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Valgreinar fyrir skólaárið 2020 – 2021 
 

 

Nafn nemanda:                                                                              í                  bekk. 

 

Valfög í Blönduskóla – sjá valgreinabækling á vef skólans 

Veljið 8 námsgreinar og setjið 1 við þá námsgrein sem þið hafið mestan áhuga á og 2 við þá grein 

sem þið hafið næst mestan áhuga á o.s.frv. 

Námsgreinar Röð Námsgreinar Röð 

Brains for Europe – Erasmus+  Listasmiðja  

Makerspace/nýsköpun  Fjármálalæsi  

Fatasaumur og endursköpun  Skólahreysti – heilbrigt líferni  

Fjölmiðlun - VIT  Smíða og tæknismiðja  

Matargerðarlist, önnur heimilisstörf 

og heilbrigt líferni 

 Stærðfræðigrunnur  

Undirbúningur fyrir ökunám  Íþróttaskóli/íþróttaæfingar yngri barna – 

aðstoð við þjálfun 
 

Opið val - áhugsviðsval    

 

Ég óska eftir því að fá metið nám við Tónlistarskóla A-Hún, Hestamannafélagið Neista (Knapamerki), 

íþróttaiðkun hjá Umf. Hvöt og/eða USAH eða annað – Sjá meðfylgjandi umsóknareyðublað. 

  

 

Val nemenda er bindandi fyrir skólaárið og verður ekki breytt eftir að stundaskrá hefur verið 

samin. Því er afar mikilvægt að vanda valið. 
 

Valhelgar veða síðan vonandi tvær; 16. og 17. október hér í Blönduskóla og 19. og 20. mars í Höfðaskóla.  

 

 

 

Samþykkir ofangreindu vali: 

 

            

  

Undirskrift nemanda      Undirskrift forráðamanns 

 

Skilið valblaðinu útfylltu í síðasta lagi 

miðvikudaginn 26. ágúst. 
 

Val nemenda má einnig senda í tölvupósti á 

blonduskoli@blonduskoli.is 
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Umsókn um að fá þátttöku í félagsstarfi eða sérskólanámi viðurkennda 

í stað valgreina skólaárið 2020-2021 

 
Heimilt er að meta skipulagt nám sem stundað er utan grunnskóla sem og þátttöku í íþróttum 

eða skipulögðu sjálfboðastarfi sem hluta af grunnskólanámi. 

 

Nafn: ________________________________________  Bekkur: ________ 

 

Íþróttir, sérskólanám eða sjálfboðastarf sem á að meta: 

______________________________________________________________________ 

 

Nafn umsjónarmanns félagsstarfsins, kennara eða þjálfara, netfang og símanúmer: 

______________________________________________________________________ 

 

Vikustundir sem nemandinn stundar félagsstarfið, námið eða starfið: _______________ 

Staðfesting foreldris/forráðamanns: 

______________________________________________________________________ 

 

Staðfesting umsjónarmanns íþróttafélags, sérskóla eða samtaka: 

______________________________________________________________________ 

 

● Foreldrar bera ábyrgð á því að upplýsa skólann ef breytingar verða á ástundun 

nemandans í viðkomandi félagsstarfi eða sérskólanámi á skólaárinu. 

● Athugið að skólinn tekur ekki þátt í kostnaði vegna félagsstarfsins, námsins eða 

starfsins þótt það njóti viðurkenningar í stað skyldunáms. 

● Skólinn mun óska eftir staðfestingu á ástundun nemandans á skólaárinu. 

 

 

Metið val: Samkvæmt 26. grein grunnskólalaga og Aðalnámskrá grunnskóla er er heimilt að ósk foreldra að 

meta reglubundna þátttöku í félagslífi, íþróttum eða skipulögðu sjálfboðastarfi sem nám, enda falli það að 

markmiðum skólastarfs. Einnig er heimilt að meta skipulagt nám, sem stundað er utan grunnskóla, til valgreina, 

t.d. nám við framhaldsskóla, listaskóla og málaskóla. Í hverju tilviki metur skólinn umfang slíks náms og mun 

gæta jafnræðis við afgreiðslu mála. Við það er miðað að það nemi ekki meira en sem svarar 160 mín. vikulega á 

hverju skólaári á unglingastigi og er þá heimilt að meta slíkt til valgreina hjá viðkomandi nemendum. 
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