
Val á miðstigi í Húsaskóla 

Val tímabil 4 

                                       (17.mars-2.júní) 

Nú er komið að 4 Val tímabilinu. í Vali geta nemendur á miðstigi valið á milli fjölbreyttra 
námskeiða í skólanum. Í þessu Vali blandast nemendur eftir áhuga nemenda á framboði 
hverju sinni. 

Fyrirhugað var að valtímabilin væru fimm þetta skólaárið en vegna Covid þá féll valið niður í 
nokkrar vikur og eru því tímabilin fjögur þetta árið.  

Á hverju val tímabili eru tvö námskeið í boði þ.e. Val A og Val B. Því fá nemendur að velja sér 
og upplifa 8 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. 

 

Hvatningarverðlaun SFS: Við erum stolt af því að valið hjá okkur fékk Hvatningarverðlaun 
Skóla og Frístundasviðs Reykjavíkurborgar núna nýlega. Þar kemur fram að: mati 
dómnefndar hefur Húsaskóli greinilega haft forystu um að bjóða fjölbreytt og áhugavert val 
fyrir nemendur á miðstigi sem hefur jákvæð áhrif á nám og kennslu í öðrum greinum. 

Hér er frétt um verðlaunaafhendinguna 

Ef þið hafið spurningar varðandi fyrirkomulag eða annað tengt Valinu þá hafið samband við 
Jónu Rut aðstoðarskólastjóra, jona.rut.jonsdottir@rvkskolar.is 

 

https://husaskoli.is/2022/03/03/husaskoli-fekk-hvatningarverdlaun-skola-og-fristundasvid-reykjavikurborgar-fyrir-val-a-midstigi/
mailto:jona.rut.jonsdottir@rvkskolar.is


Val A (þriðjudagar og fimmtudagar) 

 

Íþróttir - Netleikir 

Tímafjöldi: 2 x 2 kennslustundir á viku.  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 – 80 mín 2x í viku 

Netleikir  

1 Förum í alls kyns netleiki  
t.d. badminton, blak, tennis, fótbolta 
tennis, hokkí, fótbolta. 

 
2 

3 

4 

5 

6 
7 



Heimilisfræði – matreiðsla og bakstur 
Tímafjöldi 2 x 2 kennslustundir á viku  ( hámarksfjöldi 12 )            Kennari: Kristín Ómarsdóttir 

 

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 

 

Val A  ( þriðjudagar og fimmtudagar) 

Í þessum áfanga verður áhersla bæði á matreiðsla og bakstur. Farið 

verður yfir ráðleggingar um matarræði og helstu næringarefni. Kynnt 

verða algengustu eindhúsáhöld og notkun þeirra, mælieiningar, mál 

og vog.  

Í verklegu tímunum verða eldaðir eindaldir réttir, bakað brauð og 

sætmeti. Lagt verður á borð, farið yfir góða borðsiði, umgengni og 

frágang, auk þrifa og hreinlætis. 

 

 

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 – Ull og þæfing – blóm og prjón 

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

 

Lýsing: Við kynnumst ullarvinnslu og horfum á myndbönd, bæði íslensk og erlend. Við æfum 

okkur að þæfa með nál og með sápu. Við prjónum úr lopa, skreytum og þæfum og búum til 

hitaplatta undir potta.  Við skoðum myndir af blómum og veljum okkur blóm sem við viljum 

þæfa í mynd, teiknum uppkast og vinnum eftir. Ef tími er til, blautþæfum kúlur og gerum 

túlípana.  

 

  

 

Hæfniviðmið:  

- að kynnast ull og ullarvinnslu 

- 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 þæfingu, bæði blautþæfingu og með nál 

- 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.   

 

 
 



Hjólaval – ganga og styrkur 
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. 

Þar til að færð lagast fer hópurinn í göngutúra og 
styrktaræfingar.  Þá er gott að vera með manbrodda.  Eftir að 
stígar eru orðnir hjólafærir getur komið upp sú staða að það er 
hálka á morgnanna en í hádeginu þegar við förum að hjóla er 
hún farin. Þá daga þurfa nemendur að ganga í skólann og reiða 
hjólin sín ef þau eru ekki á nagladekkjum.   

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. 

  

 
 

 

  



 
 

Myndmennt – Hlutateikning, litafræði og málun 

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

 
Verkefni:  
Lærum meðferð blýanta og skyggingatækni. Hlutateikning, listasaga, litafræði og litablöndun. 
Einnig förum við í myndbyggingu. Ef tími vinnst til gerum við lítinn hlut úr jarðleir, brennum 
hann og glerjum. Áhersla á vönduð vinnubrögð.                                                 

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 

• geti notað mismunandi efni, verkfæri og miðla á skiplagðan hátt í eigin sköpun 

• 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. 



   

Val B (miðvikudagar og föstudagar) 

 

Útikennsla (veðurháð) 

Tímafjöldi: 2 x 2 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  Að kveikja eld, úti-eldun  
(t.d. smores, pop, brauð), 

& leikir í skóginum. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 



Kvikmyndalæsi 

Tímafjöldi: 2 x 2 kennslustundir á viku.  Kennarar: Jóhanna Þorkelsdóttir og Ingibjörg 

Kristinsdóttir  

Staðsetning:  Stofa 25 og 26 

 

Verkefni 

Rýnum í kvikmyndir til dæmis á eftirfarandi hátt:  

• Skoðum hvernig sjónarhorn, hreyfingar og tökur hafa áhrif á upplifun okkar. 

• Ræðum og vinnum með boðskap myndanna 

• Ræðum og vinnum með  persónusköpun, aðal og aukapersónur 

• Förum yfir sögusvið og tíma myndarinnar 

 

Nemendur þjálfast  m.a. í samstarfsgetu á jafningjagrundvelli og sjálfstæðri og gagnrýnni 
hugsun.  

 
Hæfniviðmið - lykilhæfni 
Að nemandi geti: 
 

• Gert grein fyrir og miðlað þekkingu sinni og leikni, skoðunum, hugsunum. 

• Áttað sig á mismunandi túlkunum og greint á milli staðreynda og skoðana. 

• Notað viðeigandi hugtök og orðaforða sem tengist umfjöllunarefni hverju sinni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Myndmennt – afmælisverk Húsaskóla 

Tímafjöldi: 2 x 2 kennslustundir á viku.  Kennari: Ingibjörg Sveinsdóttir 

 
Verkefni:  
Hugmyndavinna, skissuvinna og útfærsla verkefna, tvívítt og þrívítt, bæði sem hóp-og 
einstaklingsverkefni. Tilraunir með efni og útfærslur. Markmiðið er að lokaafurð verði þrívítt 
verk í miðrými skólans þar sem einkunnarorð skólans og umhverfissáttmálinn okkar verði 
undirtónn í því sem endurspeglar skólaandann og þá einstaklinga sem þar starfa. 
 

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  

• geti byggt eigin listsköpun á hugmyndavinnu tengdri 
ímyndum, rannsóknum, tilraunum og reynslu 

• geti nýtt grunnþætti myndlistar í eigin sköpun 
 °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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Heimilisfræði – Hollt og gott 

Tímafjöldi 2 x 2 kennslustundir á viku  ( hámarksfjöldi 12 )            Kennari: Kristín Ómarsdóttir 

 

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 

 

Val B – Hollt og gott ( miðvikudaga og föstudaga ) 

Í þessum áfanga er lögð áhersla á heilsusamlegan lífstíl. Farið verður 

yfir ráðleggingar um matarræði, helstu næringarefni og hvaða áhrif 

góð næring hefur á líkama okkar. Teknar verða samræður um tengsl 

næringu við heilsu og líðan almennt.         

Í verklegu tímunum verða matreiddir einfaldir, góðir en umfram allt 

hollir réttir. Einnig verður áhersla lögð á hollt sætmeti, orkubita og 

bakstur. Markmiðið er að börn læra að bjarga sér sjálf um 

orkumikinn og góðan mat fyrir öfluga og hrausta krakka. Lagt verður á borð og farið yfir góða 

borðsiði. Einnig farið yfir umgengni í eldhúsi og þrif auk almennt 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 

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

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

 

 

 

 

 
 



Textílmennt – Lærðu á saumavél 

Tímafjöldi: 2 x 2 kennslustundir á viku.  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 litla hluti s.s. augngrímu, þvottapoka eða flíshúfu. Auk þess gefst nemendum kostur 

á að sauma eftir einföldum sniðum, náttbuxur eða bol. 

                       

 

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.   

 

 

   

 



 

Aðstoðarmaðurinn – 7.bekkur 

Tímafjöldi: 2 x 2 kennslustundir á viku  

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 4 (17. mars - 2. júní) 

 

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 –  
Ull og þæfing – blóm og prjón 

   

Íþróttir - netleikur    

Hjólaval – ganga og styrkur    

Myndmennt –  
Hlutateikning, litafræði og málun 

   

 

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 – hollt og gott    

Útikennsla    

 Myndmennt – 
 afmælisverk Húsaskóla 

   

Textílmennt – lærður á saumavél    

Aðstoðarmaðurinn  
(eingöngu nem. í 7.bekk) 

   

Kvikmyndalæsi    

 

Undirskrift foreldris/forráðamanns 

______________________________________________________ 

Athugið! Skiladagur valblaðs er miðvikudagurinn 9. mars  


