
Val á miðstigi í Húsaskóla 

Val tímabil 2 

 

Nú er komið að Val tímabili 2. í Vali geta nemendur valið á milli 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.  

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.  

 

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
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdlpng.com%2Fpng%2F6408324&psig=AOvVaw1atNeEQjL3FFkpAnFsiR3D&ust=1600181578183000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjvkIfz6OsCFQAAAAAdAAAAABAJ


Val A (þriðjudagar og fimmtudagar) 

 

Íþróttir - netleikir 

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 – 80 mín 2x í viku 

Netleikir  

1 Badminton 
Blak 
Tennis 
Fótbolti 
Hokkí 
Handbolti 
frjálst val -  Netleikir 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



Heimilisfræði - ömmubakstur 

 

Tímafjöldi: 2 x 2 kennslustundir á viku í  7 vikur                                                                                                 

Kennari: Bára Heiðdís Heimisdóttir  

  

Lýsing: Í þessum áfanga er lögð áhersla á bakstur sem ömmur 

okkar væru líklegar til þess að baka. 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: 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.   

 

 

 

 

 

 



 

Leiklist  

Kennari : Tanja Líf  

Tímafjöldi: Tvisvar sinnum tvær kennslustundir á viku í sjö vikur  

 

Lýsing; 

Í þessum áfanga verður farið yfir grunnþætti leiklistar, 

allt frá kyrrmyndum yfir í spuna og styttri leikrit. 

Nemendur læra hina ýmsu leiklistarleiki sem þjálfa 

traust, einbeitingu, rýmisvitund og samvinnu. Læra að 

nota mismunandi spunastíla og vinna saman að stuttum 

leikritum. 

 

Hæfniviðmið: 

Að nemandi geti: 

  

• Nýtt sér hugmyndir jafningja og lagt fram sínar eigin í leikrænu ferli og við 
undirbúning og sköpun leikþáttar. 

• Nýtt sér leikmuni, búninga, einfaldan sviðsbúnað og tækni til þess að styrkja sköpun 
sína.  

• Beitt fleiri en einu formi leiklistar og notað ímyndunarafl í látbragðsleik, kyrrmyndum 
og spuna. 

• Getur unnið með samnemendum og sýnt tillitssemi á þeirra framlagi.  

• Talað hátt og skýrt fyrir framan áhorfendur.  

• Lært og flutt tilbúinn leiktexta með leikrænni tjáningu fyrir áhorfendur. 
 

 

Námsmarkmið: 

Að nemandi: 

• Læri grunnþætti leiklistar. 

• Læri að vinna vel með öðrum sem og sjálfstætt. 

• Læri að nota spuna og kyrrmyndir. 

• Sé kunnugur hinum ýmsu leiklistarstílum. 
 

Námsmat: 

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

samskipti, jákvæðni, frumkvæði og liðsheild/samvinna 



Myndmennt - Listin í Reykjavík – Reykjavík í listinni. 

2 x 2 kennslustundir á viku 

Kennari: Ingibjörg A. Sveinsdóttir 

Viðfang: 

Nemendur kynnast listaverkum í Reykjavík og hvernig Reykjavík birtist í listaverkum.  

Eðli málsins samkvæmt verður mikið farið í vettvangsferðir til að skoða bæði listaverk 

borgarinnar og svo hvernig borgin birtist í hinum ýmsu myndum í myndlist fyrri tíma og í dag. 

Með þessu móti kynnast nemendur bæði borginni sinni og ýmsum listamönnum, aðferðum, 

stefnum og straumum. 

Nemendur fá að spreyta sig á að útfæra 

sína eigin Reykjavíkurlist. 

 

Hæfniviðmið: 

 Að nemendur geti 

borið saman  og greint aðferðir við gerð 

mismunandi listaverka 

beitt hugtökum og heitum sem tengjast 

aðferðum hverju sinni 

greint og fjallað um áhrif myndlistar í 

umhverfinu og samfélaginu 

gert grein fyrir marvíslegum tilgangi myndlistar. 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 Námsmat: 

 Leiðsagnarmat og jafningjamat byggt á virkni nemenda. 



   

Val B (miðvikudagar og föstudagar) 

 

Áhugasviðsverkefni  

Tímafjöldi: 2x2 kennslustundir á viku í 7  vikur                                                                                      
Kennari: Ingibjörg Kristinsdóttir 
 
 
Nemendur munu ásamt kennara vera með hugstormun um þau efni sem vekja 
áhuga þeirra til að kynna sér ítarlega og ofan í kjölinn. Nemendur fá svo tækifæri 
til að velja sér verkefni með tilliti til áhuga síns. Mikið frelsi er um val á 
viðfangsefni. Verkefnið getur bæði verið hóp- og einstaklingsverkefni. Nemendur 
raða sér í hópa, einn til fjórir nemendur eru í hverjum hópi. Nemendur ákveða 
sjálfir hvernig þeir vinna verkefnið og í hvaða formi þeir skila því. Dæmi um verkefni sem 
nemendur geta skoðað eru: Kardashian fjölskyldan, fluguveiði, frjálsar íþróttir, 
sælgætisuppskriftir, tímarit, þjóðbúningar, skjaldbökur og uppskriftabók, tónlistarstefnur eða 
tónlistarfólk, heimstyrjaldirnar ofl. 
 
Í upphafi gera nemendur vinnuáætlun fyrir verkefnið sem undirrituð er af kennara. Í lokin 
eru kynningar á verkefnum nemenda. Þær hafa verið með ýmsu sniði: Glærukynningar, lög 
og kvikmyndir svo dæmi séu tekin en nemendur hafa aðgang að lista yfir 72 mismunandi 
leiðir til að skila af sér verkefni á skapandi hátt. Foreldrum verður gefinn kostur á að mæta á 
kynninguna og munu fá boð þess efnis þegar þar að kemur.  
 
Markmið valsins er að nemendur geti lært og kynnt sér nánar viðfangsefni sem fellur vel að 
áhugasviði þeirra og þeir fái með því tækifæri til að bæta þekkingu sína á viðkomandi sviði. 
Með áhugasviðsverkefnum er átt við að nemendur velja sér viðfangsefni til að kynna sér eða 
dýpka þekkingu sína á og gera samning um þá vinnu við kennara. Með verkefninu er einnig 
unnið að því að fá nemendur til að taka meiri ábyrgð á eigin námi, vinna sjálfstætt eftir 
áætlun sem þeir gera sjálfir og um leið að gera námið áhugaverðara.  
 
Matið byggist á skrifum í leiðarbók, kynningu, sjálfsmati og frammistöðumati kennara.  
 
Hæfniviðmið lykilhæfninnar sem liggja til grundvallar í verkefninu: 

• spurt spurninga og sett fram áætlun um efnistök og úrlausn verkefna  

• vegið og metið hvort aðferð við verkefnavinnu hafi borið árangur  

• gert grein fyrir og miðlað af þekkingu sinni og leikni, skoðunum, hugsunum og 
tilfinningum á þann hátt sem við á hverju sinni. 

• lært af mistökum og nýtt sér óvæntar niðurstöður við lausn verkefna á skapandi hátt, 

• gert sér grein fyrir styrkleikum sínum með það að markmiði að efla og byggja upp 
sjálfsmynd sína, 

• tekið leiðsögn og uppbyggilegri gagnrýni á jákvæðan hátt. 
 
 

 



 

Smíðastofu verkefni og útikennsla 

 
Tímafjöldi: 2x2 kennslustundir á viku í 7  vikur                                                                                      
Kennari: David Patchell 
 
 

 

 

Verkefni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Námsmarkmið: 
Að nemandi: 

- Unnið og talað saman utandyra 

- Unnið á lausnamiðaðan hátt  

- Bætt samskipti og samvinnuhæfni 

- Hugsað út fyrir kassann 

- Tekið tillit til annarra 

- Fullvinna lítil smíðaverkefni 

 

Hæfniviðmið: 

Að nemandi geti:  

- Njóti þess að stunda heilsubætandi útivist 

- Samvinna við að fullvinna verkefni 

 

Námsmat:  Munnlegt endurmat 
 
 
 

Vika 1 Smíðastofan/útiverkefni 

Vika 2 Smíðastofa verkefni 

Vika 3 Að kveikja eld & útieldun - brauð 

Vika 4 Leikir í skóginum 

Vika 5 Smíðastofa verkefni 

Vika 6 Smíðastofa verkefni 

Vika 7 Heitir drykkir úti  



 

Myndmennt – teiking, málun, listasaga og leir 

Tímafjöldi: 2x 80 mín á viku. Kennari: Ingibjörg A. Sveinsdóttir 

Verkefni og viðfang: 

Unnið verður með teikningu og málun. Skoðum hlutföll í andliti og sjáum hvernig listamenn 

hafa unnið með mismunandi stíla í andlitsmyndum. Kynnumst verkum kúbisma og Picasso og 

skoðum hvernig verk frumbyggja höfðu áhrif á vinnu listamanna. Afrískar grímur og útlit 

skordýra verður skoðað og unnið út frá þeim rannsóknum. Endum á að gera grímu úr leir.  

 

        

 

 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti 

byggt listsköpun á hugmyndavinnu tengdri ímyndun, rannsóknum og 

reynslu 

nýtt sér grunnþætti myndlistar í eigi sköpun 

unnið hugmynd frá skissu að lokaverki bæði tví-og þrívítt 

notað mismunandi efni, verkfæri og miðla á skipulagðan hátt 

 

 

Námsmat: leiðsagnarmat og jafningjamat byggt á virkni nemenda 

 

 



Heimilisfræði - Muffins, allt frá sætu til salt 

  

Tímafjöldi: 2 x 2 kennslustundir á viku í  7 vikur                                                                                                 

Kennari: Bára Heiðdís Heimisdóttir 

 w 

Lýsing: Í þessum áfanga er lögð áhersla á bakstur 

ýmiskonar tegunda af muffins.  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 farið frá matarmeiri 

muffins til sætra bollakaka , farið yfir umgengni og 

þrif á helstu áhöldum til bakstursgerðar m.a. 

bakaraofni og ofnplötum 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 – Ull og þæfing – fuglar og fleira 

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 sápu. Við skoðum myndir af fuglum og veljum okkur fugla sem við 

viljum þæfa í mynd, teiknum uppkast og vinnum eftir. Blautþæfum jólakúlur og skreytum að 

eigin vali, búum til jólatrésskraut með nálaþæfingu og jafnvel litlar jólamyndir. 

 

  

 

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.   

 

 

 

 

 



Val í 5.-7. bekk  

Tímabil 2 (18. október – 2. desember.) 

 

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 - ömmubakstur    

Textílmennt- jólin og annað skraut    

Íþróttir - netleikir    

Leiklist    

Myndmennt - Listin í Reykjavík – 
Reykjavík í listinni. 

   

 

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 - Muffins, allt frá 
sætu til salt 

   

Smíðastofu verkefni & 
útikennsla 

   

Áhugasviðsverkefni 
 

   

Myndmennt     

Textílmennt – ull og þæfing, 
fuglar og fl. 

   

 

 

Undirskrift foreldris/forráðamanns 

______________________________________________________ 

                                          Athugið! Skiladagur valblaðs í síðasta lagi miðvikudaginn 12. október. 


