
 

 

 

Leiklistarvalgreinar Gaflaraleikhússins 2018-2019 fyrir grunnskóla Hafnarfjarðar 
 

 

9. bekkur 

Heiti 9. bekkjar leiklistarval Gaflaraleikhússins 

Lengd 2 einingar (70 kennslustundir/48 klukkustundir) 

Inntak Leiklistarþjálfun í formi æfinga og leiklesturs með áherslu á tjáningu, spuna og 

leikframkomu. Æfðir stuttir leikþættir. Innifaldar eru heimsóknir á 

æfingar/sýningar hjá leikhúsum og leikhópum). Lýkur með opinni æfingu sem 

verður opin aðstandendum og skóla. 

 

Til viðbótar ofangreindum kennslustundum geta komið til heimsóknir í leikhús, 

þátttaka í leikatriðum, leiksýningar og foreldrafundir.  

 

Tími Í um 1-2 klst. 1x í viku á mánudögum eða þriðjudögum í um 24 vikur 

(september-apríl), á bilinu kl. 16-18. 

Kennari Guðmundur Felixson, leikari 

 

10. bekkur 

Heiti 10. bekkjar leiklistarval Gaflaraleikhússins – Skapandi Leikhús 

Lengd 2 einingar (70 kennslustundir) 

Inntak 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.) 

Tími Eftir kl. 16 virka daga og um helgar frá því í lok nóvember fram að 

grunnskólahátíð í febrúar 2018 með mismikilli vinnu eftir vikum og mest í byrjun 

febrúar. Sérstök tímaáætlun kemur á haustönn. Lýkur með leiksýningu(m). 

 

Til viðbótar ofangreindum kennslustundum geta komið til heimsóknir í leikhús, 

þátttaka í leikatriðum, leiksýningar og foreldrafundir.  

 

Kennari Andrea Þórðardóttir, leikari 

 

Einnig er möguleiki að sækja um leiklistarvalið með áhuga á öðrum þáttum í leikhúsinu en sjálfan 

leikinn, t.d. hljóð- og ljós, sviðsmynd, búningar og smink. 

 

Val nemenda þarf að fara fram í maí 2018 (í síðasta lagi) svo Gaflaraleikhúsið geti skipulagt námið í 

tíma. Kostnaður (kennslukostnaður og efniskostnaður) af valinu dreifist jafnt á alla nemendur sem taka 

þátt í valinu og sendist á skólana í samræmi við nemendafjölda frá hverjum skóla. Nemendur koma sér 

sjálfir á kennslustað. 



 

 

 

 

Nemendavalblað fyrir valgreinina leiklistarval Gaflaraleikhússins 
 

 

Heiti: Leiklistarval 2018-2019 
 

Kennslustaður:  Gaflaraleikhúsið, Strandgötu 50. 

Kennarar:   Leiðbeinendur á vegum Gaflaraleikhússins. 

Lengd:   2 einingar (vikustundir af vali í skóla) 

Tími:  Mismunandi eftir árgöngum en í 9. bekk síðdegis virkan vikudag 

(mánudag/þriðjudag) en í 10. bekk mjög stíft síðdegis virka daga og um helgar, frá 

nóember fram í febrúar, sérstaklega í janúar og febrúar. 

árgangur 9. bekkur 10. bekkur Tæknifólk og 

leikstuðningur 

(9. og 10. bk.) 

kennslutímabil sept.-apríl nóv.-feb. sept.-apríl 

Val nemanda »    

 

Ferðir: Nemendur koma sér sjálfir á kennslustað líkt og um hverja aðra valgrein utan 

grunnskóla og á eigin kostnað. 

 

Með valskráningu er nemandi að staðfesta að hann ætli að sækja valgrein og hún geti verið bindandi 

fyrir hann. 

 

Nafn  _____________________________________________ kt. ___________________ 

 

Skóli  _____________________________________________ 

 

 

 

 

Hafnarfirði _____. maí 2018 

 

 

_________________________________________   __________________________________ 

Undirskrift nemanda Undirskrift forráðamanns 

 

   __________________________________ 

 Undirskrift forráðamanns 

 


