
Val á miðstigi í Húsaskóla - skólaárið 2021-22 

Nemendur á miðstig í Húsaskóla eru ekki í föstum list – og verkgreinum yfir veturinn heldur 
er boðið upp á Val. Þar geta nemendur valið á milli fjölbreyttra 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.                                                                      
Val A verður á þri. og fim. kl 12:40-14:00                                                                    
Val B verður á mið. og fös. kl 10:10-11:30.  

Skólaárið skiptist í fimm valtímabil:                                                                                                         
1) 26. ágúst – 12. okt.                                                                                                                          
2) 13. okt. – 30. nóv.                                                                                                                             
3) 1. des. – 2. feb.                                                                                                                               
4) 3. feb. – 25. mars                                                                                                                             
5) 28. mars – 2. júní 

Ath. að skólinn áskilur sér rétt á að breyta dagsetningum er 
þörf þykir.  

 

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 fimm sinnum 
yfir skólaárið á þar til gerð valblöð í samráði við foreldra sem þurfa að skrifa undir og 
samþykkja valið áður en því er skilað.  

 

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. 

 

Samkvæmt foreldrakönnun Húsaskóla sem gerð var í maí s.l. þá voru viðhorf foreldra mjög 
jákvæðar niðurstöður fyrir skólann (95,9% líkaði mjög vel eða vel við val fyrirkomulagið), sem 
hvetur okkur áfram í að þróa Valið í skólanum. 

Hér eru niðurstöðurnar:   

 

Umsagnir foreldra í könnunni: 

„Öflugt og fjölbreytt val er geggjað“           „finnst valið koma mjög vel út“        „Er mjög ánægð með 

valið á miðstigi“.     „Frábærar valgreinar, sérstaklega ánægð með útkennsluna í vetur.“  

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. 

 

Umsjón með Valinu hefur Jóna Rut aðstoðarskólastjóri. Ef þið hafið spurningar varðandi fyrirkomulag eða 
annað tengt Valinu þá hafið samband við, jona.rut.jonsdottir@rvkskolar.is 

 

 

mailto:jona.rut.jonsdottir@rvkskolar.is


Val A (þriðjudagar og fimmtudagar) 

 

Myndmennt 

Tímafjöldi: 2 x 2  kennslustundir á viku í 7 vikur . Kennari: Ingibjörg A. Sveinsdóttir 

 
Verkefni:  Nemendum verður kynnt hugtakið „landart“. Skoðum verk valinna listamanna. Vinnum 

með náttúruna bæði úti og inni í skólanum. Teikning, málun og þrívíð vinna. 

Hæfniviðmið: 

Að nemandi geti 

• greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni 

• nýtt sér frumþætti myndlistar í eigin sköpun 

• byggt listsköpun á hugmyndavinnu tengdri ímyndun, rannsóknum og reynslu 

• notað mismunandi efni, verkfæri og miðla á skipulagðan hátt   
 

Námsviðmið: 
Að nemandi 

• þekki hugtakið „landart“(náttúrulist) 

• vinni verk í sátt við náttúruna 

• taki virkan þátt í umræðum og hópvinnu 
 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat þar sem lögð er áhersla á vinnusemi, frumkvæði, sköpun, 

vandvirkni, samskipti og ábyrgð á eigin vinnusvæði auk hæfniviðmiða.  

 

 

 

 



Textílmennt val 1-A:  Lærðu á saumavél og saumaðu smáhluti 

 
Tímafjöldi: 2 x 2 kennslustundir á viku í 7 vikur.  Kennari: Sigurbjörg K. Jónsdóttir 

Lýsing: Við æfum okkur á saumavél, gerum prufur og prófum mismunandi spor. Við lærum 

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

saumum nokkra litla hluti s.s. augngrímur, þvottapoka og flíshúfu.  

 

                       

 

 

 

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 vélsaumi 

- 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.   

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Heimilisfræði – Bakstur 

Tímafjöldi 2 x 2 kennslustundir á viku í  7 vikur  Kennari : Þórdís Ólafsdóttir 

 

 

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. 

 

 

 



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 

• Vinna og tala saman 
 

Námsmarkmið: 
Að nemandi: 

• Skemmti sér í mismunandi íþróttagreinum 
 
 

Námsmat:  Munnlegt endurmat 
 
 
 

 

 
 

Vikur A = Íþróttir 

1 FÓTBOLTI 

2 HOKKÍ 

3 BADMINTON 

4 KÍLO 

5 FRISBI 

6 BLAK 
7 KÖRFUBOLTI 



 

Hjólaval 
Tímafjöldi: 2 x 2  kennslustundir á viku í 7 vikur  Kennari: Ragnheiður Sveinbjörnsdóttir 

 
 
Athugið: Hjálmanotkun er skylda og nemendur þurfa sjálfir að útvega hjálm og hjól sem er 
í góðu standi 
 
 
 
Lýsing:. 
 
Hjólaval er bara fyrir nemendur á reiðhjólum sem eru knúin áfram með afli hjólarans, ekki 
rafmagnshjól eða hlaupahjól. 

Í hjólavali verður hjólað um Grafarvoginn og jafnvel út fyrir hann. Tilgangur námskeiðsins er 
margþættur, til að mynda að njóta útiveru, aukin hreyfing, auka þol nemenda, læra á hjólið, 
læra umferðarreglur og kynnast hverfinu betur. Nemendur hjóla saman óháð veðri svo 
nemendur þurfa að gera ráð fyrir því að hjóla í rigningu og roki og klæða sig eftir veðri. Ef ske 
kynni að það kæmi hálka á tímabilinu fer hópurinn í göngutúr í staðinn fyrir hjólatúr.  
Nemendur sem hafa áhuga á því eru hvattir til að mæla hjólatúrinn. Það er einfalt að gera 
með forriti sem heitir strava og hægt er að hlaða niður í snjallsíma. Nemendur þurfa þó að 
muna að nota símann eingöngu til mælinga á hjólatúrum og að skólinn er símalaus skóli og 
þessi tími því undantekning. Ef nemendur nota símann meira í skólanum munum við hætta 
að nota forritið. 

 

Búnaður 

hjálmur                                                                                                                       
hjól                                                                                                                        
hjólalás                                                                                                                             
skór sem ekki blæs í gegnum                                                                        
vettlingar/hanskar                                                                                                            
klæðnaður sem gott er að hreyfa sig í                                                                                                   
vind og vatnsheldur jakki                                                                                                                                           
auka/ekki nauðsynlegt, úr eða sími sem mælir vegalengd 
hjólatúrsins 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hæfniviðmið: 

Íþróttir 

gert æfingar sem reyna á loftháð þol                                                                                          
tekið þátt á ábyrgan hátt í útivist með tilliti til aðstæðna og ratað um 
landsvæði eftir korti. 

samfélagsfræði 

tileinkað sér heilbrigða og holla lífshætti, 

 

Námsmarkmið: 

njóta útiverunnar                                                                                                                             

að auka hæfni nemenda á hjóli                                                                                                    

læra umferðarreglur                                                                                                                             
kynnast góðum hjólaleiðum í hverfinu 

 

 

 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat og símat. Tekið verður mið af virkni nemenda í námskeiðinu, hvort nemandi 
mæti með nauðsynlegan búnað og sé jákvæður gagnvart verkefnum námskeiðsins. 

  

 
 

 

      



 

Val B (miðvikudagar og föstudagar) 

 

Myndlist – þrykk á þúsund vegu 

Tímafjöldi: 2x2 kennslustundir á viku.  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 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: 

Að nemandi 

• 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 þar sem eftirfarandi þættir eru hafðir í huga: vinnusemi, sköpun, vandvirkni, 

samskipti, umgengni og ábyrgð á eigin vinnusvæði auk hæfniviðmiða. 

 

 



 

Osmo og Minecraft 

Tímafjöldi: 2x2 kennslustundir á viku í 7 vikur           

 
 

Kennarar:  

Jóhanna Þorkelsdóttir (10:10 Stofa 25) 

Ingibjörg Kristinsdóttir (10:50 – 11:30) 

 

 

 

Viðfangsefni: 

2 tímar á viku:  

Vinna í tölvuleiknum Minecraft og Osmo en þar þjálfast nemendur í að hafa frumkvæði, sýna 
sjálfstæð vinnubrögð, hæfni til sköpunar, samstarfsgetu á jafningjagrundvelli, sjálfstæða og 
gagnrýna hugsun.  

 

Hæfniviðmið  

Að nemandi geti: 

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

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

• Spilað við aðra og fylgt samskiptareglum sem eiga við hverju sinni. 

• Tekið sigri og ósigri af virðingu. 
 

Námsmat  Leiðsagnarmat og leiðabók  

https://pngimg.com/download/59222
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Textílmennt 1-B: 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, griflur, 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.   

 
 
 
 
 



 
 

Heimilisfræði – Bakstur 

Tímafjöldi 2 x 2 kennslustundir á viku í  7 vikur  Kennari : Þórdís Ólafsdóttir  

 

 

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. 

 

 
 



Útikennsla 

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

 
Verkefni: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Valið er byggt að nokkru leiti á ýmsum verkefnum sem skátar vinna með.   

Valið er úti og verða nemendur að vera klæddir  eftir aðstæðum.  

Valið er samþætting námsgreinanna: heimilisfræði, íþróttir, smíði og samfélagsfræði.  

 

 

Námsmarkmið: 

að njóta útiveru 

að kynnast nærumhverfi skólans  

að læra einfalda útieldun 

að læra samvinnu 

að læra að nota ýmis verkfæri 

 

 

 

Námsmat: 

Munnlegt endurmat. 

Vikur B = Útikennsla 

1 Að kveikja eld & úti-eldun 

2 Byggja skýli 

3 Ratleikur 

4 Heitir drykkir á eldi 

5 Rötun 

6 Byggingar/Súmingar 
7 Leikar í skóginum 



Val í 5.-7. bekk  

                                    Tímabil 1 (26. ágúst – 12. október) 

 

Nemandi:      Bekkur:_________________ 

 

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 

Myndmennt     

Heimilisfræði – bakstur    

Íþróttir    

Textílmennt – Lærðu á saumavél og 
saumaðu smáhluti 

   

Hjólaval    

 

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 

Myndlist – Þrykkt á þúsund vegu    

Osmo og Minecraft    

Heimilisfræði - bakstur    

Textíll – Hekl og prjón    

Útival    

 

Undirskrift foreldris/forráðamanns 

 

_____________________________________________ 

                                             Athugið! Skiladagur valblaðs er þriðjudagurinn 24. ágúst 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


