
Val á miðstigi í Húsaskóla 

Val tímabil 2 

 

Nú er komið að Val tímabili 2. í Vali geta nemendur 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.  

Skólaárið skiptist í fimm valtímabil. Á hverju val tímabili eru tvö námskeið 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 sjö vikna fresti á þar til gerð valblöð í samráði við foreldra sem þurfa að 
skrifa undir og samþykkja valið áður en því er skilað. Mikilvægt er að nemandi velji val sem 
hentar hans/hennar áhuga.  

 

Valið nær til átta kennslustunda á viku.  

Val A verður á þri. og fim. kl 12:30-13:50  

Val B verður á mið. og fös. kl 10-11:20.  

 

Mikilvægt er að foreldrar fari yfir námskeiðs framboðið með sínu barni og að nemandi velji 
eftir sínu áhugasviðið. 

Athugið að vegna vinsælda sumra námskeiða þá getur verið að nemandi komist ekki að á 
þessu tímabili en þá er möguleiki á að það geti hentað á næsta tímabili. Þess vegna er 
mikilvægt að vanda allt sem valið er hvort sem það er sett í 1. 2. eða 3. sæti. 

 

 

 

Ef þið hafið spurningar varðandi fyrirkomulag eða annað tengt Valinu þá hafið samband við Jónu Rut aðstoðarskólastjóra, 
jona.rut.jonsdottir@reyskolar.is 
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Val A (þriðjudagar og fimmtudagar) 

 

Íþróttir 

Tímafjöldi: 2x2 kennslustundir á viku í 7  vikur                                                                                      
Kennari: David Patchell 
 

Verkefni: 
 

 
 

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: 

• Munnlegt endurmat 

  
 
 

 
 
 

 

Vikur Íþróttir – 80 mín 2x í viku 

  

1 Boltalottó – alls kyns 
boltaíþróttir.  Hvaða íþrótt 
verður fyrir valinu í 
hverjum tíma ræðst af 
lóttói 

Netleikir – Förum í alls 
kyns netleiki t.d. 
badminton, blak, tennis, 
fótbolta tennis 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



 

Krakkar kokka* – heimilisfræði og myndmennt 
 

Tímafjöldi: 2x2 kennslustundir á viku.                                                                                      

Kennarar:  Hlíf Erlingsdóttir og Ingibjörg A. Sveinsdóttir 

                                                                                                       *Samstarfsverkefni við Matís og HÍ. 

Verkefni og viðfang: 

Að efla þekkingu og vitund um svæðisbundna framleiðslu matvæla. Kynna okkur hvað íslensk 

náttúra og nærumhverfið hafa upp á að bjóða sem matarkista. Við ætlum að verða okkur út 

um afurðir og enda á tilbúnum réttum. Við förum í vettvangsferðir, eldum, búum til 

kynningarefni og höldum veislu. Þetta er þáttur í að auka lífsgæði þar sem matreiðsla og listir 

geta sannarlega gætt lífið fegurð og gleði. Partur af viðfangsefnum er að gera 

heimildarmyndband um allt ferlið og eru nemendur sem hafa áhuga á slíku því tilvaldir í 

þennan hóp.  

                              

 

Hæfniviðmið:  

Að nemendur 

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

- nýtt sér grunnþætti myndlistar í eigin sköpun 

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

helstu matvæla 

- skilið og rætt mismunandi umbúðarmerkingar, metið útlit og gæði matvæla og 

útskýrt hvernig á að geyma þau. 

 

Námsmat:  

Leiðsagnarmat þar sem eftirtaldir þættir eru hafðir í huga: 

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

eigin vinnusvæði auk hæfniviðmiða 



 

Mikilvægar upplýsingar :  

 

Krakkar kokka, sem er skemmtimennt um matarhefðir, nærumhverfisneyslu og sjálfbærni fyrir 

grunnskólabörn sem unnið er í samstarfi við Matís og Háskóla Íslands.  

Tvennt þarf að hafa í huga velji nemendur þetta val;  

Hluti vinnunnar er gerð myndbands sem sýnir allt ferlið í  valinu. Óhjákvæmilega sjást krakkarnir í 

mynd þó reynt sé að haga myndatökum þannig að enginn einn sé sérstaklega í forgrunni. 

Nemendur þurfa að svara spurninglistum í upphafi og svo viðhorfakönnun í lokin. Foreldrar þeirra  

barna sem velja sér þetta fá frekari upplýsingar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Textílmennt – Krosssaumur og prjón 

Tímafjöldi: 2 x 2 kennslustundir á viku í 7 vikur.                                                                     

Kennari: Sigurbjörg K. Jónsdóttir 

 

Lýsing: Nemendur hafa val um prjón eða krosssaum, eða gera jafnvel hvoru tveggja. Við 

ræðum um handverk, gamalt og nýtt og fræðumst um handverk.  

- Við lærum að prjóna og prjónum einfalda hluti til skrauts eða notkunar t.d. húfur, 

eyrnabönd, grifflur, buddur eða fígúrur. Við skreytum það sem við prjónum með 

perlum, tölum eða útsaumsporum eins og okkur langar til. Við vinnum með 

fjölbreyttar garntegundir og lærum líka ýmislegt um garn og hvernig það er og hefur 

verið notað.   

- Við lærum að sauma krosssaum og telja út eftir teikningu. Nemendur hafa val um að 

teikna eigin mynd eða finna tilbúna teikningu að vinna eftir. Við klárum verkefnið til 

enda, þ.e. allan frágang í höndum eða saumavél. 

- Önnur verkefni í samráði við kennara.  

                  

Hæfniviðmið: 

- að kynnast gömlu og nýju handverki og geti tengt við sögulegan bakgrunn og 

umhverfi 

- að kynnast grunnaðferðum og áhöldum greinarinnar  

- að geta gengið frá og skreytt textílafurð á skapandi og skemmtilegan hátt. 

- að kynnast nýjum aðferðum innan textílfræða 

- að geta lagt mat á eigin vinnubrögð  

Námsmarkmið: 

- að nemandi nái undirstöðufærni í prjóni, þ.e. að fitja upp og fella af og prjóna slétt 

prjón 

- að nemandi kynnist nýjum aðferðum innan textílfræða og spreyti sig á þeim 

- að nemandi læri að fylgja uppskrift frá upphafi til enda 

- að nemandi sé sjálfstæður í vali og vinnubrögðum 

Námsmat: Leiðsagnarmat og umsagnir. 

 



 

Útikennsla - útivera, útieldun og hreyfing 

Tímafjöldi: 2x2 kennslustundir á viku.                                                                                        

Kennari: Ragnheiður Sveinbjörnsdóttir 

 

Útikennsla – útivera – útieldun - hreyfing 

Í útiveru munum við njóta þess að vera úti í nærumhverfi skólans. Fara í göngutúra, skoða 

náttúruna og umhverfið, elda úti undir berum himni, nýta æfingastöðvar og náttúruna til 

léttra æfinga. 

 

Valið er tvisvar í viku.  

Við stefnum á að elda einu sinni í viku: 

• heitt kakó  

• bollasúpa  

• brauð á teini  

• poppa popp  

Hitt skiptið í vikunni notum við til efnisöflunar, í 

göngutúra á skemmtilega staði og ýmislegt tengt 

náttúrunni. 

Búnaður: 

Hlý og vatnsheld föt 

 

Hæfniviðmið: 

Íþróttir 

tekið þátt á ábyrgan hátt í útivist með tilliti til aðstæðna og ratað um landsvæði eftir korti. 

samfélagsfræði 

tileinkað sér heilbrigða og holla lífshætti, 

heimilisfræði 

matreitt einfaldar og hollar máltíðir og nýtt 

hráefnið sem best 

Námsmarkmið: 

njóta útiveru 

að kynnast nærumhverfi skólans 

að læra einfalda útieldun 

 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat og símat 

Tekið verður mið af virkni nemenda í námskeiðinu, hvort nemandi mæti með  

nauðsynlegan búnað og sé jákvæður gagnvart verkefnum námskeiðsins. 

 



Smíði – Hönnun og smíði 

Tímafjöldi: 2 kennslustundir 2x í viku                                                                                                

Kennari: Örk Guðmundsdóttir 

 

Verkefni:  Unnið er við gerð hina ýmsu verka út frá hugmyndinni um handverk og hönnun. 
Áhersla lögð á hönnun, hugsun og efnistök, að nemendur fái tilfinningu fyrir ólíkum 
efniseiginleikum og kynnist hönnunar og vinnuferlinu sem fylgir því að skapa. 

 

 

 

 

 

 

Hæfniviðmið:  
Að nemandi geti: 

- valið og notað verkfæri sem hæfa viððfangsefninu á öruggan hátt 

- útskýrt hugmyndir sínar  

- teiknað upp hugmyndir sínar og smíðað eftir henni 

- unnið eftir hönnunarferli frá hugmynd að lokaafurð  

- sýnt frumkvæði í góðri umgengni og frágang á vinnusvæði. 

 

Námsmarkmið: 

- kynnist ólíkum efnum og eiginleikum þeirra 

- get útfært hugmyndir og framkvæmd   

- hafi unnið eftir hönnunarferli með áherslu á tæknilega útfærslu 

- hanni eins og unnt er verkefni sín sjálfir og geti lýst munnlega notagildi og virkni hlutar 
sem þeir vinna að. 

- öðlist færni og skilning að vinna verk í ólíkum efnum 

- þroska fínhreyfingar, sjálfstæða hugsun og læra að fara í gegnum hönnunarferlið og 
vinnuferlið sem liggur á bakvið gerð hvers hlutars. 

 
Námsmat:  
Leiðsagnarmat. 



           

Val B (miðvikudagar og föstudagar) 

 

Rafbókagerð – skapandi ritun & drauga- og galdrasögulestur 

Kennarar:                  

Hanna Björg Harðardóttir (2 tímar á bókasafni)                                                                                                                            

Jóhanna Þorkelsdóttir (2 tímar í stofu 25)  

 

 

Viðfangsefni: 

Nemandi gerir  rafbækur í Book Creator. Skrifar smásögur og frásagnir með leiðsögn 

kennara. 

Á bókasafni verður lögð áhersla á þjóðsögur s.s. drauga- og galdrasögur.  Nemendur velja sér 

sögur sem þeir lesa/hlusta á og vinna með eftir eigin hugmyndum á skapandi hátt.  

 

Hæfniviðmið  

Að nemandi geti: 

• Greint og fjallað um aðalatriði í texta og helstu efnisorð. 

• Lesið sér til ánægju. 

• Lesið gamlar og nýjar bókmenntir t.d. þjóðsögur 

• Þekki og geti nýtt sér textategundir s.s. sögur, frásagnir, lýsingar og fyrirmæli nýtt sér 
rafrænt efni við lausn verkefna. 

• Samið texta, tjáð hugmyndir sínar og reynslu. 

• Notað fjölbreyttan orðaforða í ritun. 

• Átti sig á uppbyggingu ritunar, upphaf, miðja og endir. 

• Átti sig á mikilvægi persónulýsinga, atburðarásar, umhverfis og sögutíma. 

• Nýtt bókasafn sér til gagns bæði í stýrðu námi og á eigin forsendum. 

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

• Nýtt rafrænt námsefni á ýmsu formi í tengslum við vinnutækni, vinnulag og annað 
nám. 

 

Námsmat 

Leiðsagnarmat og símat. 

 

 

 



Núvitund og náttúran 

 

Tímafjöldi: 2x2 kennslustundir á viku. 
Kennari: Áslaug Guðfinna Friðfinnsdóttir        
 

Verkefni: 

Gerðar verða núvitundaræfingar, farið 

verður í leiki og slökun. Farið verður í 

göngutúra um nærumhverfi skólans, þar sem 

að náttúran verður skoðuð og unnin verða 

verkefni sem henni tengjast, þegar það á við. 

Farið verður út í öllum veðrum og því 

mikilvægt að nemendur séu klæddir eftir veðri.  

 

Námsmarkmið: 
Að nemandi: 

- efli tengingu sína við náttúruna 

- læri að huga að náttúrunni og skilja þarfir hennar og sínar  

- efli vellíðan og jákvæða félagslega hegðun 

- kynnist núvitund 

- geti tekið þátt í slökun 

- tileinki sér hugleiðslu 

-  

Hæfniviðmið: 

Að nemandi geti:  

- tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu sínu 

- gert grein fyrir áhrifum þeirra á lífsgæði íbúa 

- tekið þátt í og sýnt hæfni í samvinnu 

- gert grein fyrir eigin lífssýn og skilningi á samspili náttúrunnar, mannsins og heilbrigði 

eigin líkama. 

-  

Námsmat: 
Leiðsagnarmat  
 
 

 

 

 



Myndmennt - Teiknimyndir og listaverk 

Tímafjöldi: 2x2 kennslustundir á viku.                                                                                                   

Kennari:  Ingibjörg A. Sveinsdóttir 

 

Verkefni og viðfang: 

Skoðum þekkt verk úr vestrænni listasögu og ímyndum okkur hvað þar er sem blasir við 

myndefninu. Búum til myndasögur þar sem unnið er út frá tilteknum listaverkum. Farið 

verður yfir verkferla við myndasögugerð. Áhersla á hugmyndavinnu og skissur. Skoðum 

þekktar myndasögur og ólíka stíla þeirra. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Hæfniviðmið:  

Að nemendur 

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

- nýtt sér grunnþætti myndlistar í eigin sköpun 

- geri sér grein fyrir og fjallað um áhrif myndmáls í umhverfinu og samfélaginu. 

- gert grein fyrir margvíslegum tilgangi myndlistar og hönnunar 

 

Námsmat:  

Leiðsagnarmat þar sem eftirtaldir þættir eru hafðir í huga: 

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

vinnusvæði auk hæfniviðmiða. 

Jafningjamat þar sem nemendur ræða verkin sem þeir eru að vinna. 



Heimilisfræði - bakstur 

 

Tímafjöldi: 2 x 2 kennslustundir á viku í  7 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. 

bakaraofn og ofnplötur  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 

 

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: 

Símat og leiðsagnarmat þar sem eftirtaldir þættir eru metnir til jafns: vinnusemi, frumkvæði, 

vandvirkni, samskipti, umgengni og ábyrgð á eigin vinnusvæði auk hæfniviðmiða. 

 

 
 
 
 



Textílmennt – skreytilist og jólin 

Tímafjöldi: 2 x 2 kennslustundir á viku í 7 vikur.   

Kennari: Sigurbjörg K. Jónsdóttir 

 

Lýsing: Nemendur vinna með skreytilist og jólin í textíl, bæði í útsaum og vélsaum.  

- Við búum til skemmtilega skrautmuni fyrir heimilið og notum til þess fjölbreytt 

textilefni og garn, ólík útsaumsspor s.s. aftursting, lykkjuspor, varplegg og e.t.v. 

tauliti. Við skreytum það sem við sköpum með perlum, tölum eða útsaumsporum 

eins og okkur langar til. 

- Nemendur hafa val um að teikna eigin mynd eða finna tilbúna teikningu að vinna 

eftir. Við klárum verkefnið til enda, þ.e. allan frágang í höndum eða saumavél. 

                         

Hæfniviðmið: 

- að kynnast gömlu og nýju handverki og geti tengt við sögulegan bakgrunn og 

umhverfi 

- að kynnast grunnaðferðum og áhöldum greinarinnar  

- að geta gengið frá og skreytt textílafurð á skapandi og skemmtilegan hátt. 

- að kynnast nýjum aðferðum innan textílfræða 

- að geta lagt mat á eigin vinnubrögð  

Námsmarkmið: 

- að nemandi sé meðvitaður um skreytilist í umhverfi sínu, liti og munstur og geti nýtt 

sér það í sköpun 

- að nemandi nái undirstöðufærni útsaum og vélsaum 

- að nemandi kynnist nýjum aðferðum innan textílfræða og spreyti sig á þeim 

- að nemandi læri að fylgja leiðbeiningum frá upphafi til enda 

- að nemandi sé sjálfstæður í vali og vinnubrögðum 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat og umsagnir 

 



Smíði – hönnun og smíði 

Tímafjöldi: 2 x 2 kennslustundir á viku                                                                                       
Kennari: Örk Guðmundsdóttir 
 
 
Verkefni:  Unnið er við gerð fjölbreytta verk með innblæstri frá leik og fantasíu. 
Við gerum hinar ýmsu fígúrur, smáhluti jafnt sem nytjahluti með innblæstri frá tölvuleikjum 
og öðrum leikum. 
 

 
 
 
Hæfniviðmið:  
Að nemandi geti: 

- valið og notað verkfæri sem hæfa viððfangsefninu á öruggan hátt og útskýrt hugmyndir 
sínar   

- geti valið verkfæri sem hæfa hverju verkefni 

- lesið einfalda teikningu og smíðað eftir henni 

- unnið eftir hönnunarferli frá hugmynd að lokaafurð  

- sýnt frumkvæði í góðri umgengni og frágang á vinnusvæði. 
 
Námsmarkmið: 

- öðlist færni í að vinna verkefni í ólíkum útfærslum út frá sama innblástri 

- get útfært hugmyndir og framkvæmd, hanni eins og unnt er verkefni sín sjálfir og geti lýst 
munnlega notagildi og virkni hlutar sem þeir vinna að. 

- öðlist færni og skilning að vinna verk í ýmsum ólíkum viðartegundum og efnum sem hægt 
er að nota í smíði.  

- Nemendur þroska fínhreyfingar, sjálfstæða hugsun og læra að fara í gegnum vinnuferli. 
 
Námsmat:  
Leiðsagnarmat. 
 
 
 
 
 



Val í 5.-7. bekk  

Tímabil 2 (12. október – 4. 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 

Krakkar kokka - heimilisfræði og 
myndlist 

   

Textílmennt- krosssaumur og prjón    

Útikennsla – útivera – útieldun - 

hreyfing 

   

Hönnun og smíði    

Íþróttir    

 

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 

Heimilisfræði - bakstur    

Núvitund og náttúran    

Rafbókagerð – skapandi ritun og 
drauga- og galdrasögulestur 

   

Myndmennt – teiknimyndir og 
listaverk 

   

Textílmennt -skreytilist og jólin     

Hönnun og smíði    

 

Undirskrift foreldris/forráðamanns 

______________________________________________________ 

Athugið! Skiladagur valblaðs er þriðjudaginn 6. október. 


