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Valfrelsi
• Tilgangur með valfrelsi er að gera 

nemendum kleift að leggja eigin 
áherslur í námi miðað við áhugasvið og 
framtíðaráform.

• Mikilvægt er að nemendur fari vel yfir 
lýsingar á valgreinum
• Til dæmis með foreldrum, 

umsjónarkennara eða 
námsráðgjafa

• Nemendur þurfa íhuga vandlega hvað 
sé æskilegt fyrir sig, ekki aðeins eins og 
vinirnir eru að velja. 

• Skipulag á stundatöflu næsta vetrar 
tekur mið af valgreinum og því er ekki 
hægt að breyta vali í haust þegar skóli 
hefst.



Heilsársval
• Þátttaka í íþrótta- og tómstundastarfi

• Nemendur sem eru í skipulögðu íþrótta- og
tómstundarstarfi geta fengið það metið sem valgrein. 
Skila staðfestingu undirritaða af
þjálfara/leiðbeinanda í upphafi skólaárs.

• Tónlistarnám
• Nemendur sem eru í skipulögðu tónlistarnámi geta 

fengið það metið sem valgrein. Skila staðfestingu
undirritaða af tónlistarkennara í upphafi skólaárs.

• Grunnskólaval í FS

• Nemendaráð

• Skólahreysti

• Leiklist

ATH. Ekki í boði fyrir nemendur í 7. bekk



Fjölbrautaskóli Suðurnesja -
Grunnskólaval

• Nemendur í 9. og 10. bekk geta sótt
valgreinar í FS
• Nemendur fá 5 f-einingar fyrir hvern

áfanga
• Kennsla fer fram í Fjölbrautaskóla

Suðurnesja, kl. 14:50 – 16:15
• Nemendur greiða skráningargjald í 

FS – 6000 kr. + efnisgjald í einstaka
áfanga

• Mikilvægt er að skoða vel 
inntökuskilyrði fyrr hvern áfanga

• Nemendur þurfa að fara eftir þeim
mætingarreglum sem gilda í FS



Valgreinabæklingurinn

• Mikilvægt er að nemendur lesi vel yfir 
valgreinabæklinginn með 
foreldrum/forráðamönnum

• Þar kemur fram lýsing, kennslutilhögun og 
námsmat í hverri valgrein.

• Fjölbreytt úrval valgreina
• Margar nýjar valgreinar, t.d.
• Esports / Rafíþróttir
• Ljósmyndun
• Origami
• Stuttmyndagerð
• Fjármálalæsi
• Kertagerð



Valgreinar



Hvernig á að velja?

Farið inn á 
heimasíðu skólans
www.stapaskoli.is
Veljið þar „Nám og 

kennsla“ og svo 
„Valgreinar“

Kynnið ykkur vel 
valgreinabæklingin

n og skráið svo 
ykkar val inn í 

rafræna valblaðið

Nemendur í 7. bekk velja 
4 valeiningar (aðeins á 

föstudögum). Nemendur 
í 8. – 10. bekk velja 8 

valeiningar (miðvikudaga 
og föstudaga.

Senda inn valblaðið 
eftir að hafa farið vel 

yfir það

http://www.stapaskoli.is/


Heimasíða skólans

• Á heimasíðu skólans finnið þið eftirfarandi gögn:
• Valgreinabæklingur með upplýsingum um valgreinar sem eru í boði 

á næsta skólaári.
• Rafrænt valblað.
• Þessa glærusýningu.

Gangi ykkur vel   ☺


