
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. 

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.  

 

 

ATH. 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@rvkskolar.is 

 

 

mailto:jona.rut.jonsdottir@rvkskolar.is


Val A (þriðjudagar og fimmtudagar) 

 

Íþróttir - fótbolti 

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 Íþróttir – 80mins x2 á viku 

Val A – íþróttir 

bara fótbolti 
1 Fótboltadeild.  

Við spilum fótbolta í hverjum tíma og sjáum hver stendur uppi sem árangursríkasti leikmaðurinn.  2 

3 

4 

5 

6 

7 



Heimilisfræði – matreiðsla og bakstur 
 

Tímafjöldi: 2 x 2 kennslustundir á viku í  7 vikur                                                                                                

Kennari: Þórdís Ólafsdóttir 

 

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 – Jólin og annað skraut 

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

Kennari: Sigurbjörg K. Jónsdóttir 

 

Lýsing: Við gerum einfalt og fjölbreytt skraut fyrir jólin og aðra fallega muni til að skreyta heimilið. Við 

notum ýmsan efnivið og snið, æfum okkur í vélsaumi og saumum fjölbreytt útsaumsspor. Við skreytum 

afurðina með tölum, perlum eða öðru sem okkur finnst fallegt og vöndum vinnubrögðin.  

 

   

 

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.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Skapandi dans   

Tímafjöldi: 2 x 2  kennslustundir á viku í 6 vikur  

Kennari: Asako Ichihashi 

Lýsing:  

Skapandi dans er samræn hreyfing og 
listræna tjáning sem allir geta tekið þátt í án sérstakrar 
danstæknikunnáttu. Hann byggir upp á sköpun, ígrundun og 
tjáningu. Skapandi dans hjálpar til að þekkja sjálfan sig, byggir upp 
sjálftraust, gagrýna hugsun og félagslega tengingu með öðrum með 
því að vinna og dansa saman í sameignlegu rými. 

 

Verkefni:  

Unnið er með grunnþætti í skapandi dansi sem er líkami, rými, tími og kraftur. Í hverjum tíma er unnið 
með þema til að kanna möguleika á hreyfingu og tjáningu með eigin líkama gegnum hreyfileiki, spuna 
og skapandi dans. Nemendur vinna sjálfstætt og einnig með öðrum til að skapa dans saman, horfa 
hver á annan og ræða um það sem þeir sjá og upplifa. 

Hæfniviðmið:  

Að nemandi geti: 

• lært að beita líkama sínum markvisst í dansi og hreyfingu, 
• tekið þátt í hreyfileikjum, 
• tekið þátt í skapandi dansferli með jafningjum undir leiðsögn kennara,  
• nýtt sér grunnþætti skapandi dans í eigin sköpun,  
• tjáð sig í dansi, tengi saman hreyfingu, túlkun og tónlist, 
• unnið sjálfstætt og með jafningjum að dansverkefnum,  
• rætt um dans út frá persónulegri upplifun.  

Námsmat:  

Leiðsagnarmat tekur mið af vinnusemi, frumkvæði, sköpun og samskipti, einnig sjálfsmat og 
jafningjamat. 

*Vinsamlegast ath: nemendur mæta með þægileg föt til að hreyfa sig auðveldlega. 

 

 
 

 
 
 
 



Myndmennt – Fjarvídd II 

Tímafjöldi: 2 x 2  kennslustundir á viku í 6 vikur .  

Kennari: Ingibjörg A. Sveinsdóttir 

 

Verkefni: Fjarvíddarteikning með einum og tveimur punktum. Nemendur kynnast aðferðum 
fjarvíddarteikningar og gera tilraunir með húsateikningu. Skoðum húsagerð fyrri tíma og hvernig 
íslendingar notuðu nærumhverfi sitt til að komast af.  Vinnum þrívítt hús ( lítið módel) eftir skissum 
nemenda. Ef veður leyfir (þ.e.a.s.snjóar) förum við út og gerum snjóhús. 
 
 
Hæfniviðmið:  
Að nemandi geti  
• greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni  

• greint, borið saman og lýst ýmsum stílum og stefnum í myndlist og hönnun  

• gert grein fyrir marvíslegum tilgangi myndlistar og hönnunar  
 
 
Námsmarkmið:  
Að nemandi  
• geti fylgt ferli frá skissu til þrívíðrar hönnunar  

• þekki hugtakið „ arkitektúr“  

• geti nýtt sér lögmál fjarvíddarteikningar í myndgerð 
 °geti gert grein fyrir menningarlegu hlutverki list-og       
verkgreina  
 
 
 
 
 
Námsmat:  
Leiðsagnarmat þar sem lögð er áhersla á vinnusemi, frumkvæði, sköpun, samskipti og ábyrgð á eigin 

vinnusvæði auk hæfniviðmiða. 

 

     

 



Aðstoðarmaðurinn – 7.bekkur 

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

Umsjón: Jóna Rut Jónsdóttir  

ATH. þetta val er eingöngu í boði fyrir nemendur í 7.bekk 

 

Lýsing:  

Nemendur eru aðstoðarmenn inn í bekk hjá yngsta stigi. Þeir dreifast á hópana/bekkina og hjálpa yngri 

nemendum inn í kennslustofu, m.a. með að hlusta á þau lesa, hjálpa þeim að leysa ýmis tilfallandi 

verkefni í kennslustofunni í leik og starfi o.fl. 

 

Námsmarkmið:  

Að nemendur : 

eflist í samskiptum og hjálpsemi.  

styrki ábyrgðar og tilfinningagreind 

þjálfist  í að sýna umburðarlyndi 

 

Hæfniviðmið:  

Að nemandi geti: 

sýnt fram á skilning á mikilvægum gildum, svo sem kærleika, mannhelgi, félagslegu réttlæti. umhyggju 

fyrir öðrum mönnum og öllu lífi. 

sýnt samferðafólki sínu tillitssemi og umhyggju. 

sýnt sanngirni, sjálfstraust og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra 

 

  

 

 

 

 

 



Val B (miðvikudagar og föstudagar) 

 

Útikennsla  

 
Tímafjöldi: 2x2 kennslustundir á viku. 
Kennari: David William Patchell        
 

Verkefni: 

 

Hæfniviðmið: 
Að nemandi geti: 

• Unnið og talað saman utandyra  Unnið á lausnamiðaðan hátt  

• Bætt samskipti og samvinnuhæfni 

• Hugsað út fyrir kassann 

• Tekið tillit til annarra 
 
 
Námsmarkmið: 
Að nemandi: 

• Njóti þess að stunda heilsubætandi útivist 
 
Námsmat:  Munnlegt endurmat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vikur Útikennsla – 80mins x2 á viku 

Val B -  Útikennsla  (veðurháð) 

1-7 Ganga og gaman. 
Þrátt fyrir lægri hitatölur er gott að fara út í göngu og fá sér ferskt loft.  Endum í leikjum í 

Dalhúsum. 
*Ef við fáum snjó verður farið á sleða o.þ.h. *  



Forritun og mynsturgerð 

Kennarar:                  

Jóhanna Þorkelsdóttir (10:10 Stofa 25) – forritun 

Ingibjörg Kristinsdóttir (10:50 – 11:30) – mynsturgerð 

Tímafjöldi: 2 x 2  kennslustundir á viku í 6 vikur 

Forritun 

Verkefni 

Nemendur vinna verkefni í  forritun s.s. Box Island og Tynker.  

Nemendur í að hafa frumkvæði, sýna sjálfstæð vinnubrögð, hæfni 
til sköpunar, samstarfsgetu á jafningjagrundvelli, sjálfstæða og 
gagnrýna hugsun.  

Þeir sem hafa áður farið í forritun geta valið þetta aftur. 

 
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. 
 

Mynsturgerð 

Verkefni 

Nemendur skoða mynstur i nærumhverfi sínu, á netinu og í bókum 

tengdum prjóna- og saumaskap. Þeir hanna síðan eigin mynstur á blaði 

og/eða í google sheets og framkalla það með perli.  

Hæfniviðmið  

Úr stærðfræði 

• Þekki flutninga: hliðrun, speglun og snúningur. 

• Rannsakað og sett fram talnamynstur á skipulegan hátt. 

•  Unnið í samvinnu við aðra að lausnum stærðfræðiverkefna, taki tillit til  ólíkra forsenda 

nemenda. 

• Leyst stærðfræðiþrautir sem gefa tækifæri til að beita innsæi og 

framsetningu, byggða á fyrri reynslu og þekkingu. 

Úr sjónlistum 

• Unnið hugmynd frá skissu að lokaverki bæði tví- og þrívítt byggt á 

listsköpun á hugmyndavinnu tengdri ímyndun, rannsóknum og reynslu 

• Beitt hugtökum og heitum sem tengjast aðferðum hvers verkefni 



 

Myndmennt - þurrkrít, þrykk og þjóðtrú 

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

Verkefni: Verkefni:  
Lærum meðferð þurrkrít og litafræði samfara því. Einnig förum við í myndbyggingu. Kynnum okkur 
þrykk og þá helst dúkristu og skoðum bókaskreytingar með þeirri aðferð. Köfum ofan í þjóðtrúna í 
kringum jól og áramót. Vinnum myndir með þjóðsagnaívafi.  
 
Hæfniviðmið:  
Að nemandi geti  
• greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni  

• greint, borið saman og lýst ýmsum stílum og stefnum í myndlist   

• gert grein fyrir marvíslegum tilgangi myndlistar  

• gert grein fyrir menningarlegu hlutverki verk-og listgreina 

• beitt helstu tækni og orðfæri sem námsgreinin býr yfir 

• Sýni ábyrga og örugga umgengni við vinnu og frágang á vinnusvæði 
 

Námsmarkmið:  
Að nemandi  
• geti fylgt ferli frá skissu til fullbúins verks 

• þekki hugtökin „þrykk, dúkrista og fjölfeldi“ 

• geti nýtt sér lögmál litafræði og myndbyggingar í myndgerð   

 

 

 

 

 

 

Námsmat:  

Leiðsagnarmat þar sem lögð er áhersla á vinnusemi, frumkvæði, sköpun, samskipti og ábyrgð á eigin 

vinnusvæði auk hæfniviðmiða. 

 

 

 



Heimilisfræði – matreiðsla og bakstur 

 

Tímafjöldi: 2 x 2 kennslustundir á viku í  7 vikur                                                                                                

Kennari: Þórdís Ólafsdóttir 

 

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, 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.   

 

 
 

 



Aðstoðarmaðurinn – 7.bekkur 

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

Umsjón: Jóna Rut Jónsdóttir  

ATH. þetta val er eingöngu í boði fyrir nemendur í 7.bekk 

 

Lýsing:  

Nemendur eru aðstoðarmenn inn í bekk hjá yngsta stigi. Þeir dreifast á hópana/bekkina og hjálpa yngri 

nemendum inn í kennslustofu, m.a. með að hlusta á þau lesa, hjálpa þeim að leysa ýmis tilfallandi 

verkefni í kennslustofunni í leik og starfi o.fl. 

 

Námsmarkmið:  

Að nemendur : 

eflist í samskiptum og hjálpsemi.  

styrki ábyrgðar og tilfinningagreind 

þjálfist  í að sýna umburðarlyndi 

 

Hæfniviðmið:  

Að nemandi geti: 

sýnt fram á skilning á mikilvægum gildum, svo sem kærleika, mannhelgi, félagslegu réttlæti. umhyggju 

fyrir öðrum mönnum og öllu lífi. 

sýnt samferðafólki sínu tillitssemi og umhyggju. 

sýnt sanngirni, sjálfstraust og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra 

 

  

 

 

 

 



Val í 5.-7. bekk  

Tímabil 2 (1. desember 2021 – 2. febrúar 2022) 

 

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 & bakstur    

Textílmennt- jólin og annað skraut    

Íþróttir - fótbolti    

Skapandi dans    

Myndmennt – fjarvídd II    

Aðstoðarmaðurinn  
(eingöngu nem. í 7.bekk) 

   

 

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 – matreiðsla og 
bakstur 

   

Útikennsla    

 Myndmennt - þurrkrít, þrykk og 
þjóðtrú 

   

Textílmennt – hekl og prjón    

Aðstoðarmaðurinn  
(eingöngu nem. í 7.bekk) 

   

Forritun og mynsturgerð    

 

 

Undirskrift foreldris/forráðamanns 

______________________________________________________ 

 Athugið! Skiladagur valblaðs er föstudagurinn 26 nóv. 


