
   

 

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 
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Val A (þriðjudagar og fimmtudagar) 

 

Íþróttir - fótbolti 

Tímafjöldi: 2x2 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 – 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                                                                                                  

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 

 

                                                                                                     

 
 
 



   

 

 

Textílmennt – Útsaumur og vélsaumur – koddaver 

Tímafjöldi: 2 x 2 kennslustundir á viku.                                                                      

Kennari: Sigurbjörg K. Jónsdóttir 

 

Lýsing: Nemendur fá bómullarefni með teikningu af Múmínálfinum og 

upphafsstöfum sínum. Þeir læra útsaumssporin varplegg og flatsaum. 

Þeir sauma Múmínálfinn með varplegg en nota bæði sporin í 

upphafsstafina. Að því loknu sauma þau koddaverið saman í saumavél. 

Koddaverið verður í stærðinni 50x70 cm. 

        

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.   

 

 

 

 



   

 

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 – hönnun, nytjahlutir og skraut 

Myndmennt: 2x2 kennslustundir á viku 

Kennari Ingibjörg A. Sveinsdóttir 

Viðfangsefni: Hvað er hönnun og til hvers þurfum við að vita 

það? Unnið verður með teikningu og skissur. Við mundum nota 

margvíslegan efnivið og gera bæði skrautmuni og nytjahluti. 

 

               

 

 

      

 

 

 

Metanleg hæfniviðmið: 
Að nemandi geti: 

greint og borið saman aðferðir við gerð marskonar listaverka 

notað mismunandi efni, verkfæri og miðla við eigin sköpun 

nýtt sér grunnþætti myndlistar við vinnu sína 

unnið hugmynd frá skissu að fullunnu verki 

gert grein fyrir margvíslegum tilgangi myndlistar og hönnunar 

 

 

Námsmat: leiðsagnarmat og jafningjamat byggt á virkni nemenda 

 

 



   

 

Val B (miðvikudagar og föstudagar) 

 

Útikennsla (veðurháð) og smíðastofu verkefni 

 

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 

• Fullvinna lítil smíðaverkefni 
 
 
Námsmarkmið: 
Að nemandi: 

• Njóti þess að stunda heilsubætandi útivist 

• Samvinna til að fullvinna verkefni 
 
Námsmat:  Munnlegt endurmat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vikur Útikennsla – 80mins x2 á viku 

Val B -  Útikennsla  (veðurháð) og smíðastofu verkefni 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

Leikir í skóginum 
Smíðastofu verkefni 
Smíðastofu verkefni 

Ganga og gaman 
Smíðastofu verkefni 
Smíðastofu verkefni 

Að kveikja eld og útieldun 



   

 

Sögugerð – skapandi skrif 

Kennari: Jóhanna Þorkelsdóttir (10:10 Stofa 25) Tímafjöldi: 2 x 2  kennslustundir á viku   

 

 

 

 

                    

                                   
                                  Þetta er Val fyrir þá sem hafa gaman af því að skrifa sögur! 

 

 
Stofa 25:  

• allir skapa sína eigin persónu 

• nýtum ímyndunaraflið 

• lögð er  áherslu á að hver einasti rithöfundur finni sína eigin leið til að skapa. 

• reynum að skapa góðar aðstæður til sköpunar 

• engin ein leið er réttari en önnur 

• búum til persónur í forritinu Bitstrips 

• gerum teiknimyndir út frá handritum/sögum nemenda 
 

 

Hæfniviðmið: 
 
Að nemandi geti: 
 

▪ sýnt sjálfstæði í vinnubrögðum undir leiðsögn og í samvinnu með öðrum. 
▪ valið textategund, skipulagt og orðað texta, svo sem sögur, frásagnir og lýsingar, 
▪ samið texta þar sem beitt er eigin sköpun, notið þess að tjá hugmyndir sínar og 

reynslu og veitt öðrum hlutdeild með því að kynna ritunina eða leyfa öðrum að lesa, 
▪ skrifað texta á tölvu og beitt nokkrum aðgerðum í ritvinnslu,  
▪ skrifað texta með ákveðinn lesanda í huga, á blað eða tölvu. 
▪ Nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Myndmennt – myndbygging, teikning og dúkrista 

Tímafjöldi: 2 x 2  kennslustundir á viku  

Kennari: Ingibjörg A. Sveinsdóttir 

 

Verkefni og viðfang: 

Unnið verður með teikningu, myndbyggingu og dúkristu. Byrjum á einfaldri línuteikninu og 

svo hlutateikningu og skyggingu. Skoðum myndbyggingu og vinnum skissur fyrir grafíkverk 

(dúkristu).  

 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti 

byggt listsköpun á hugmyndavinnu tengdri ímyndun, 

rannsóknum og reynslu 

nýtt sér grunnþætti myndlistar í eigi sköpun 

greint, borið saman og metið aðferðir við gerð 

margskonar listaverka 

unnið hugmynd frá skissu að lokaverki  

notað mismunandi efni, verkfæri og miðla á skipulagðan 

hátt 

 

 

 

Námsmat: leiðsagnarmat og jafningjamat byggt á virkni nemenda 

 



   

 

Heimilisfræði – lýðræðislegur bakstur 

 

Tímafjöldi: 2 x 2 kennslustundir á viku  

Kennari: Bára Heiðdís Heimisdóttir 

Lýsing: Þessi áfangi verður með öðruvísi sniði að því leyti að 

nemendur fá að kjósa um hvað verður gert. Nemendur fá 

tvo til þrjá valmöguleika sem verður kosið um og sá 

valmöguleiki sem fær flest atkvæði vinnur.  

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 bakstur, næringarfræði og meðferð matvæla  

• unnið sjálfstætt eftir uppskriftum og farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti og þrif 

tengdu heimilishaldi  

• bakað einfaldar 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.  

 

 

This Photo by Unknown Author is 

https://citizentruth.org/early-voting-youth-up/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


   

 

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. borðtuskur, 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.  

 

 



   

 

Val í 5.-7. bekk  

Tímabil 2 (6. desember 2022 – 14. febrúar 2023) 

 

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- útsaumur og vélsaumur- 
koddaver 

   

Íþróttir - fótbolti    

Leiklist    

Myndmennt – hönnun, nytjahlutir og 
skraut 

   

 

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. 

 

 

 

Undirskrift foreldris/forráðamanns 

______________________________________________________ 

 Athugið! Síðasti skiladagur valblaðs er fimmtudagurinn 1. des.  

Heiti valnámskeiðs B 1 2 3 

Heimilisfræði – lýðræðislegur 
bakstur 

   

Útikennsla og smíðastofu verkefni    

 Myndmennt – myndbygging, 
teikning og dúkrista 

   

Textílmennt – hekl og prjón    

Skapandi skrif    


