
Val á miðstigi í Húsaskóla - skólaárið 2022-23 

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 – 14.okt.                                                                                                                          
2) 18. okt. – 2. des.                                                                                                                             
3) 6. des. – 10. feb.                                                                                                                               
4) 14. feb. – 31. mars                                                                                                                             
5) 11. apríl – 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 vorið 2021 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 - Nærumhverfi og náttúra 

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

 
Viðfangsefni:  

Unnið úti að myndverkum, söfnum plöntum og jafnvel öðrum hlutum. Skoðum hvernig við 

nýtum fenginn ( gæti verið að búa til te, sjóða sultu, nota sem litarefni eða eitthvað allt 

annað). 

Markmið að nemendur: 

kynnist umhverfi sínu betur og fái innsýn í landnytjar 

kynnist margvíslegum aðferðum við listsköpun 

fræðist um sjálfbærni 

 

 

 

 

 

 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat, jafningjamat byggt 

á virkni           nemenda. 



Textílmennt – prjón og nytjahlutir 

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

eyrnabönd, griflur, buddur, borðtuskur, hitaplatta 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. 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.   

 

 
 
 
 



Heimilisfræði – Bakstur 

Tímafjöldi 2 x 2 kennslustundir á viku í  7 vikur  Kennari : Bára Heiðdís  

 

 

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 uppskriftir 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 

 

 



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 



Hlaup/ganga styrkur 
 

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

 
 
Í þessu vali ætlum við að vera úti og hreyfa 

okkur. Við hittumst tvisvar í viku. Í annað skiptið 

hlaupum við rólega nokkra kílómetra fram og til 

baka frá skólanum. Í hitt skiptið gerum við 

hlaupadrillur, mislanga spretti, ýmist flata eða í 

brekku. Við gerum einnig styrktaræfingar í hvert 

skipti. Ef veður leyfir tökum við tvöfaldan tíma 

einn daginn og förum í eina fjallgöngu. Þá fellur 

niður tími á móti því. Einnig er stefnan tekin á 

Gufunesbæ þar sem við spreytum okkur á rathlaupi, þar sem hlaupið er eftir korti á 

mismunandi staði hjá Gufunesbæ. 

 

Nemendur þurfa að vera klæddir til að hreyfa sig og vel skóaðir fyrir hlaup. Stígvél eða 

kuldaskór eru ekki hentug til að hlaupa í. 

Tímarnir verða með tvennum hætti, nema í fjallgönguvikunni sem verður þá þriðja útgáfan. 

Fyrri tími:  

• Upphitun á staðnum.  

• Mismunandi hlaupadrillur, svo sem valhopp, hæla í rass, hné upp. 

• Endurteknir sprettir, mislangir. Til dæmis: hlaupa upp skólabrekkuna og ganga rólega 

aftur niðu nokkrum sinnum, hlaupa hringinn í kringum íþróttahúsið og völlinn 

nokkrum sinnum og hvíla á milli. Hlaupa hratt í ákveðinn tíma og hvíla ákveðin tíma 

inn á milli.  

• Styrktaræfingar og teygjur. 

Seinni tími: 

• Upphitun á staðnum. 

• Skokkum rólega af stað ákveðna leið, til dæmis í kringum krikjugarðinn, í kringum 

Voginn, nýja stíginn að Gufunesbæ. Þeir sem hlaupa hraðar snúa við annað slagið og 

hlaupa aftur að hópnum. Þannig klára allir um það bil á sama tíma. 

• Styrktaræfingar og teygjur.  

 

 

 



Hæfniviðmið: 

Samfélagsfræði: 

• notað kort og gröf til að afla sér upplýsinga 

• gert sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum 

• tileinkað sér heilbrigða og holla lífshætti 

Íþróttir 

• gert æfingar sem reyna á loftháð þol 

• gert æfingar sem reyna á styrk og stöðugleika útlima og bols 

• gert flóknar samsettar æfingar sem reyna á lipurð og samhæfingu 

• tengt hlutverk taugakerfis, hjarta, blóðrásar og lungna við líkamlega áreynslu 

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

korti 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Val B (miðvikudagar og föstudagar) 

 

Myndmennt 

Tímafjöldi: 2x2 kennslustundir á viku.  Kennari: Ingibjörg A. Sveinsdóttir 

 

Viðfangsefni:  

Listasaga, teiknun og málun (og blönduð tækni) Skoðum listasöguna, sérstaklega 
imressionisma og expressionisma, einnig popplist. Skoðum verk valinna listamanna s.s 
Monet, Munch, Van Gogh, Warhool, Lichtenstein og Erró. Í byrjun lotunnar leitum við einnig 
fanga úti og gætum læðst á listasafn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markmið að nemendur: 

kynnist nokkrum stefnum í vestrænni listasögu 

kannist við nokkra listamenn og þekki 

vinnubrögð þeirra 

tileinki sér vönduð og fjölbreytt vinnubrögð 

geri sér grein fyrir fjölbreyttum aðferðum og 

tilgangi myndlistar 

 

 

Námsmat: leiðsagnarmat og jafningjamat byggt 

á virkni og viðhorfi nemenda 



Forritun, skák og spil 

Tímafjöldi: 2x2 kennslustundir á viku í 7 vikur                             Kennari: Jóhanna Þorkelsdóttir           
 
 

Viðfangsefni: 

2 tímar á viku:  

Kennari:  
Jóhanna Þorkelsdóttir 
 
 
 
 
Viðfangsefni: 

2 tímar á viku:  

,,Leika“ sér í forritun ,,Hour of Code“ og „Box Island“  Nemendur þjálfast í frumkvæði, 
þrautalausn, hæfni til sköpunar, samstarfsgetu á jafningjagrundvelli, sjálfstæða og 
gagnrýna hugsun.  

 
2 tímar á viku tafl og spil 
Nemendur tefla við jafningja og tölvuna, læra mannganginn og/eða þjálfa færni sína og 
læra í gegnum samvinnu og samskipti.  
 
 
 
 
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. 

• Notað skáksett  og teflt við jafningja. 

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

• Tekið sigri og ósigri af virðingu. 
 

Námsmat 

Leiðsagnarmat og símat.  

 

https://pngimg.com/download/59222
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://gadgetsin.com/handmade-7-in-1-wooden-board-game-set-with-optional-personalized-engraving.htm
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Textílmennt - Mylla (útsaumur og vélsaumur) 

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

 
Lýsing: Nemendur fá áteiknaðan jafa með 3x3 reitum fyrir milli. Þeir sauma krosssaum með 

perlugarni, hvern reit fyrir sig og sauma einnig rammann. Þeir æfa sig í að ganga frá endum 

og vanda vinnu.  Nemendur fá tíu steina sem þeir mála með tveimur litum, fimm steina með 

hvorum lit. Nemendur velja efni í poka og sauma í saumavél. Þeir þræða band í og útbúa 

þannig geymslupoka fyrir mylluna. 

        

Hæfniviðmið:  

- að kynnast útsaum 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.   

 

 
 
 
 



Heimilisfræði – matreiðsla og bakstur 

Tímafjöldi: 2 x 2 kennslustundir á viku í  7 vikur  Kennari : Bára Heiðdís 

 

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 

 

 
 
 
 
 
 



Útikennsla 

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

 
Verkefni: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hæfniviðmið B: 
Að nemandi geti: 

• Unnið og talað saman utandyra 

• Unnið á lausnamiðaðan hátt 

• Bætt samskipti og samvinnuhæfni 

• Hugsað útfyrir kassann 

• Tekið tillit til annarra 
 

 

Námsmarkmið: 
Að nemandi: 

• Njóti þess að stunda heilsubætandi útivist 
 

 

 

Námsmat:  Munnlegt endurmat 
 

 

 

 

 

 

Vikur Útikennsla 

1 Leikar í skóginum 

2 Byggja skýli 

3 Ratleikur 

4 Heitir drykkir á eldi 

5 Rötun & ganga 

6 Byggingar/Súmingar 

7 Að kveikja eld & útieldun 



Val í 5.-7. bekk  

Tímabil 1 (26. ágúst – 14. október) 

Nemandi:      Bekkur:_________________ 

 

Val A – þriðjudögum og fimmtudögum 

Settu kross (1) við það val 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 fara í.  

Heiti valnámskeiðs A 1 2 3 

Myndmennt  
- nærumhverfi og náttúran 

   

Heimilisfræði - bakstur    

Íþróttir    

Textílmennt – prjón og nytjahlutir    

Hlaup/ganga og styrkur    

 

Val B – miðvikudögum og föstudögum 

Settu kross (1) við það val 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 fara í.  

Heiti valnámskeiðs B 1 2 3 

Myndmennt  
-Listasaga, teiknun og málun 

   

Forritun, skák og spil    

Heimilisfræði – matreiðsla og 
bakstur 

   

Textíll  
– Mylla (útsaumur og vélsaumur) 

   

Útikennsla    

 

Mikilvægt að vanda allt sem valið er hvort sem það er sett í 1. 2. eða 3. sæti. Stundum er 
ekki hægt að verða við því að allir fái fyrsta valið, ef svo er þá munu við reyna að stefna á 
að þeir fá fyrsta val á næsta tímabili. 

Undirskrift foreldris/forráðamanns 

_____________________________________________ 

Athugið! Síðasti skiladagur valblaðs er þriðjudagurinn 23. ágúst                                                         
(það má koma með það á skólasetninguna) 


