Val fyrir haust 2017
Val fyrir haustönn fer fram miðvikudaginn 22. mars. Mikilvægt er að nemendur vandi valið.
Í valinu þurfið þið að bera saman brautina ykkar og áfanga í boði. Brautarlýsingar eru á
heimasíðu skólans (http://www.fnv.is/is/namid/ ) og sömuleiðis áfangar í boði.

Heiti áfanga
Skoðum dæmi um áfangaheiti: STÆR2TÖ05. Fyrstu fjórir stafirnir eru heiti námsgreinar, STÆR
= stærðfræði. Næsti stafur sýnir þrep áfangans, 2 þýðir að áfanginn er á 2. þrepi. Næstu tveir
stafir eiga að segja eitthvað um innihald áfangans, TÖ = tölfræði. Síðustu tveir gefa upp
feiningafjölda: 05 eru 5 feiningar.
Feiningar
Nýju einingarnar kallast framhaldsskólaeiningar eða feiningar, til aðgreiningar frá gömlu
einingunum. Til einföldunar má segja að 5 fein (nýjar) jafngildi 3 ein (gömlum). Ef áfangi er 1
fein þá þýðir það samtals 3 daga vinnu nemanda, 6 – 8 klst á dag.

Þrepaskipting
Áfangar raðast á þrep á brautum í nýrri námskrá. Gerðar eru kröfur um hlutföll áfanga á
þrepum. Lesið brautarlýusingu brautar ykkar vel. Þar kemur fram hvernig þið þurfið að haga
frjálsu vali til að þrepaskipting sé í lagi.

Frjálst val
Nemendur geta valið áfanga af öðrum brautum og notað sem frjálst val. Kannið vel hvað er í
boði. Nýir valáfangar eru neðst í þessu skjali.

Leiðbeiningar um val
1. Opnið INNU
2. Smellið á VAL hnappinn

3. Veljið önn og smellið á hana.

4. Veljið áfanga með því að smella á áfangaheitið. Áfanginn færist þá í gluggann “Aðalval”.

5. Veljið áfanga með því að smella á áfangaheitið. Áfanginn færist þá í gluggann “Aðalval”.

6. Varaval: Bætið við áföngum í aðalval og dragið þá síðan yfir í gluggann “Varaval” (3 áfangar í
varaval)
7. Vistið valið.

Upplýsingar um áfanga í boði er að finna á heimasíðu skólans. Athugið að velja má áfanga af öðrum
brautum sem frjálst val á sinni braut.

Nýir valáfangar
Ritlist - ÍSLE3RS05
Í áfanganum er unnið að skapandi skrifum. Nemendur kynna sér margvíslegar tegundir texta og
skapandi verkefna og semja meðal annars handrit, lagatexta, ljóð og sögur af ýmsu tagi. Nemendur
munu æfast í að lesa yfir eigin verk á gagnrýninn hátt og taka gagnrýni. Umræður um skrif og texta verða
mikilvægur þáttur í áfanganum.
Undanfarar: ÍSLE2MB05 og ÍSLE2BM05

Byggðasaga - SAGA3BS05
Fjallað er um sögu byggðaþróunar á ákveðnu svæði, svo sem í sveitarfélagi eða sýslu. Héraðssaga er
náskylt hugtak, en hefur víðari merkingu og fjallar almennt um sögu ákveðins svæðis. Flestar sýslur hér á
landi hafa látið semja einhvers konar byggðasögurit, en misjafnt er hvaða tökum menn hafa tekið efnið.
Eitt metnaðarfyllsta ritið er Byggðasaga Skagafjarðar, sem enn er í vinnslu. Þar er saga hverrar jarðar
rakin eins langt aftur og heimildir greina. Í sumum öðrum ritum er tekin önnur stefna, þar sem fyrst og
fremst er fjallað um nútímann; ein síða er um hverja jörð, með myndum af húsum og ábúendum. Fjöldi
rita hefur komið út um íslenska byggðasögu, bæði um einstök svæði og um einstaka þætti
byggðasögunnar, svo sem um eyðibýli, seljabúskap og fleira.
Undanfari: SAGA2II05

Tölvur og töflureiknar í stærðfræði - STÆR2ÞT05
Í áfanganum kynnast nemendur því hve hægt er að leysa margvísleg stærðfræðileg verkefni með hjálp
tölva. Verkefnin geta verið á sviði tækni, vísinda eða lista. Nemendur glíma við ýmis verkefni og velja
sér lokaverkefni í áfanganum. Dæmi um forrit eru töflureiknir, Geogebra og Sketchup. Námsmat er
símat.
Undanfari er STÆR2AF05

Bridds – ÍÞRÓ1HU03
Í áfanganum læra nemendur undirstöðuatriðin í bridge. Áherslan er lögð á gang spilsins, þ.e.
spilamennskuna sjálfa, en þó verða kenndir grunnþættir sagntækninnar. Stuðst verður við bandaríska
sagnkerfið Standard. Helstu hugtök verða kynnt og munu nemendur temja sér notkun þeirra. Mismunandi
keppnisform kynnt til sögunnar og útreikningur tengdur þeim. . Einhver kostnaður gæti fylgt áfanganum
þar sem nemendur (2 og 2 saman) spila einhver þriðjudagskvöld í FNV. Hvert kvöld kostar 250 - 500 krónur
á mann. Reiknað er með að nemendur komi til með að taka þátt í 4 slíkum spilakvöldum. Efnisatriði:
Kynning, gangur spilsins, úrspil, sókn, vörn, sagntækni, punktatalning, opnanir, fyrstu svör, geim, slemmur,
útreikningar, keppnisform.
Námsmat: mat á verkefnum, frammistaða í spilamennsku, ástundun.
Undanfari: Enginn

