
Val á miðstigi í Húsaskóla 

Val tímabil 3 

 

Nú er komið að Val tímabili 3. í Vali geta nemendur valið á milli fjölbreyttra námskeiða í 
skólanum. Í þessu Vali blandast nemendur miðstigs eftir áhuga nemenda á framboði hverju 
sinni.  

Valið skiptist vanalega í fimm tímabil yfir skólaárið, en vegna Covid þá féll eitt Val alveg niður 
í 7 vikur þannig að í raun féll heilt tímabil út. Þannig að þetta árið þá verða tímabilin 4 (með 
fyrirvara þó v/Covid).  

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 

 

mailto:jona.rut.jonsdottir@reyskolar.is


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 – 80mins x2 á viku 

Val A  

1  

Lið – leikur - keppni 
Þetta er íþróttaval fyrir þá sem hafa gaman 
að ýmiskonar keppnisíþróttum og leikjum  

T.d.: kíló, brennó, fótbolti, körfubolti, hokkí, 
frisbí. 

2 

3 

4 

5 

6 
7 



 
 

 Heimilisfræði – matreiðsla og bakstur 
 

Tímafjöldi: 2x2 kennslustundir á viku.                                                                                      

Kennarar:  Hlíf Erlingsdóttir  

                                                                                                        

Lýsing: Í þessum áfanga er matreiðsla og bakstur.  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,  bakað brauð eða sætmeti.  Lagt verður á 
borð, farið yfir umgengni og þrif á helstu áhöldum til baksturs og 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 

 

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. 

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

eigin vinnusvæði auk hæfniviðmiða 

 

 



 

Textílmennt – Hekl og prjón 

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

Kennari: Sigurbjörg K. Jónsdóttir 

 

Lýsing: Við æfum okkur að prjóna og hekla og gerum einfalda hluti til skrauts eða notkunar t.d. 

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

perlum, tölum eða útsaumsporum eins og okkur langar til.  

Áhersla er lögð á að nemandi auki við hæfni sína í prjónum og/eða hekli. Verkefnaval er því 

einstaklingsbundið og í samráði við kennara. 

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

verið notað.  

          

 

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 nái undirstöðufærni í hekli, þ.e. læri að gera loftlykkju, fastalykkju, stuðla og 

tengilykkju 

- 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.   

 

 
 



 

Stærðfræði – þrautir, 3D, spil ofl. 

Tímafjöldi: 2x2 kennslustundir á viku.                                                                                        

Kennari: Ragnheiður Sveinbjörnsdóttir 

 

Verkefni:  

Í stærðfræðivali er unnið með stærðfræði þrautir, teiknaðar 3D teikningar, búið til mynstur með 

formum, spiluð spil sem reyna á rökhugsun og kannski búum við til spil.  

 

Námsmarkmið: 

Að nemandi geti: 

- Leyst stærðfræðiþrautir um viðfangsefni sem gefa tækifæri til að beita innsæi, eigin túlkun og 

framsetningu, byggða á fyrri reynslu og þekkingu 
- Notað óformlega framsetningu annars vegar og táknmál stærðfræðinnar hins vegar og sýnt 

að hann skilur innbyrðis tengsl þeirra 

- Notað óformlega framsetningu annars vegar og táknmál stærðfræðinnar hins vegar og sýnt 

að hann skilur innbyrðis tengsl þeirra 

- Sett sig inn í og tjáð sig, bæði munnlega og skriflega, um ólíkar leiðir við lausnir 

stærðfræðiverkefna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 
Lögð er áhersla á að nemendur kynnist vinnuferlinu frá hugmynd yfir til fullklárað verks.  
Hönnun, hugsun og efnistök við gerð fjölbreyttna verka  

 

 

 

 

 

Hæfniviðmið:  

Að nemandi geti: 

- valið og notað verkfæri sem hæfa viðfangsefninu 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. 



 

Myndmennt - Teikning, málun og listasaga 

 

Tímafjöldi: 2 kennslustundir 2x í viku                                                                                                

Kennari: Áslaug Guðfinna Friðfinnsdóttir 

 

Verkefni og viðfang: 
 

Nemendur útbúa sér einfaldar skissubækur. Skoðuð verða verk eftir ýmsa fræga listamenn. 
Nemendur vinna að sínum verkefnum, innblásin af verkum listamanna. Nemendur vinna að 
eigin verkum sem þeir munu kynna fyrir samnemendum. Áhersla á skissuvinnu í 
skissubækurnar, meðferð lita og innsýn í listasöguna. 
 

          
             
Hæfniviðmið: 
Að nemendur 

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

• nýtt sér grunnþætti myndlistar í eigin sköpun 

• unnið hugmynd frá skissu að lokaverki 
• 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 

 
 

  
Námsmat: 
Leiðsagnarmat þar sem eftirtaldir þættir eru hafðir í huga: 
Vinnusemi, frumkvæði og sköpun, vandvirkni, samskipti, umgengni og ábyrgð á eigin 
vinnusvæði auk hæfniviðmiða. 



           

Val B (miðvikudagar og föstudagar) 

 

Harry Potter 

Kennarar:                  

Hanna Björg Harðardóttir (2 tímar á bókasafni)                                                                                                                            

Jóhanna Þorkelsdóttir (2 tímar í stofu 25)  

 

 

Viðfangsefni: 

2 tímar á viku: hlustað á Harry Potter og leyniklefinn og verkefna vinna  

2 tímar á viku á bókasafni:  unnið með efni bókanna Harry Potter og viskusteinninn og Harry Potter 

og leyniklefinn. Nemendur vinna á skapandi hátt með til dæmis persónur, Hogwartsskóla, galdra, dýr 

og Quidditch. Myndir og fróðleikur settur á veggspjöld, búnar til skreytingar, spil og þrautir. 

 

 

Hæfniviðmið  

Að nemandi geti: 

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

• Lesið sér til ánægju. 

• 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. 

• Nýtt fjölbreyttar leiðir og leitarvélar við markvissa öflun upplýsinga við hæfi. 
 

Námsmat 

Leiðsagnarmat og símat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Þessi ljósmynd sem Óþekktur höfundur tók er með leyfi samkvæmt CC 

https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://order-of-the-phoenix-blog.blogspot.com/2010/07/photos-of-lego-harry-potter-2010.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Spil og leikir 

 

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

Verkefni: 

Unnið verður með hreyfingu og samvinnu auk þess að nemendur eru virkjaðir í skapandi hugsun og í 
að nýta leikgleðina. Farið verður í nýja og gamla leiki. 
Æfingar og leikir sem þroska einbeitingu, hlustun, viðbragð, framsögn og sviðsvitund. Unnið með efni 
af ýmsum toga og unnið í samræðum, spuna og stuttum leikatriðum. Áhersla er lögð á samskipti, 
sköpun og tjáningu. Nemendur fá að kynnast hinum ýmsu spilum. 

 

Námsmarkmið: 
Að nemandi getur 

- nýtt sér hugmyndir jafningja og lagt fram sínar eigin í leikrænu ferli  
- nýtt sér efni úr ýmsum áttum sem kveikju við frumsköpun leikins efnis 
- beitt fleiri en einu formi leiklistar (s.s. látbragðsleik, kyrrmyndum) 
- Þekki algeng spil og spilareglur 
- læri að taka sigri og ósigri með stillingu. 

-  

Hæfniviðmið: 

Að nemandi 
- læri að beita líkama og rödd 
- geti tekið þátt í mótun á leikrænu ferli á skapandi hátt, þar sem rými, hljóð og aðrir 

möguleikar eru nýttir. 
- unnið í hópi að fjölbreyttum verkefnum 
- átt góð samskipi sem einkennast af hjálpsemi, tillitssemi og kurteisi 
- spilað og leikið við aðra og hagað sér eftir samskiptareglum sem við eiga hverju sinni. 

- sýnt sjálfum sér og öðrum virðingu í leik og starfi 

Námsmat: 
Leiðsagnarmat  
 
 

 

 

 

 

 

 



Hlaup og Skólahreysti 

 

Tímafjöldi: 2x2 kennslustundir á viku.                                                                                                   

Kennari:  Ragnheiður Sveinbjörnsdóttir 

 

 

Verkefni og viðfang: 

 
Skellum okkur út að hlaupa, hratt og hægt, upp brekkur og niður, í góðu veðri og slæmu hér í 

skólahverfinu. 40 mín 

Förum svo inn í íþróttahús þar sem við æfum styrk svo nemendur verði sterkari og þá líklegri til að 

geta tekið þátt í skólahreystikeppninni fyrir sinn skóla þegar komið er í unglingadeild. 40 mín 

 

Námsmarkmið: 
 
Að nemandi geti 

- bætt þol og líkamlegan styrk 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



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 – Uglur - útsaumur og vélsaumur 

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

Kennari: Sigurbjörg K. Jónsdóttir 

 

Lýsing:  

Við teiknum mynd og færum yfir á efnisbút og notum ýmis útsaumsspor til að sauma í bútinn. Við 

æfum okkur að taka upp einföld snið, sníða og sauma í saumavél. Við vinnum afurðina til enda, annað 

hvort í púða eða lítið veggteppi, auk þess uglu-hurðastoppara og ugluskraut í glugga. 

 

 

 

 

                         

 

 

Hæfniviðmið: 

- að kynnast sníðagerð og vélsaumi 

- 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 útsaum og vélsaum 

- 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 

 

 

 

 

 



Smíði – hönnun og smíði 

Tímafjöldi: 2 x 2 kennslustundir á viku                                                                                       
Kennari: Örk Guðmundsdóttir 
 
 
Verkefni:  Unnið er við gerð fjölbreytta verk með því markmiðið er að þjálfa sjónræna athygli, örva 
skapandi hugsun og persónulega tjáningu, jafnframt því að þroska almenn vinnubrögð og tilfinningu 
fyrir formi og efni.  
 

 
 
 

 
 
 
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 3 (8. febrúar – 9. apríl) 

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 

Heimilisfræði – matreiðsla og 
bakstur 

   

Textílmennt- Hekl og prjón    

Stærðfræði – þrautir, 3D, spil ofl    

Hönnun og smíði    

Íþróttir – lið, leikur, keppni    

Myndmennt – teikning, málun, 
listasaga 

   

 

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    

Spil og leikir    

Harry Potter    

Hlaup og skólahreysti    

Textílmennt - uglur     

Hönnun og smíði    

 

Undirskrift foreldris/forráðamanns 

______________________________________________________ 

                                                Athugið! Skiladagur valblaðs er miðvikudaginn 3. febrúar. 


