Umsókn um valgreinar í Bíldudalsskóla 2016-2017
Í Bíldudalsskóla verða eftirfarandi valgreinar í boði á haustönn, nemendur eru beðnir um að merkja við 1. val, 2. val og 3. val og hversu margar
stundir þar sem við á.
Val utan skóla: Heimilt er samkvæmt Aðalnámskrá að fella niður allt að 4 tíma, 160 mínútur úr vali vegna þátttöku nemenda í skipulögðu
tómstunda- og æskulýðsstarfi óski nemendur og foreldrar eftir því. Foreldrar bera alfarið ábyrgð á því að nemendur stundi slíkt og skili
staðfestingu óski skólinn eftir því. Að hausti þarf að skila staðfestingu á að nemandinn leggi stund á starf sem meta má og síðar á skólaárinu er
kallað eftir upplýsingum um frammistöðu og ástundun nemenda í metna valinu.
Þegar þú velur þér námsgreinar skaltu hafa eftirfarandi í huga:
•
framtíðaráform þín
•
áhugasvið þín
•
styrkleika þína
Ef nemendur þurfa einhverra hluta vegna að skipta um valgrein þegar liðið er á skólaárið skal óska eftir því skriflega á þar til gerðu breytingarblaði
sem undirritað skal af foreldrum.
Þó nemendur velji sér greinar er nám í valgreinum ekki frábrugðið námi í öðrum greinum. Gerðar eru kröfur til nemenda í samræmi við aldur
þeirra og hæfni eins og í öðrum greinum. Á bakhlið þessa blaðs er að finna það sem í boði er. Farðu vandlega yfir það og veldu í samráði við
foreldra þína. Þegar þú ert búin/nn að velja skrifa foreldrar þínir undir valið.

Nemendur á unglingastigi geta valið um fimm kennslustundir á viku. Vinsamlega merkið við hversu marga tíma þar sem við á.
Haustönn

Kennslust.
2 tímar – fim.
1-2 – fim.
1-2 – þri.
1-2 – þri.
1 – fim.
1 – fim.
1
1
1
1
2 – fim.
1-2 – þri.+fim.
1 (tvö skipti í viku)
1 – fös.
1-2
1 (lágmarksfj.)
1 – fim.
1 (þeir sem kosnir eru)

Staðfesting foreldris

Námsgrein
Evrópskar kvikmyndir
Danska – aukin færni
Enska – aukin færni
Stærðfræði grunnatriði
Íslenska – aukin færni
Íslenska – yndislestur
Selið
Leikskóli
Frímínútur – leikir með nemendum
Tónlist – Tónlistarskóli Vesturbyggðar
Áhugasvið
Heimanám/aukin lestrarfærni
Aðstoða í mötuneyti
Tónlistarstund með Einari Braga
Íþróttaiðkun HHF
Bókfærsla/fjármál
Spila og leikjaval
Nemendaráð

1. val

2. val

Staðfesting nemanda

3. val

