarmikila safa. 

Kennari: Halla Kristín Sveinsdóttir 

 

Danskar kvikmyndir / þættir. 

Danir eru framarlega í kvikmyndagerð og hafa verið að vinna til alþjóðlegra verðlauna á undanförnum árum. 

Nægir að nefna sjónvarpsþáttaraðirnar Ørnen og Nikolaj og Julie ásamt kvikmyndunum Festen, Babettes 

Gæstebud, Palle Erobreren, Nattevagten, Idioterne , Jagten o.fl. Horft verður á fjölbreytt úrval kvikmynda og 

þátta t.d. barnamyndir, unglingamyndir, spennumyndir, teiknimyndir og ástarmyndir. Markmiðið er að horfa 

og njóta, taka þátt í umræðum og gera létt verkefni. 

Kennari: Valdís Kristinsdóttir. 

 

Enskar kvikmyndir. 

Nemendur og kennari velja saman kvikmyndir sem þeir hafa áhuga á. Þá eru unnin verkefni í tengslum við 

viðfangsefnið. 

Þessi valgrein er góð til að auka skilning og orðaforða nemenda á enskri tungu og er ætluð öllum nemendum 

sem hafa áhuga. Kennari: Páll Erlingsson. 

 

Fermingarterta. 

Nemendur sem eru að fara fermast geta bakað fermingarköku og skreytt fyrir veisluna sína. Skemmtilegt að 

bjóða upp á sína köku í veislunni. 

Kennarar : Halla Kristín Sveinsdóttir og Ragna Sigurðardóttir. 

 

Fluguhnýtingar 

Kennari Unndór Sigurðsson ásamt ýmsum gestakennurum. Unndór sýnir helstu atriðin í að búa til 

„fluguna“ Nemendur enda námskeiðið á því að fara í veiðitúr. 

 

Föndur og skrapp. 

Almennt föndur. Nemendur geta búið til kort, bækur, skreytt kerti og fleira. 

Kennari: Halla Kristín Sveinsdóttir. 
 

 



Gítargripanámskeið fyrir byrjendur. 

Námskeið fyrir byrjendur í gítargripum. Kenndir eru í heimahljómar (vinnukonugrip) og helstu áslættir á 

gítar. 

Kennari: Vignir Ólafsson. 

 

Góðar venjur. Nemendur í 9. og 10. bekk geta valið þennan áfanga. 

Í þessu námskeiði förum við yfir og lærum viðurkenndar aðferðir til þess að bera ábyrgð á hvernig okkur 

líður í daglegu lífi. Góðar venjur er lykilinn af því að líða vel og ná árangri í því sem við tökum okkur fyrir 

hendur. Við ætlum að skoða hvað við höfum vanið okkur á í lífinu og hvort þessar venjur séu að gera okkur 

gott eða slæmt. Við ætlum að reyna að auka sjálfstraustið, auka hamingju og minnka kvíða með því að búa til 

góðar venjur í lífinu.Allir geta tekið framförum, við ætlum að læra að vera betri útgáfa af sjálfum okkur 

Kennari: Jóhann Árni Ólafsson. 

 

Hár, neglur og húð. Kynnt verður fyrir nemendum mikilvægi góðrar umhirðu hárs, húðar og nagla. Einnig fá 

nemendur þjálfun í að vinna með hvert annað og í samstarfi. 

Kennari: Rósa Kristín Bjarnadóttir. 

 

Hljómborðsleikur. 

Kenndir eru helstu grunnhljómar á hljómborð. Í lokin eiga nemendur að geta leikið hljóma undir við ýmis létt 

lög. 

Kennari: Vignir Ólafsson. 

 

Hljóðtækninámskeið – Tölvur og tónlist – framhaldsnámskeið. 

Í byrjun námskeiðsins verður farið yfir hvernig mismunandi hljóðnemar virka og hvaða hljóðnemar henta 

hvaða aðstæðum. 

Kennd verða grunnatriði á hljóðupptökuforritið Pro Tools og fjallað um upptökur á hinum ýmsu hljóðfærum 

auk þess sem farið verður yfir upptökutækni sem tengjast þeim, t.d. hljóðnemastaðsetningar o.s.frv. 

Kynnt verða hin ýmsu tæki og tól sem notuð eru í hljóðveri, t.d. compressor, effectar og equalizer. 

Í lok námskeiðsins verður síðan tekið upp lag með hljómsveit og það hljóðblandað af nemendum. 

Tilvalinn áfangi fyrir þá sem vilja verða tæknimenn í skólanum. Námskeiðið er haldið fyrir áramót. 

Kennari: Arnór Sigurðarson 

 

Hollt og gott. 

Brauð, fræ, hnetur, orkustangir. Útbúin snarl máltíð. Nemendum kennd meðhöndlun og að vinna með efnið. 

Kennari: Ragna Sigurðardóttir. 

 

Hönnun og sníðagerð 1. 

Kennt er að taka upp snið úr tískublöðum og nemendur búa til eitt stykki sem þeir sníða og sauma. 

Kennari: Halla Kristín Sveinsdóttir 

 

Hönnun og sníðagerð 2. 

Framhald af áfanga 1.  

Nemendur vinna að því að taka upp snið og sauma stykki. Nemendur verða að hafa tekið hönnun og 

sníðagerð 1 áður. 

Kennari: Halla Kristín Sveinsdóttir 

 

Hljómborðsleikur fyrir byrjendur 

Námskeið fyrir byrjendur á hljómborð. Kenndir eru helstu hljómar og ásláttur á hljómborðið. 

Kennari: Renata/Inga Björk Runólfsdóttir. 

 

Hreyfimyndagerð – flash. 

Viltu kunna að búa til teiknimyndir ? Þú getur lært undirstöðu að því með þessu námskeiði. 

Unnið verður með Macromedia Flash forritið og fleiri sem eflir áhuga nemenda á gerð ýmissa hreyfimynda 

sem hægt er að vista á veraldarvefnum. 

Kennari:Páll Erlingsson. 

 

Íslenskar kvikmyndir. 

Nemendur og kennari velja saman íslenskar kvikmyndir og síðan er horft á þær. Þá eru unnin verkefni í 

tengslum við viðfangsefnið. 

Kennari: Valdís Kristinsdóttir. 

 

Lego. 
Smíðaðir verða robotar úr legokubbum/ tæknilego og þeim stjórnað úr þar til gerðum forritum.  

Kennari Einar Jón Ólafsson 

 

 

 



Leiklist, framkoma og tjáning. 
Nemendur fá verkefni í hverjum tíma sem á að leysa fyrir framan aðra í hópnum, ýmist einn eða í hópi. Dæmi 

um verkefni sem nemendur fá eru að túlka lag, fara í fréttaviðtal, leika í örleikriti og halda stutta ræðu. 

Markmiðið er að efla nemendur í að koma fram hvort sem það er í leik eða starfi. 

 

Leirlist. 
Unnið með steinleir. Farið í helstu þætti leirvinnu og unnið eftir hugmyndum nemenda. Nemendur geta valið 

leirvinnu og verið 2x í viku í leir á tímabilinu. Hugsunin er að nemandi geti byrjað í hugmyndavinnu og hafi 

nægan tíma til að klára verkefnið á námskeiðstímabilinu.  

Kennari : Halldóra Guðbjörg Sigurtryggsdóttir. 

 

Listasmiðja. Unnið út frá hugmyndum hvers og eins. Nemendur fá útrás fyrir sköpun sína og geta notað 

fjölbreytt efni og aðferðir til þess að búa til það sem þeim langar. Hugmyndir að verkefnum: skart, gips, 

pappírsgerð, endurnýting, útiverkefni ofl. 

Kennari: Halldóra Guðbjörg Sigtryggsdóttir. 

 

Minecraft. 

Unnið er að verkefnum með forritið Minecraft. 

MinecraftEdu er kennsluútgáfan af hinum sívinsæla leik Minecraft. 

 

Minecraft er fjölhæfur og opinn vettvangur sem er hægt að nota til að kenna hinar ýmsu greinar, alveg frá 

stærðfræði og verkfræði og til sögu og listar. Leikurinn á sér engin takmörk, og nemendur geta lært og skapað 

nánast allt sem þeim dettur í hug. Minecraft spilarar geta og hafa þróað með sér góða færni í samvinnu, lausn 

vandamála, samskiptum, stafræna borgaravitund og svo margt fleira í gegnum verkefnamiðað nám. 
 

MinecraftEdu hefur verið notaður í kennslu síðan 2011 í mörgum löndum. Býður upp á gagnvirka fræðslu í 

formi þrauta. Hægt er að nota leikinn til þess að kenna grunn í verkfræði og forritun. 

Þegar nemedur spila leikinn þá eru þeir að kanna og skapa allt öðruvísi en þeir myndu gera í venjulegri 

kennslustund. Nemendur gleyma sér í verkefnum sem lögð eru fyrir vegna þess að nemendur þurfa að leysa 

verkefnin í gegnum leikinn og það finnst flestum skemmtilegt. 

Í þessum valáfanga sem væri þá ca. 8 vikur, væri hægt að gera margt, en valið er jafnt hugsað fyrir byrjendur 

og þá sem eru lengra komnir. 
Kennari: Sigurrós Ragnarsdóttir 

 

Myndmennt: Nemendur fá að velja sér verkefni eftir því hvar áhuginn liggur: 

Teikning. Unnið m.a. með þrívídd, fjarvídd, skissugerð, grunnteikningu og uppstillingar. Farið í það hvernig 

eigi að nota tæki og tól tengt teikningu. 

Dúkrista. Möguleiki á að fara í grafíska vinnu. 

Málun, unnið m.a. með litablöndun og farið yfir ýmsar aðferðir við málun. Nemendur mála eina fullunna 

mynd. 

Nemendur geta valið þetta 2x í viku á tímabili eins og leirvinnuna. Þannig geta nemendur haft nægan tíma í 

hugmyndavinnu og unnið verkefnin á metnaðarfullan hátt og hafa tíma til þess inn á sama tímabili.  

Kennari: Halldóra Guðbjörg Sigtryggsdóttir 

 

Náttúrufræði – tilraunir. 
Unnið með tilraunir sem hægt er að gera úti og inni. Nemendur þurfa að velja a.m.k. eina tilraun sem þeir 

sýna hinum nemendunum. Kennari kynnir nokkrar tilraunir. Áður en tilraun sem nemandi hefur hug á að gera 

þarf kennari að samþykkja framkvæmdina. 

Fyrir hverja tilraun þarf að gera skýrslu sem uppistendur af fjórum þáttum: Tilgang, efni og áhöld, 

framkvæmd og niðurstöður. Leyfilegt að skila skýrslunni á hvaða formi sem er. Tilgangur fyrirkomulagsins 

er samt þannig að aðaláherslan verður á tilraunir en ekki endilega á skýrslugerðina sem gefur meiri möguleika 

á uppgötvun og upplifun hverrar tilraunar. Áhersla á að fylgja settum öryggisreglum 

Kennari: Garðar Páll Vignisson 

 

Photoshop. 
Farið verður í þetta skemmtilega myndvinnsluforrit og unnin raunhæf verkefni sem koma að notum í 

framtíðinni. Nemendur skeyta saman myndum, læra að setja sig inn í myndir og aðstæður sbr. Af þeim í 

frumskógi með teiknimyndafígúrum, láta bíl koma upp úr vatni, lita (grænt hár) og breyta, afbaka myndir. 

Kennari: Páll Erlingsson 

 

Stíll- fatahönnunarkeppni grunnskólanna. 

Nemendur hanna flík í þema keppninar og vinna hana. Mikið er lagt upp úr hönnunarferlinu og skapandi 

lausnum. Eingöngu ætlað fyrir nemendur í 8., 9. og 10. bekkjum. Í þessu vali er er hugmyndaflug og spuni 

allsráðandi. Aðalkeppnin verður í Hörpu og taka nemendur þátt. 

Kennari: Halla Kristín Sveinsdóttir 

 

 



Skák. 

Skák er góð þjálfun fyrir einbeitingu og rökhugsun. Lögð verður áhersla á að tefla í tímunum en jafnframt að 

dýpka skilning nemenda með því að fara í byrjanir, miðtafl og endatafl. Þá er stefnt að því að fá heimsóknir, 

fara í vettvangsferðir og taka þátt í skákmótum.  

Kennari: Unndór Sigurðsson 

 

Spil og leikir. 

Kynning á spilum og leikjum af ýmsu tagi, má þar nefna: Spil eins og Kana, Vist, Brids, Trivial Pursuit, 

ratleikir, útileikir o.fl. Markmiðið er að fá nemendur til þess að uppgötva gleðina sem felst í því að spila og 

leika sér. 

Kennari: Unndór Sigurðssson 

 

Söngur. 

Tónlistarskóli Grindavíkur býður uppá nýjungar í samstarfi við unglingastig Grunnskólans. 

Þ.á.m. söngnámskeið fyrir unglinga þar sem lögð verður áhersla á söngtækni og samsöng. Nemendur þjálfast 

í að að koma fram, radda lög, syngja í hljóðnema og læra á þær græjur sem þeir munu nota. Þeir munu koma 

fram á tónleikum tónlistarskólans. 

Kennari: Rósalind Gísladóttir 

 

Sykur og hveitilaust. 

Á þessu námskeiði verður lögð áhersla á að kenna nemendum að búa til afurð sem er ekki notað hveiti og 

sykur. Það hefur færst í aukana að fólk sé með óþol eins glútenóþol og því gott að geta búið afurð án þess að 

nota sykur og hveiti. 

Kennari: Ragna Sigurðardóttir. 

 

Prjón og hekl, útsaumur. 
Kennt er eftir áhugasviði hvers og eins. Nemendur velja sér stykki til að vinna með og verða að gera skila á 

einu stykki og geta svo valið. 

Kennari: Halla Kristín Sveinsdóttir 

 

Pæjur. 

Reynt verður að skapa fjölbreytta umræðu á þeim málum sem liggja á áhugasviði þátttakenda í námskeiðinu. 

Ýmis verkefni verða gerð s.s. búa til lyklakippur, búa til maska, föndra, spákonutími, skartgripir og fleira. 

Kennari: Rósa Kristín Bjarnadóttir 

 

Peyjar. 

Reynt verður að skapa fjölbreytta umræðu á þeim málum sem liggja á áhugasviði þátttakenda. Þar ber m.a. að 

nefna samskipti, hár, húð og hreinlæti. Eins koma upp hlutir eins og tölvur, íþróttir, tónlist. 

Kennari: Unndór Sigurðsson. 

 

Tie dye. 

Nemendur læra allt um litun á efnum, klórun og mynsturgerð. 

Kennari: Halla Kristín Sveinsdóttir 

 

Tónlist og tölvur I. 

Í tölvur og tónlist I verður stiklað á stóru þegar kemur að hluta tölvunnar í tónlist. Bæði verður farið í að búa 

til ýmis konar tónlist þar sem tölvan er í aðalhlutverki. 

Einnig verða mismunandi forrit skoðuð fyrir möguleika á að taka upp hljóðfæri og farið verður í grunninn á 

því taka upp lag með tilheyrandi hljóðfærum. 

Kennari :Arnór Sigurðsson 

 

Tónlist og tölvur II. 

Þeir sem skrá sig á þetta námskeið þurfa að hafa tekið tónlist og tölvur 1. Í Tölvur og tónlist II verður farið 

yfir hvernig mismunandi hljóðnemar virka og hvaða hljóðnemar henta hvaða aðstæðum. 

Kennd verða grunnhandtök á hljóðupptökuforritið Pro Tools og fjallað um upptökur á hinum ýmsu 

hljóðfærum auk þess sem farið verður yfir upptökutækni sem tengjast þeim, t.d. hljóðnemastaðsetningar 

o.s.frv. 

Kynnt verða hin ýmsu tæki og tól sem notuð eru í hljóðveri, t.d. compressor, effectar og equalizer. 

Kennari : Arnór Sigurðsson. 

 

Tölvur og tónlist III. 

Til að fara á þetta námskeið þarf nemandi að hafa tekið tónlist og tölvur, 1. og 2. námskeið sem undanfara. 

Í Tölvur og tónlist III munu nemendur læra að taka upp tónlist. Farið verður nánar yfir hljóðnemaval og 

uppstillingu á hljóðnemum þegar kemur að því að taka upp hljóðfæri. Einnig verður lauslega farið í 

eftirvinnslu á upptökum og fá nemendur góða heildarsýn yfir yfir hvernig hefðbundið upptökuferli gengur 

fyrir sig. 

Kennari: Arnór Sigurðsson. 

 



Tæknimenn. 

í þessum áfanga fá nemendur tækifæri til að kynnast helstu hlutum er snúa að undirbúningi t.d. árshátíðar. 

Farið yfir reglur, öryggismál og fleira sem mikilvægt er að standa klár á. Þeir sem hafa áhuga á að undirbúa 

árshátíð sem tæknimenn verða að velja þennan valáfanga. 

Umsjónarmaður: Jóhann Árni Ólafsson 

 

Tæknimennt- Smíði. 

Í tæknimennt fá nemendur tækifæri til að smíða ákveðinn hlut í samráði við kennara.  

Í slíku verkefni fá nemendur að þjálfa sig í notkun verkfæra. 

Kennari: Einar Jón Ólafsson 

 

Vellíðan í námi. 

Markmið námskeiðsins er að nemendur fái að vaxa og dafna í jákvæðu umhverfi þar sem áherslan er á hvað 

þau hafa fram að færa tengt sjálfstrausti og samskiptum. Markmiðið er að þau efli sjálfstraust sitt og 

samskiptatækni sem í framhaldi hjálpar þeim að upplifa vellíðan á skólagöngu sinni sem og lífi þeirra utan 

skólans. 

Þegar námskeiðinu er lokið, þá hafa nemendur fengið tækifæri til að skoða styrkleika sína og efla þá með 

auknu sjálfstrausti og góðri samskiptatækni. 

Á námskeiðinu er notast við markþjálfun til að þátttakendur upplifi og fái sem mest út úr námskeiðinu. 

Kennari: Pétur R. Guðmundssson. 

 

 

Viðburðarteymi 

Nemendur halda utan um viðburði sem eru í skólanum og búa til auglýsingar um þá. Nemendur sjá um að búa 

til skreytingar fyrir viðburði, setja þá upp og frágang. Valinu er skipt upp þannig að nemendur velja 

áhugasvið. 

 

Viðburðarteymi – uppbyggingarstefnan. 

Viðburðarteymi - haustball 

Viðburðarteymi – jólaundirbúningur (ball og fleira) 

Viðburðarteymi – árshátíð. 

Umsjón með viðburðarteymi er hjá Rósu Kristínu Bjarnadóttur. 

 

Vinnustaðaval (fyrir áramót) Aðeins fyrir 9.bekk og 10.bekk. 

Almennt er um það að ræða að nemandi er í umsjón ákveðins aðila á vinnustað á Grindavíkursvæðinu sem sér 

um að veita honum innsýn inn í viðkomandi starf, hvaða menntun þarf til að sinna því, vinnutíma o.fl. Hann 

leyfir nemanda, eftir því sem við verður komið, að spreyta sig sjálfur. Vinnustaðavalið verður að vera 

raunhæft miðað við það starfsumhverfi sem við búum við hér í bæ. Námsráðgjafi sér um að koma nemendum 

fyrir hjá vinnuveitendum. Hann fer yfir almenn atriði sem snúa að launþegum og hvernig maður undirbýr sig 

til þess að sækja um vinnu. 

Einu sinni til tvisvar hittir hann nemendur og fer yfir stöðu mála. 

Námsráðgjafi: Guðrún Inga Bragadóttir. 

 

Skam. 

Norska sjónvarpsserían Skam hefur farið sigurför um heiminn í vetur. Sjónvarpsþættirnir er um líf táninga í 

Harvig Nissen menntaskólanum í Osló. Í upphafi er fylgst með vinahóp sem er að ganga í gegnum 

unglingsárin saman. Það eru þau Noora, Isak, Christoffer, Eva, Evenog, Sana. Þar koma upp málefni eins 

sjálfmynd, kynhneigð, viðhorf til fjölmenningar, áhrif samfélagsmiðla á líf unglinga og fleira. Nú þegar hafa 

verið sýndar tvær seríur af þáttunum á RÚV og sú þriðja er í sýningu. Þættirnir hafa náð athygli ungs fólks og 

þykja bæði vera skemmtilegir, spennandi og taka á þeim málefnum sem snerta líf ungs fólks. Markmiðið með 

valinu er að sýna þættina, ræða og vinna verkefni er snerta þau málefni sem koma upp í þáttaröðinni. 

Þætttirnir hafa fengið mörg verðlaun erlendis á s.l ári. 

Kennari: Valdís Kristinsdóttir 

 

Spænska. 

Kennsla er aðallega fólgin einföldustu atriðum málsins. Í áfanganum er lögð áhersla á kynningu á 

grundvallaratriði í málfræði spænskrar tungu og menningu spænskumælandi þjóða. Einnig eru nemendur 

þjálfaðir í að tjá sig í einföldu töluðu máli. 

Mikil áhersla er lögð á hlustun og munnlega tjáningu. Áfanginn er að þessu sinni ekki val í heilt ár heldur ein 

önn. 

Kennari: Ólöf Daðey Pétursdóttir. 

 

 

 

 

 

 



Annað nám sem metið er sem valgreinastund ef nemendur óska þess: 

 
Tónlistarnám/Annað nám. 
Nám í tónlistarskóla eða öðrum skólum. Að fenginni staðfestingu frá viðkomandi skóla um ástundun. 

 

Framhaldsáfangar 10.bekkur. 
Nemendur geta valið að taka framhaldsáfanga við Fjölbrautaskólann við Ármúla í íslensku, stærðfræði, ensku 

og dönsku. Mikilvægt er að nemendur velji þessi áfanga í samráði við fagkennara. Litið er á að þessi áfangar 

séu einungis í boði fyrir nemendur sem komnir eru langt með að klára námsefni grunnskóla og treysta sér í 

sjálfstæð vinnubrögð í tölvu. 

 

Íþróttir í vali. 

 

Amerískur fótbolti. 

Betri knattspyrnumaður  

Betri körfuboltamaður 

Metabolic 

Jóga 

Píla 

Badminton 

Dans 

Zumba 

Ganga og útivist. 

Reiðnámskeið 

Hreyfing og leikir 

Spinning 

Skólahreysti. 

Íþróttaiðkun. 

Amerískur fótbolti. 

Hjólaval. 

 

Amerískur fótbolti. 

Verið er að byggja upp deild á Íslandi sem ber nafnið The Icelandic Tackle Football League, eða Ameríska 

fótboltadeild Íslands. Boðið verður upp á áfanga í Grunnskólum á Íslandi til þess að kynna þessa vinsælu 

íþrótt. Leikmenn/nemendur munu læra tækni og grunnæfingar eftir aldri og er öryggi ávallt í fyrsta sæti. 

Markmiðið er að gefa leikmönnum góða þekkingu á íþróttinni til þess að byggja hana upp svo allir geti notið 

góðs af.  

Kennari: Nick Woods 

 
Betri knattspyrnumaður. 

Lögð er áhersla á einstaklingsmiðaða tækniþjálfun og boltameðferð fyrir knattspyrnumenn framtíðar. Áhersla 

er á tækniatriði eins og knattrak, sendingar,móttökur, skotæfingar og efla leikskilning. 
Kennari: G. Bentína Frímannsdóttir. 

 
Betri körfuknattleiksmaður. 

Nemandi læri grunn í körfunattleiksíþróttinni. Lögð er áhersla á einstaklinginn, getu hans í körfubolta og 

framfarir. Með vel skipulögðum æfingum í körfubolta og í þjálfun þrekþátta er stefnt að því að byggja upp 

einstaklinga sem áhuga hafa á að ná langt í sinni íþrótt. Með mælingum og mati í upphafi verða persónuleg 

markmið sett fyrir hvern og einn. Nemendur taka þátt í æfingum með það að markmiði að þeir læri aukna 

tækni , hvernig ná má með reynslu árangri í körfuknattleik. Framkvæmdar verða prófanir á tækni, hraða, 

snerpu, styrk, liðleika og þoli nemenda. 

Markmið valfagsins er að nemandi: 
Auki tæknilega færni sína í körfubolta þ.e. knattraki, sendingum, skotum, varnarstöðu, hindrunum, að stíga 

út, fráköstum og öðru því sem snýr að grunni körfuknattleiks. 

Bæti líkamlegt ástand sitt til að standa undir þeim kröfum sem íþróttin gerir til iðkenda 

Tileinki sér þann aga sem til þarf til að ná árangri í körfuknattleik 

Tileinki sér lífsstíl sem stuðlar að aukinni getu i íþróttinni 

Læri að setja sér raunhæf markmið á sviði allra þátta er tengjast þjálfuninni og haga sér samkvæmt þeim 

Kennari: Ellert Magnússon 

 

Metabolic. 

Metabolic er árangursrík fjölbreytt og skemmtilega hópþjálfun fyrir alla sem vilja vera í góðu formi og gera 

æfingar í skemmtilegum félagsskap. Unnið er með þyngdir við hæfi hvers og eins. Metabolic er æfingakerfi 

sem hannað er af Helga Jónasi Guðfinnssyni. 

Kennari: Kristín Eva Bjarnadóttir. 

 

 



Jóga. 

Á þessu námskeiði er tvinnað saman jógastöðum, öndunaræfingum, hugleiðslu og endar síðan hver tími á 

slökun. Jóga gefur okkur orku, styrk, gleði og kyrrð. Sérstök áhersla er lögð á æfingar sem hjálpa til að kyrra 

hugann og tengjast inn á við. Jóga er fyrir alla bæði stráka og stelpur. Við keppumst ekki um að vera best í 

jóga heldur er markmiðið að vera besta útgáfan af sjálfum sér. 

Kennari: Halldóra Halldórsdóttir 

 

Píla. 

Markmið námskeiðsins er að gefa nemendum kleift að kynnast nýrri íþrótt sem er ört vaxandi í heiminum. 

Nemendum munu læra helstu grunnþætti í pílu sem og helstu keppnisleiki sem eru spilaðir hér á Íslandi og í 

heiminum.  

Samhliða þessu munu nemendur þjálfa einbeitingu og færni sína í stærðfræði, enda spilar bæði stórt hlutverk í 

pílunni. 

Einnig verður lagt áherslu á hugarþjálfun þar sem nemendum verður kennt að meðhöndla spennuna sem 

fylgir oft íþróttum. 

Kennari: Pétur Guðmundsson 

 

Badminton. 
Nemendur læra að spila badminton og reglur þar að lútandi. 

Kennari: Petrúnella Skúladóttir. 

 

Dans. 

Lögð er áhersla á að nemendur kynnist nokkrum danstegundum og grunnsporum þeirra. 

Kennari: Harpa Pálsdóttir. 

 

Zumba. 

Zumba er dans og hreyfing sem saman stendur af ákveðnu kerfi. Nemendur dansa og hreyfa sig í takt við 

músik. 

Kennari: Janette  

 

Ganga og útivist. 

Nemendur ganga með kennara um nágrenni Grindavíkur og njóta útvistar hvernig sem viðrar. Þá er mikilvægt 

að nemendur læri að klæða sig eftir veðri og hafi góða gönguskó. Þá er reynt að sýna fram á hvað ganga og 

útvist er heilbrigð fyrir líkama og sál. Stefnt er að því að fara á helstu fjöllin í nágrenni Grindavíkur. Ef um 

lengri ferðir er að ræða verða felldir niður tímar á móti.  

 

Reiðmennska. 

Nemendur læra að umgangast hestinn. bæði er farið í bóklegt nám um hestinn og þarfir hans og einnig fá 

nemendur innsýn inn í reiðmennsku. 

 

Hreyfing og leikir. 

Farið er í ýmsa leiki bæði innandyra og úti. Skoðuð eru myndbönd og nemendum kynnt amerískt snú snú og 

margt fleira. Nemendum er kennt að undirbúa ratleiki og fara í þá. 

Kennari: Kristín Gísladóttir 

 

Spinning. 
Námskeiðið í spinning er í fyrsta skipti í boði í skólanum.. Kennt eru undirstöðuatriði þess að spinna undir 

stjórn spinningkennara.Farið er eftir ákveðnu kerfi þar sem byrjað er á upphitun, gerðar æfingar og að lokum 

teygjur. 

Kennari: Petrúnella Skúladóttir 

 
Skólahreysti. 

Stefnt er að því að nemendur skilji mikilvægi þess að hreyfa sig reglulega og kynnist almennri heilsurækt. 

Einnig er stefnt að því að nemendur bæti sig og nái góðum árangri í keppnisgreinum Skólahreysti. Þá hafa 

þeir sem eru þátttakendur möguleika á að verða fulltrúar Grunnskóla Grindavíkur í Skólahreysti. Kennsla 

verður að mestu leyti verkleg þ.e. æfingar í sal og kynnisferðir og hugsanlega fengnir góðir gestir í heimsókn. 

Nemendur í 7-8 bekk geta valið þennan áfanga sem undirbúning að keppni og til að kynnast keppninni. Valið 

er eitt tímabil og síðan er keppt um sæti til að taka þátt í Skólahreystiskeppni í febrúar/mars. Frá nóvember til 

febrúarloka þjálfa keppendur sig til að taka þátt í aðalkeppninni. 

Kennarar: Kristín Eva Bjarnadóttir og Jóhann Árni Ólafsson 

 

Hjólakraftur. 
Boðið er upp á að hjólaval. Valið er á haustönn (1. valtímabil sept-okt) og á síðasta tímabili sem er (mars – 

maí). 

Hjólað er á miðvikudögum frá 12.30-13.30. Nemendur þurfa að hafa aðgang að hjóli og hjólahjálmi. 


