
Val á miðstigi í Húsaskóla 

Skólaárið 2019-2020 fá nemendur í 5.-7. bekk í 
Húsaskóla tækifæri til þess að taka þátt í 

þróunarverkefni sem kallast Val. Nemendur geta valið á milli námskeiða í listgreinum, 
verkgreinum, íþróttum og upplýsinga- og tæknimennt fjórum sinnum í viku. Í þessu 
Vali blandast nemendur miðstigs eftir áhuga nemenda á framboði hverju sinni.  

Valið nær til átta kennslustunda á viku þ.e. 
Val A verður 2x í viku tvær kennslustundir í 
senn og eins verður með Val B. Skólaárið 
skiptist í fimm valtímabil, tvö fyrir áramót og 
þrjú eftir áramót. Á hverju valtímabili eru tvö 
valnámskeið í boði þ.e. Val A og Val B. Því 
fá nemendur að velja sér og upplifa 10 
valnámskeið yfir skólaárið. Nemendur velja sér Val A og Val B á sex vikna fresti á þar 
til gerð valblöð í samráði við foreldra sem þurfa að skrifa undir og samþykkja valið 
áður en því er skilað. Athugið að nemendur þurfa að velja íþróttir sem fyrsta val að 
a.m.k. einu sinni á skólaárinu í einhverri af þeim 10 valnámskeiðum sem í boði verða.  

Dæmi um val sem verður mögulega í boði á 
skólaárinu 2019-2020 er t.d. teiknimyndasögugerð, 
vélsaumur – náttbuxnagerð, myndlist, fimleikar, 
skartgripagerð, útivist (skíði/snjóbretti), prjón, 
forritunarsmiðja t.d. MaKey MaKey, skák, leiklist, 
tónlist, dans, tæknilegó, matur og menning í 
heimilisfræði og stuttmyndagerð.  

Markmið verkefnisins er að 
stuðla að auknum samskiptum 
nemenda milli árganga, að efla 
vinnugleði og gefa nemendum 
kost á að velja sér viðfangsefni 
og auka þannig lýðræði í 
skólastarfi. Námsmat í vali byggist á 

hæfniviðmiðum aðalnámskrár sem og frammistöðumati. Eins og áður hefur komið 
fram er hvert valtímabil blanda af tækniverkefnum, verklegri vinnu, hreyfingu og 
verkefnum sem fela í sér áskorun af einhverju tagi. 

Kannanir sem gerðar hafa verið sýna fram á að á milli 90-98% 
nemenda og foreldra eru ánægðir með slíkt fyrirkomulag í 
skólastarfi. Vinnugleði, samskipti og þátttaka er einkennandi fyrir 
þessar kennslustundir sem hefur smitandi áhrif yfir í aðrar 
kennslustundir. 

Ef þið hafið spurningar varðandi fyrirkomulag eða annað tengt Valinu þá hafið samband við 
Sólveigu Rósu, aðstoðarskólastjóra solveig.rosa.sigurdardottir@rvkskolar.is  

 

mailto:solveig.rosa.sigurdardottir@rvkskolar.is


Val A (þriðjudagar og fimmtudagar) 

 

Myndmennt – þrykk á þúsund vegu 

Tímafjöldi: 2 x 2  kennslustundir á viku í 6 vikur                Kennari: Ingibjörg A. Sveinsdóttir 

Verkefni: Þrykk á marga vegu. Skoðum fjölfeldi í myndlist og kynnumst fjölbreyttum grafískum 

aðferðum, t.d. skapalónsþrykki, dúkristu o.fl. Prófum að stimpla með blómum, laufblöðum, ávöxtum, 

grænmeti, fiski og hreinlega því sem okkur dettur í hug. Endum á að gera dúkristu sem hægt er að 

fjölfalda til að nota sem t.d. jólakort, boðskort eða dreifibréf. Markmið er að hver nemandi búi til 

a.m.k. 10 kort/boðskort/dreifibréf sem hann getur nýtt sér í mismunandi tilgangi. 

    

Hæfniviðmið: 

Að nemandi geti: 

- notað mismunandi efni og miðla á skipulagðan hátt í eigin sköpun 

- byggt listsköpun á hugmyndavinnu tengdri ímyndun, rannsóknum og reynslu 

- beitt hugtökum og heitum sem tengjast aðferðum hvers verkefnis 

- greint, borðið saman og metið aðferðir við gerð mismunandi listaverka 

Námsmarkmið: 

- þekki mismunandi grafiskar aðferðir 

- geri sér grein fyrir hvað margfeldi er í myndlist  

- öðlist færni í mismunandi grafískum aðferðum 

- læri að nýta sér tilraunir í myndgerð 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat og umsagnir 

Upplýsingatækni 

Tímafjöldi: 2x2 kennslustundir á viku í 6 vikur                    Kennari: Jóhanna Þorkelsdóttir  
 
Verkefni: Við munum leysa verkefni  sem reyna á seiglu, þolinmæði og sköpunargleði. Viðfangsefni 
okkar verður m.a.  

• Öryggi á netinu 

• Forritun, code.org – sphero kúlur – box Island – little bits 

• G-suite umhverfið: Drive, Forms, Slide, Docs, Sheets  

• Fingrasetning – hraðaæfingar 

• sýndarveruleiki, sýndarveruleikagleraugu 



• Fingrasetning – auka hraðann 

• Kahoot  
 
Hæfniviðmið: 
Að nemandi geti: 
- sýnt sjálfstæði í vinnubrögðum undir leiðsögn og í samvinnu með öðrum. 
- nýtt hugbúnað við forritun og miðlun þekkingar á fjölbreyttan og skapandi hátt.  
 
Námsmarkmið: 

• Brjóta niður vandamál í minni einingar að þekkja mynstur í vandamálum,  leysa eitt vandamál 
í einu.  

• Nálgast vandamál með skapandi og lausnamiðuðum hætti.   

• Sýnt sjálfstæði í vinnubrögðum undir leiðsögn og í samvinnu með öðrum. 

• Beitt réttri fingrasetningu. 

• Farið eftir reglum um ábyrga netnotkun, er meðvitaður um siðferðislegt gildi þeirra og tekur 
ábyrgð á eigin samskiptum og gögnum á Neti- og netmiðlum 

• Nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni á fjölbreyttan hátt 
 
Námsmat: 

• Leiðsagnarmat 
 

Heimilisfræði - matreiðsla 

Tímafjöldi: 2 x 2 kennslustundir á viku í 6 vikur  Kennari: Hlíf Erlingsdóttir 

Lýsing: Í þessum áfanga er lögð áhersla á matreiðslu.  Farið verður yfir ráðleggingar um mataræði og 

helstu næringarefnin.  Kynnt verða algengustu eldhúsáhöld og notkun þeirra, mælieiningar, mál og 

vog. 

Í verklegu tímunum verða eldaðir einfaldir 

réttir, lagt á borð, farið yfir umgengni og þrif á 

helstu áhöldum til matargerðar auk almenns 

frágangs.  

Hæfniviðmið 

að nemandi geti 

• aflað sér upplýsinga um matreiðslu, næringarfræði og meðferð matvæla 

• unnið sjálfstætt eftir uppskriftum og farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti og þrif tengdu 

heimilishaldi 

• matreitt einfaldar og hollar máltíðir og nýtt hráefnið sem best 

• tengt viðfangsefni heimilisfræðinnar við jafnrétti og sjálfbærni og áttað sig á uppruna 

matvæla 

Námsmat: 

• Leiðsagnarmat 
 
 
 
 
 
 



Íþróttir 

Tímafjöldi: 2x2 kennslustundir á viku      Kennari: David Patchell 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
Hæfniviðmið: 
Að nemandi geti: 

• Stjórnað upphitun fyrir hóp 

• Stillt upp búnaði 

• Skipt í lið og fundið hlutverk fyrir alla í liðinu 

• Unnið í hóp 

• Dæmt leiki af sanngirni 
 
Námsmarkmið: 
Að nemandi: 

• Skemmti sér í mismunandi íþróttagreinum 
 
Námsmat: 

• Leiðsagnarmat 
 

 

Eðlisvísindi og hönnun 
 

Tímafjöldi: 2 x 2  kennslustundir á viku í 6 vikur  Kennari: Tómas Rasmus 

Verkefni :  Við heimsækjum heim efnafræðinnar og eðlisvísinda. Skoðum lotukerfið og eiginleika 
algengra frumefna. Jafnframt munum við skoða einfaldar vélar og hvernig þær létta okkur störfin. Við 
tökum helstu skilgreiningar metrakerfisins til kostanna og gerum síðan tilraunir sem aukið geta 
skilning okkar á vísindum.  Unnið verður fyrst með metrakerfið og einfaldar mælingar. Síðan verður 
efna og efnisfræði.  Skoðum vistvæna orkugjafa í okkar umhverfi. Reynum að beisla orku með aðstoð 
lego-tækni og annarra aðferða. Í lokin verða tvo hönnunarverkefni. 1. Nemendur eiga að velja sér 
eitthvert efni úr eðlisvísindum og hanna eigin tilraun sem þau sýna félögunum.  2. Nemendur hanna 
svokallaða vatns-rakettu og verður henni skotið á loft með viðhöfn. 
  

                           
 

Vikur Íþróttir – 80min x2 á viku 

1 FÓTBOLTI 

2 HOKKÍ 

3 BADMINTON 

4 KÍLÓ 

5 FRISBI 

6 BLAK 

7 KÖRFUBOLTI 



 

Hæfniviðmið: 
 Að nemandi geti  
• greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni við að skoða vísindin. 
• greint meginatriði vísindalegrar aðferðar.  
• nýtt sér mælitækni og skilið meginatriði metrakerfisins. 
• umgengist eðlisfræðistofuna og þau áhöld sem þar eru notuð. 
• áttað sig á þeim orkugjöfum sem eru notaðir í okkar umhverfi. 
• áttað sig á sjálfbærni við orkuöflun og nauðsyn þess að nýta orku af skynsemi. 
 
 

Námsmarkmið: 
Að nemandi 
 

• átti sig á hinum ýmsu orkugjöfum og sjálfbærni við orkuöflun.  

• átti sig á einföldum vélum sem létta okkur störfin. 
átti sig á eiginleikum helstu frumefna í okkar umhverfi.  

• Þekki grunnatriði metrakerfisins og geti beitt þeirri stærðfræði sem er nauðsynleg í vísindum 
á grunnskólastigi. 
 

Námsmat:  

Leiðsagnarmat og umsagnir. 

Textílmennt - útsaumur 

Tímafjöldi: 2 x 2  kennslustundir á viku í 6 vikur  Kennari: Melkorka Freysteinsdóttir 

Textílmennt 

Við vinnum heilmikið með útsaum. Við saumum með ýmsum sporum svo sem krosssaum, aftursting, 

keðjuspor, tunguspor og fleiri tegundir af sporum.  Í boði er að búa til pennaveski, mynd, dúk eða 

annað i samráði við kennara. Einnig er í boði að sauma í jólakort eða annað sem er tengt jólahátíðinni  

þar sem þessi hópur er í textíl rétt fyrir jólin. 

                                      

 

Hæfniviðmið: 

- að þróa eigin hugmyndir í textílverk og geta unnið eftir ferli 

https://www.pinterest.com/pin/412079434655900802/


- notað fjölbreyttar aðferðir við skreytingar textíla 

- skreytt textílafurð á skapandi og skemmtilegan hátt 

- kynnst nýjum aðferðum innan textílfræða 

- lagt mat á eigin vinnubrögð 

Námsmarkmið: 

- að nemandi sé opinn fyrir mynstrum og útsaum í umhverfinu  og taki eftir því í umhverfinu. 

Að nemandi geri sér grein fyrir að útsaumur fer mikið eftir sögulegum bakgrunni og umhverfi. 

- að nemandi kynnist betur eigin smekk og formskyni og eins annarra 

- að nemandi sé opinn fyrir því að gera tilraunir/ mistök og sjá að mistökin þurfi ekki alltaf að 

vera mistök heldur sé hægt að umbreyta einhverju sem að ekki átti að vera eins og það varð  í 

eitthvað annað 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat og umsagnir. 

Val B (miðvikudagar og föstudagar) 

 

Skák og spil 

Tímafjöldi: 2 x 2  kennslustundir á viku í 6 vikur  Kennari: Tómas Rasmus „ fide national instuctor“ 

1. Skák: Nemendur læri mannganginn í skák og að tefla við jafningja. Þeir læri um styrk taflamannana 
og helstu byrjanir í skák. Í hverjum tíma verða skákdæmi og þrautir sem nemendur hjálpast að við að 
leysa. Í Lokin veðrur haldið verður nett skákmót þar sem nemendur læra keppnisreglur í skák. 
Námsefni verður bókin Skákkennsla fyrir byrjendur og lengra komna eftir Helga Ólafsson stórmeistara 
og efni á netinu svo sem https://skak.is/skakkennsla/  ( Björn Ívar Karlsson fide trainer) og 
https://www.chess.com/.   
 
2. Spil: Kynnt verða nokkur borðspil svo sem Catan og Ticet to ride síðan verður nemendum kennt að 
nota hefðbundin spilastokk sér og öðrum  til ánægju. Við endum á að læra að spila vist og höldum 
litla keppni í félagsvist. 
  

                                           
 

Hæfniviðmið: 
 Að nemandi geti  
• spilað við aðra og hagað sér eftir samskiptareglum sem við eiga hverju sinni. 
• notað skáksett og teflt við lifandi andstæðing. 
• sýnt sjálfum sér og öðrum virðingu í keppni. 
• heiðarleiki í keppni. 
 
 

Námsmarkmið: 
Að nemandi 

https://skak.is/skakkennsla/
https://www.chess.com/


• kunni mannganginn í skák. 

• Kunni að spila félagsvist. 

• Þekki algeng borðspil og spilareglur. 

• læri að taka sigri og ósigri með stillingu. 

• Þjálfast í rökhugsun 

• verði betri útgáfa af sjálum sér því enginn er fullkominn. 
 
Námsmat:  

Leiðsagnarmat og umsagnir. 

 

 

 

 

Jólaval & föndur – föndur jól og gleði 

 
Tímafjöldi: 2x2 kennslustundir á viku í 6 vikur            Kennari: Áslaug Guðfinna Friðfinnsdóttir 

 
Hæfniviðmið: 
Að nemandi: 

- þjálfist í gagnrýnni hugsun gagnvart eigin verkum  
- sé meðvitaður um nám sitt á skapandi og persónulegan hátt 
- byggt listsköpun á hugmyndavinnu tengdri ímyndun, rannsóknum og reynslu 

- geti notað mismunandi efni, verkfæri og miðla á skipulagðan hátt 

- notað mismunandi efni og miðla á skipulagðan hátt í eigin sköpun 

 
Námsmarkmið 
Unnið verður með fjölbreyttan efnivið við gerð verkefna í þessu vali og verður leitast eftir 
endurnýtingu hluta. Lögð er áhersla á að vera skapandi og fá nemendur tækifæri til að vinna að 
sínum eigin hugmyndum innan ákveðinnar marka. Möguleikarnir eru óþrjótandi en við munum meðal 
annars kynnast Pinterest, föndra, kynnast mismunandi jólahefðum, jólaskreyta skólann og svo 
framvegis. 

 
Námsmat:  
Leiðsagnarmat þar sem eftirtaldir þættir eru hafðir í huga: 

Vinnusemi, frumkvæði og sköpun, vandvirkni, samskipti, umgengni og ábyrgð á eigin vinnusvæði auk 

hæfniviðmiða. 

 

 

 

 



Myndmennt – þjóðsögur og hefðir 

Tímafjöldi: 2 x 2  kennslustundir á viku í 6 vikur  Kennari: Ingibjörg A. Sveinsdóttir 

Verkefni og viðfang: Myndgerð og mótun þar sem viðfangsefnið verður veturinn, myrkrið og 

þær vættir sem fylgja þessum árstíma. Könnum hefðir í sambandi við vetrarkomu, jól og 

áramót. Förum í vettvangsferð þar sem við skoðum hvernig íslenskir listamenn hafa nálgast 

þetta efni í verkum sínum. Við vinnum bæði tví-og þrívíð verk þar sem áhersla er á 

hugmyndavinnu, skissur og endanlega útfærslu.  

 

 

 

Hæfniviðmið:  

Að nemendur geti 

- notað mismunandi efni og miðla á skipulagðan hátt í eigin sköpun 

- nýtt sér grunnþætti myndlistar í eigin sköpun 

- unnið hugmynd frá skissu að lokaverki bæði tví-og þrívítt 

- byggt listsköpun á hugmyndavinnu tengdri ímyndun, rannsóknum og reynslu 

- greint, borið saman og metið aðferðir við gerð mismunandi listaverka 

- geti notað mismunandi efni, verkfæri og miðla á skipulagðan hátt 

 

Námsmarkmið:  

- fá innsýn í leirmótun 

- geti tengt saman menningarhefðir og listsköpun 

- kynnist völdum íslensku listamönnum 

 

Námsmat:  

Leiðsagnarmat þar sem eftirtaldir þættir eru hafðir í huga: 

Vinnusemi, frumkvæði og sköpun, vandvirkni, samskipti, umgengni og ábyrgð á eigin 

vinnusvæði auk hæfniviðmiða. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Íþróttir 

Tímafjöldi: 2 x2 kennslustundir á viku      Kennari: David Patchell 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Hæfniviðmið: 
Að nemandi geti: 

• Stjórnað upphitun fyrir hóp 

• Stillt upp búnaði 

• Skipt í lið og fundið hlutverk fyrir alla í liðinu 

• Unnið í hóp 

• Dæmt leiki af sanngirni 
 
Námsmarkmið: 
Að nemandi: 

• Skemmti sér í mismunandi íþróttagreinum 
 
Námsmat: 

• Leiðsagnarmat 

 

Heimilisfræði - bakstur 

Tímafjöldi: 2 x 2 kennslustundir á viku í 6 vikur  Kennari: Hlíf Erlingsdóttir 

Lýsing: Í þessum áfanga er lögð áhersla á bakstur.  Farið verður 

yfir ráðleggingar um mataræði og helstu næringarefnin.  Kynnt 

verða algengustu eldhúsáhöld og notkun þeirra með áherslu á 

bakstur , mælieiningar, mál og vog. 

Í verklegu tímunum verður bakað brauð og sætmeti, farið yfir 

umgengni og þrif á helstu áhöldum til bakstursgerðar m.a. 

bakarofn og ofnplötur  auk almenns frágangs. 

Námsmarkmið  

að nemandi 

• þekki fæðuhringinn og ráðleggingar lýðheilsustofnunar um matarræði 

• þrífi vaska, borð og eldavél  

• geti unnið sjálfstætt eftir uppskriftum og stækkað þær og minnkað 

Námsmat 

Vikur Íþróttir – 80min x2 á viku 

1 FÓTBOLTI 

2 HOKKÍ 

3 BADMINTON 

4 KÍLÓ 

5 FRISBI 

6 BLAK 

7 KÖRFUBOLTI 



Símat og leiðsagnarmat þar sem eftirtaldir þættir eru metnir til jafns: vinnusemi, frumkvæði, 
vandvirkni, samskipti, umgengni og ábyrgð á eigin vinnusvæði auk hæfniviðmiða. 
 
Námsmat: 

• Leiðsagnarmat 

 

Textílmennt – búa til bangsa 

Tímafjöldi: 2 x 2 kennslustundir á viku í 6. vikur.  Kennari: Melkorka Edda Freysteinsdóttir 

Við búum til bangsa og búum svo til ýmislegt fyrir bangsann svo sem bangsaföt, hægt að 

prjóna peysu á bangsann. Búa til teppi og kodda fyrir hann líka ef að tími vinnst til. Sumir búa 

til húfu eða trefil eða slíkt. Einnig er hægt að búa til snjókarl í staðinn fyrir bangsa. Ýmis 

aukaverkefni geta svo verið í samráði við kennara ef tími vinnst til.     

                                 

  Hæfniviðmið:  

- að þróa eigin hugmyndir í textílverk og geta unnið eftir ferli 

- að nemandi geti gengið frá textílafurð og skreytt textílafurð á skapandi og 

skemmtilegan hátt 

- kynnst nýjum aðferðum innan textílfræða 

- lagt mat á eigin vinnubrögð 

Námsmarkmið: 

- að nemandi læri að vinna með snið og klippa til snið 

- að nemandi noti snið til þess að búa til bangsafatnað  

- að nemandi æfi sig í að vinna í saumavél 

- að nemandi sé sjálfstæður í vali og vinnubrögðum 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat og umsagnir. 
 
 
 
 
 
 



Val í 5.-7. bekk  

Tímabil 2 (29. október – 19. desember) 

Nemandi:      Bekkur:_________________ 

Val A – þriðjudögum og fimmtudögum 

Settu kross (1) við þá smiðju sem þú vilt helst fara í, settu kross nr. 2 við það sem þú vilt 

næst mest fara í og kross við nr. 3 sem þú vilt þar næst mest fara í. Stundum er ekki hægt 

að verða við því að allir fái fyrsta valið en þá munu þeir fá fyrsta val á næsta tímabili. 

Heiti valnámskeiðs A 1 2 3 

Myndlist – þrykk á þúsund vegu    

Upplýsingatækni    

Heimilisfræði - matreiðsla    

Íþróttir    

Eðlisvísindi og hönnun    

Textílmennt - útsaumur    

 

Val B – miðvikudögum og föstudögum 

Settu kross (1) við þá smiðju sem þú vilt helst fara í, settu kross nr. 2 við það sem þú vilt 

næst mest fara í og kross við nr. 3 sem þú vilt þar næst mest fara í. Stundum er ekki hægt 

að verða við því að allir fái fyrsta valið en þá munu þeir fá fyrsta val á næsta tímabili. 

Heiti valnámskeiðs B 1 2 3 

Skák og spil    

Jólaval & föndur    

Myndmennt – þjóðsögur og 
hefðir 

   

Íþróttir    

Heimilisfræði - bakstur    

Textílmennt – búa til bangsa    

 

Undirskrift foreldris/forráðamanns 

______________________________________________________ 

Athugið! Skiladagur valblaðs er mánudagurinn 21. október! 


