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Skipulag 

Í Hraunvallaskóla er leitast við að bjóða upp á fjölbreytt val fyrir nemendur í unglingadeild með 

það að markmiði að allir geti fundið eitthvað við sitt hæfi. Valnámskeið í Hraunvallaskóla eru 

kennd í þriggja anna kerfi. Hvert námskeið er kennt í 60 mínútur á viku í u.þ.b. 12 vikur og á 

hverri valönn eru nemendur í þremur valnámskeiðum. Yfir árið hefur því hver og einn nemandi 

fengið tækifæri til að fara í 9 valnámskeið. Hægt er að fækka valnámskeiðum með vali utan 

skóla. Valnámskeiðin sem skólinn býður upp á eru fyrir nemendur í 8.-10. bekk og því verða 

námskeiðin aldursblönduð. Hér á eftir fer stutt lýsing á þeim námskeiðum sem nemendur geta 

valið úr fyrir skólaárið 2015-2016. Athugið að ekki er víst að öll námskeiðin verði kennd. 

Val utan skóla 

Að ósk foreldra er heimilt að meta sem nám þátttöku nemenda í atvinnulífi og reglubundna 

þátttöku í félagslífi, íþróttum eða skipulögðu sjálfboðastarfi. Einnig er heimilt að meta 

skipulagt nám sem stundað er utan grunnskóla til valgreina. Fyrir hverjar tvær klukkustundir í 

vali utan skóla er hægt að sleppa við eina klukkustund í vali í skólanum. 

Um nám utan skóla þarf að sækja sérstaklega áður en kennsla hefst. Hætti nemandi í 

utanskólavalinu á miðri önn er það á ábyrgð foreldra að láta skólann vita svo hægt sé að setja 

annað val í staðinn.  

Námsmat í valnámskeiðum 

Nemendur fá skriflega umsögn frá kennara fyrir hvert valnámskeið. Þar er litið til frammistöðu 

nemenda, samvinnu, þátttöku og viðhorfs í tímum. Í lok hvers námskeiðs fylla nemendur 

jafnframt út skriflega umsögn um námskeiðið. 

En hvernig á ég að velja? 

Við sendum vefslóð til foreldra þinna í tölvupósti og þú fyllir út valið rafrænt heima hjá þér. 

Þeir sem hafa ekki aðgang að tölvu heima geta komið til deildarstjóra eða námsráðgjafa og 

fengið að velja hjá þeim. Allir verða að vera búnir að velja í síðasta lagi 1. júní. 
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BETRI NÁMSMAÐUR 

Dönskugrunnur        Valtímabil 3 

Í námskeiðinu verða rifjuð upp grunnatriði í dönsku. Sérstök áhersla verður lögð á danska 

málfræði og aukinn orðaforða.  

Enskugrunnur        Valtímabil 2 

Í námskeiðinu verða rifjuð upp grunnatriði í ensku. Sérstök áhersla verður lögð á enska 

málfræði og aukinn orðaforða.  

Heimanám         Valtímabil 1,2, og 3 

Í heimanámstímum hafa nemendur tækifæri til að vinna verkefni undir stjórn og leiðsögn 

kennara sem þeir eiga annars að vinna heima hjá sér. Kennari getur einnig aðstoðað með ýmsa 

efnisþætti í bóklegu námi sem nemandinn þarf að einbeita sér sérstaklega að. Þessi áfangi er 

ávallt vinsæll og er því í boði á öllum valtímabilum. 

Íslenskugrunnur 

Í námskeiðinu verða rifjuð upp grunnatriði í íslensku. Sérstök áhersla verður lögð á málfræði, 

lesskilning og orðaforða. 

Námstækni         Valtímabil 2 

Kynntar verða fyrir nemendum árangursríkar aðferðir í námi. Stuðlað verður að því að 

nemendur meti og endurskoði námsvenjur sínar og aðrar lífsvenjur sem geta haft áhrif á nám. 

Nemendur verða aðstoðaðir við að setja upp raunhæf markmið í sínu námi. 

Stærðfræðigrunnur       Valtímabil 1 og 3 

Í námskeiðinu verða rifjuð upp grunnatriði í stærðfræði með það að markmiði að styrkja 

grunnþekkingu nemenda. Athugið að hægt er að velja námskeiðið í bæði skiptin sem það er 

kennt – enda er aldrei hægt að hafa of góðan grunn! 
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LIST- OG VERKGREINAR 

Fatasaumur         Valtímabil 2 

Nemendur hanna og sauma fatnað eftir eigin hugmyndum eða annarra. Nemendur læra að 

taka snið úr blöðum og að breyta einföldum sniðum. Nemendur búa annað hvort til nýja flík 

frá grunni eða nýta gömul föt til að búa til ný.Nemendur þurfa að einhverju leyti að koma sjálfir 

með efni. 

Hekl og prjón        Valtímabil 1 

Langar þig að hekla teppi? Eða prjóna sokka? Tilvalið námskeið fyrir alla þá sem eru leiknir í 

höndunum – eða langar að verða það. Hver og einn vinnur á sínum hraða. 

Hljómsveit         Valtímabil 3 

Nemendur kynnast því hvernig er að vera hluti af hljómsveit og spila saman mismunandi 

dægurlagatónlist og rokk. Að lokum er markmiðið að koma fram og flytja tónlist fyrir 

áhorfendahóp.  

Hönnun og smíði        Valtímabil 1 og 3 

Nemendur þjálfast í að móta hugmyndir sínar í efni með þeirri verkfærni og verkþekkingu sem 

smíðagreinin býr yfir. Markmiðið er að vekja og efla áhuga nemenda fyrir nytsömu og 

þroskandi tómstundastarfi sem gefur þeim færi á að gleðja sig og sína nánustu með því að 

skapa hluti sem hafa persónulegt gildi. Athugið að námskeiðið er eins á fyrst og þriðja 

valtímabili og því fer hver nemandi mesta lagi einu sinni í það. 

Leiklist fyrir Grunnskólahátíð Hafnarfjarðar    Valtímabil 2 

Eitt kvöld á hverju ári hittast nemendur úr unglingadeildum skólann í Hafnarfirði á svakalega 

skemmtilegu balli. En fyrst hittast þau um daginn og horfa á skemmtiatriði frá hverjum skóla 

fyrir sig. Allir sem hafa áhuga á að vera með í atriði Hraunvallaskóla ættu að skrá sig í þetta 

námskeið.  

Leirmótun         Valtímabil 2 

Nemendur læra helstu aðferðir og tækni við leirmótun ásamt því að fá tilfinningu fyrir leirnum 

sem mótunarefni. Einnig fá nemendur að spreyta sig á mótun í rennibekk og kennd verða 

helstu handtök við rennslu. 
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Listir og menning        Valtímabil 1 

Nemendur sækja söfn og sýningar með kennara sem og vinnustofur listamanna ef færi gefst 

á. Kennsla gæti farið fram að hluta til utans hefðbundins kennslutíma. 

Listmálun         Valtímabil 3 

Nemendur læra að vinna með akrílliti. Kynntar verða ýmsar myndlistarstefnur og 

myndlistarmenn og unnið í anda þeirra. Viðfangsefnin verða sniðin í samvinnu við hópinn og 

leitast við að mæta áhuga hvers og eins. 

Skrautskrift         Valtímabil 3 
Kynntar verða ýmsar leturgerðir og letur í íslenskum handritum. Nemendur læra nokkur 

grunnatriði við leturgerð og kennt verður gotneskt letur og ítalíuskrift. 

Sönglist         Valtímabil 2 

Aðaláherslan er lögð á söng í hóp, gleði og vinnusemi. Nemendur læra texta og fá beina 

kennslu í radd- og líkamsbeitingu. Hópurinn syngur jafnvel við einstaka tækifæri innan skólans 

og mögulega utans skóla. 

Tálgun         Valtímabil 3 

Tálgað verður í blautan og ferskan við. Kennd verða rétt handbrögð við notkun tálguhnífs og 

annarra tálgunarverkfæra. Unnir verða nytjahlutir úr ferskvið. 

Teikning         Valtímabil 1 

Fyrir þá sem vilja auka færni sína í teikningu og byggja ofan á þann grunn sem þegar er til 

staðar. Blý, kol, blek, myndbygging, skygging, sjónblekkingar o.fl. 
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HREYFING OG VELLÍÐAN 

Blak          Valtímabil 3 

Farið verður í undirstöðuatriði í blaki, nemendur læra reglurnar og spila blak. Ekkert nema 

gleði...og blak auðvitað! 

Golf          Valtímabil 1 

Nemendur læra réttu handtökin í golfi. Kennsla fer fram í nágrenni skólans. Farið verður í 

vettvangsferðir á golf- og púttvelli. Æskilegt er að þátttakendur útvegi sér golfsett (ekki er þörf 

á heilu setti). 

Gömlu góðu leikirnir       Valtímabil 1 

„Viltu koma út í leiki?“ Nemendur læra gamla, góða og skemmtilega leiki sem heilu hverfin 

léku sér í á kvöldin og um helgar í „gamla daga“ áður en Play Station, netið og snjallsímar komu 

til sögunnar.  

Hjólreiðar         Valtímabil 1 

Nemendur læra hvernig nota má hjólreiðar sem holla, góða og skemmtilega líkamsrækt og 

útiveru. Farið verður í margskonar hjólaferðir. Nemendur þurfa að eiga eða hafa aðgang að 

hjóli og hjálmi. 

Íþróttir sem byrja á b       Valtímabil 3 

Skemmtilegt og fjölbreytt námskeið þar sem eingöngu verða iðkaðar íþróttir sem byrja á 

bókstafnum b eins og badminton, boccia, borðtennis, brennó og bandý. 

Jóga og hugleiðsla        Valtímabil 1, 2 og 3 

Nemendur þjálfast í jógastöðum, gera öndunaræfingar og æfa sérstaklega slökun. Í jóga eru 

nemendur ætíð að fást við sjálfa sig og því geta allir stundað jóga. Námskeiðið er kennt þrisvar 

sinnum og er unnið að sömu markmiðum í hvert skiptið. Þeim sem finnst jóga hins vegar alveg 

æðislegt geta alveg valið það á öllum tímabilunum. Ég meina, hver vill ekki æfa sig í slökun? 

Leikið með bolta        Valtímabil 2 

Nemendur fara í ýmsa leiki með bolta, s.s. gryfjubolta, frelsisstöng, mjúkbolta, liðsskotbolta 

og ýmsar aðrar tegundir skotbolta ásamt fjölbreyttum leikjum með litlum mjúkum boltum. 
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Næringarfræði        Valtímabil 3 

Nemendur kynna sér næringargildi og hollustu fæðis og jafnvel verður útbúinn bæklingur um 

hollt og einfalt skólanesti. Við fáum víst bara einn líkama í þessu lífi og þess vegna er mikilvægt 

að læra að hugsa vel um hann. 

Sjálfsstyrking fyrir stelpur.      Valtímabil 2 

Í þessu námskeiði fá nemendur fræðslu um framkomu, sjálfsmynd, heilsu og næringu. Kynntar 

verða aðferðir um markmiðssetningu og ákvarðanatöku. Hvernig hægt er að nýta tækifæri sín 

og láta drauma sína rætast. Lögð eru fyrir verkefni og farið í leiki þar sem einstaklingurinn 

getur fengið að tjá sig, tengjast öðrum og upplifa sig í öruggu og traustu umhverfi. 

Sjálfsstyrking fyrir stráka       Valtímabil 3 

Í þessu námskeiði fá nemendur fræðslu um framkomu, sjálfsmynd, heilsu og næringu. Kynntar 

verða aðferðir um markmiðssetningu og ákvarðanatöku. Hvernig hægt er að nýta tækifæri sín 

og láta drauma sína rætast. Lögð eru fyrir verkefni og farið í leiki þar sem einstaklingurinn 

getur fengið að tjá sig, tengjast öðrum og upplifa sig í öruggu og traustu umhverfi. 

Skemmtiskokk        Valtímabil 3 

Nemendur kynnast þeim þáttum sem skipta máli í hlaupaþjálfun eins og hraða, grunnþoli, 

hraðaúthaldi, styrk, liðleika, teygjum og hlaupastíl. Námskeiðið er að stærstum hluta verklegt. 

Unnið er út frá líkamlegu ástandi hvers og eins og því hentar námskeiðið bæði þeim sem eru 

vanir hlaupum og þeim sem langar að byrja. 

Skólahreysti         Valtímabil 1 og 2 

Nemendur læra og gera ýmsar styrktaræfingar þar sem unnið er með eigin líkamsþyngd. Í 

áfanganum er m.a. unnið að undirbúningi fyrir þátttöku í Skólahreysti. Rétt er að taka fram að 

námskeiðið er opið öllum sem hafa áhuga á að læra og gera góðar styrktaræfingar jafnvel þó 

þeir stefni ekki á þátttöku í Skólahreysti. Hægt er að velja námskeiðið í annað skiptið eða bæði. 

Þó mælumst við til þess að þeir sem hafa áhuga á að komast í lið Hraunvallaskóla í Skólahreysti 

velji námskeiðið í bæði skiptin.  

Zumba         Valtímabil 2 

Zumba er fyrir þá sem vilja dansa og stunda skemmtilega líkamsrækt. Eiginlega er Zumba fyrir 

alla þá sem vilja hafa gaman, enda fylgir mikil gleði tónlistinni og dansinum. Zumba er mjög 
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vinsælt á Íslandi og um heim allan. Vinsældirnar snúast ekki síst um að allir geta tekið þátt. 

Tímarnir snúast um að hafa gaman og dilla sér í takt við tónlistina. 
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MATREIÐSLA 

Bakstur         Valtímabil 2 

Nemendur læra að baka brauð og kökur. Unnið er með mismunandi aðferðir við bakstur. 

Framandi matargerð       Valtímabil 3 

Nemendur læra að elda ýmsa rétti sem eiga rætur sínar að rekja til ýmissa framandi landa. Svo 

er það auðvitað skilgreiningaratriði hvaða land er framandi og hvað ekki. En nemendur og 

kennari finna út úr því saman og vinna gott skipulag fyrir námskeiðið.  

Snöggt, hollt og gott       Valtímabil 1 

Nemendur læra að útbúa fljótlega rétti þar sem bragð og hollusta haldast í hendur. 
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TUNGUMÁL 

Enskar bókmenntir       Valtímabil 1 

Nemendur lesa bók/bækur á ensku og segja frá þeim á ensku. Tilvalið fyrir alla þá sem nú þegar 

eru að lesa bækur á ensku eða vilja byrja á því. Að lesa á ensku er frábær æfing fyrir alla – 

sérstaklega þá sem dreymir um að búa á stöðum eins og New York eða London. Nemendur 

velja bók/bækur í samvinnu við kennara. 

Ítalska fyrir byrjendur       Valtímabil 3 

Helstu staðreyndir um ítalska málsvæðið kynntar. Áhersla lögð á daglegan orðaforða tengdum 

áhugasviði nemenda. Örlítið innsýn er veitt í ítalska málfræði og menningu. 

Spænska 1         Valtímabil 1 

Helstu staðreyndir um spænska málsvæðið kynntar. Áhersla lögð á daglegan orðaforða 

tengdum áhugasviði nemenda. Örlítið innsýn er veitt í spænska málfræði og menningu. 

Spænska 2         Valtímabil 2 

Nemendur efla orðaforða sinn í spænsku og fara nánar í málfræði. Undanfari að þessu 

námskeiði er Spænska 1. 

Þýska 1         Valtímabil 2 

Helstu staðreyndir um þýska málsvæðið kynntar. Áhersla lögð á daglegan orðaforða tengdum 

áhugasviði nemenda. Örlítið innsýn er veitt í þýska málfræði og menningu. 

Þýska 2         Valtímabil 3 

Nemendur efla orðaforða sinn í þýsku og fara nánar í málfræði. Undanfari að þessu námskeiði 

er Þýska 1. 
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ÝMISLEGT 

Árshátíðarundirbúningur       Valtímabil 3 

Nemendur gera skreytingar fyrir árshátíð unglingadeildar. Þetta námskeið var kennt í fyrsta 

skiptið í fyrra og var mjög vinsælt auk þess að skreytingarnar á árshátíðinni voru sjúklega 

flottar. Athugið að öll vinnan fer fram fyrir árshátíðina enda til lítils gagns að gera skreytingar 

eftir að árshátíðinni er lokið. 

Besta knattspyrnufólk sögunnar     Valtímabil 1 

Stærstu stjörnurnar og frægustu nöfnin verða kynnt í málin og myndum. Jafnvel verður reynt 

að komast að niðurstöðu um það hvo sé betri, Ronaldo eða Messi. Sá sem þetta ritar telur 

Ronaldo betri. 

Besta körfuboltafólk sögunnar      Valtímabil 3 

Stærstu stjörnurnar og frægustu nöfnin verða kynnt í málin og myndum. Jafnvel verður reynt 

að komast að því hver besti körfuboltamaður sögunnar er. Er það Lebron James? Michael 

Jordan? Eða einhver allt annar?  

Blaðamaðurinn        Valtímabil 1, 2 og 3 

Nemendur setja sig í stellingar blaðamannsins og vinna fréttir á heimasíðu skólans og í Brosið, 

fréttablað Hraunvallaskóla. Ekki er gert ráð fyrir fastri tímasókn heldur þarf hver og einn að 

skrifa þrjár fréttir á heimasíðu skólans og eina frétt í Brosið á hverju tímabili. Námskeiðið má 

velja á öllum þremur tímabilunum. 

Bók og bíó         Valtímabil 3 

Nemendur velja í samráði við kennara bók til að lesa sem gerð hefur verið kvikmynd eftir. 

Bókin er lesin í köflum og nemendur hittast reglulega og ræða um hvað hefur gerst og spá 

jafnframt fyrir um hvað muni gerast í næstu köflum. Að lokum er svo horft á bíómynd sem 

gerð hefur verið eftir bókinni og hún borin saman við bókina. 

Félagsvist og bridge       Valtímabil 2 

Í unglingadeildinni er það til siðs að spila félagsvist á Öskudag og vekur það ávallt mikla lukku. 

Af hverju ekki að gera það oftar? Og fyrir þá sem finnst gaman að finna lausnir, beita rökum, 

hugsa kerfisbundið og leggja höfuðið í bleyti er ekki ónýtt að læra líka að spila bridge.  
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Enskar/amerískar kvikmyndir      Valtímabil 1 og 3 

Í þessu námskeiði munu nemendur horfa á vel valdar kvikmyndir, nýjar og gamlar, og vinna 

stutt og skemmtileg verkefni út frá þeim. Nemendur þjálfast í að fylgjast með kvikmynd á 

ensku, með enskum texta og ná söguþræði myndarinnar. Athugið að námskeiðið er eins á fyrst 

og þriðja valtímabili og því fer hver nemandi mesta lagi einu sinni í það. 

Hafnarfjörður –bærinn minn      Valtímabil 1 

Nemendur læra um bæinn okkar Hafnarfjörð, hvað hann hefur upp á að bjóða, og hvað má 

bæta. Farið verður í ferðir um bæinn og náttúra, dýralíf, atvinnulíf og mannlíf skoðað. Farið 

verður í heimsóknir í fyrirtæki og stofnanir í bænum. 

Heimspeki         Valtímabil 3 

Heimspeki, ein elsta fræðigrein vestrænnar menningar, er kynnt fyrir nemendum. Helstu 

markmið námskeiðsins eru að efla sjálfstæða, gagnrýna og skapandi hugsun nemenda og bera 

umhyggju fyrir hvort öðru og tilverunni. Að gefa nemendum tækifæri til að tjá skoðanir sínar 

á skýran og skilmerkilegan hátt, efla heilbrigða dómgreind og umburðarlyndi og gefa innsýn í 

viðfangsefni og aðferðir heimspekinnar. 

Hugað að framtíðinni       Valtímabil 2 

Hvað ætlar þú að verða þegar þú verður stór? Í þessu námskeiði fræðast nemendur um 

mismunandi námsleiðir og námsframboð í framhaldsskólum. Einnig verða kynntar fyrir 

nemendum árangursríkar aðferðir í námi, markmiðasetning og ákvarðanataka sem tengist 

náms- og starfsvali.  

Kynfræðsla         Valtímabil 2 

Á námskeiðinu er fjallað um kynfæri mannsins, æxlun og siðferði kynlífs. Á námskeiðinu er 

bæði unnið með texta og fræðslumyndir auk þess sem umræður verða í stóru hlutverki. Hér 

færð þú tækifæri til að vita allt sem þú vilt vita um kynlíf en þorir ekki að spyrja foreldra þína 

um! 

Kynjafræði         Valtímabil 1 og 3 

Aðaláhersla er lögð á að skoða jafnrétti og kynjamismun í samfélaginu. Kennsla er í formi 

umræðna, nemendur taka virkan þátt í tímum og koma með hugmyndir af efni til að ræða. 

Fjallað verður um feminisma og sögu jafnréttisbaráttunnar, klámvæðingu, kynbundið ofbeldi 



 

 12 

og staðalímyndir kynjanna. Mjög áhugaverður áfangi sem opnar augu ykkar fyrir gagnrýni á 

eigið samfélag. Í lokin munuð þið geta greint kynjaskekkju í samfélaginu og áttað ykkur á stöðu 

kynjanna í dægurmenningu ykkar. Við notum Kynungabók sem lesefni, ásamt einstaka 

greinum sem kennari afhentir og einnig þarf að horfa á og skoða myndbönd og annað 

myndefni. Athugið að námskeiðið er eins á fyrst og þriðja valtímabili og því fer hver nemandi 

mesta lagi einu sinni í það. 

Saga rokksins        Valtímabil 3 

If it´s illegal to rock and roll, throw my ass in jail. – Kurt Cobain 

Farið verður í sögu rokksins frá því um miðja síðustu öld. Kynnt verður fyrir nemendum hvað 

gerði stærstu sveitirnar einstakar, hvernig þær byggðu upp lög sín og hvernig menningin hefur 

breyst með rokkinu.  

Skák          Valtímabil 1 

Kynntir verða ýmsir þættir skáklistarinnar s.s. byrjanir, miðtafl, endatafl og skákþrautir. Hver 

tími byrjar á umfjöllun um einhvern þessara þátta en síðan verður teflt. Námskeiðið er ætlað 

jafnt byrjendum sem lengra komnum. 

Snjalltækni         Valtímabil 1 

Í námskeiðinu læra nemendur um notkun snjalltækninnar, kynnast hinum ýmsu smáforritum 

og læra að vinna með þau. Nemendur þurfa helst að hafa aðgang að snjalltæki. 

Snyrting         Valtímabil 2 

Farið verður í stutta kynningu á uppbyggingu húðar, hvernig eigi að hreinsa hana og hugsa um 

hana, hvað ber að forðast og mismunandi húðgerðir kynntar. Nemendur læra jafnframt að búa 

til eigin húðmaska. Kennslan er að stærstum hluta verkleg. 

Spil og borðspil        Valtímabil 1 

Nemendur læra hin ýmsu borðspil og spila við hvert annað. Nemendur verða jafnframt hvattir 

til að útbúa sitt eigið borðspil 

Trylltar tilraunir         Valtímabil 2 

Nemendur og kennari leika sér að því að gera ýmsar efnafræðitilraunir í tilraunastofu skólan – 

eða úti ef tilraunin er þess eðlis. Gríðarlega spennandi áfangi!  
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Veistu svarið?        Valtímabil 2 

Nemendur spila spurningaspil og gera ýmsar æfingar til að undirbúa sig fyrir spurningakeppni. 

Námskeiðið hentar þeim sem langar til að taka þátt í spurningakeppni grunnskólanna eða 

einfaldlega að verða fjölskyldumeistari í Trivial Pursuit. 

Yndislestur         Valtímabil 3 

Hver og einn nemandi velur sér bók til að lesa. Að lestri loknum kynnir hann bókina fyrir 

samnemendum sínum. Hver nemandi les 2-3 bækur á námskeiðinu. 
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SAMEIGINLEGAR VALGREINAR Í HAFNARFIRÐI 

Fjölmiðlanám 

Nemendur kynnast ólíkum viðfangsefnum í tækni- og dagskrárvinnslu. Gefinn verður kostur á 

bæði einstaklingsmiðuðum verkefnum sem ætlað er að efla færni í meðferð upptökutækja, 

klippingu og frágangi bæði hljóðs og myndar. Einnig verður farið í flóknari upptökur og 

útsendingar þar sem fjölrásahljóðvinnsla og myndblöndun fleiri myndavéla kemur við sögu. 

Námskeiðið er eingöngu ætlað nemendum í 10. bekk. Nánari upplýsingar í fylgibréfi. 

Iðnskólaval 

Nemendur kynnast ólíkum viðfangsefnum í list- og verknámi sem kynntar eru í lotukerfi þar 

sem hver nemandi velur sér þrjú af eftirfarandi viðfangsefnum; listnám (formlistir, sjónlistir), 

tréiðn, málmiðn, rafiðnir, hársnyrtiiðn, pípulagnir og tækniteiknun. Hvert viðfangsefni tekur 

sex vikur. Námskeiðið er eingöngu ætlað nemendum í 10. bekk. Nánari upplýsingar í fylgibréfi. 

Gaflaraleikhús 

Um er að ræða leiklistarval í umsjón Gaflaraleikhússins. Námskeiðið er kennt í 

Gaflaraleikhúsinu og fellur ekki inn í hefðbundið annarskipulag valnámskeiðanna í 

Hraunvallaskóla. Nánari upplýsingar í fylgibréfi. 

Smáskipanám 

Námið veitir nemanda þekkingu til að annast skipstjórn, þar sem lögð er áhersla á öryggismál 

með tilliti til búnaðar, veðurs og sjólags. Námskeiðið er eingöngu ætlað nemendum í 10. bekk. 

Nánari upplýsingar í fylgibréfi. 

Bæjarbrú – fjarnám frá Flensborg 

Flensborgarskólinn býður nemendum í grunnskólum Hafnarfjarðar upp á að stunda nám í 

einstökum fögum á framhaldsskólastigi samhliða 10. bekk að gefnum ákveðnum forsendum. 

Athugið að þetta er ekki eingöngu val hvers nemanda heldur líka mat skólans á því að 

umræddir nemendur standist viðmið um inngöngu. Nánari upplýsingar um þá áfanga sem eru 

í boði í Bæjarbrúnni má sjá í fylgiskjali. Þeir sem óska eftir inngöngu í Bæjarbrúna er bent á að 

hafa samband við Jóhann deildarstjóra (johann@hraunvallaskoli.is)   

 

 


