
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 
 

Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2020 

STAR1ÞS05 

Verklegt starfsnám  

Kennarar Helga Jakobsdóttir(HJ) helga.jakobsdottir@fss.is 
Magnús Einþór Áskelsson(MEA) magnus.askelsson@fss.is 
Sunna Pétursdóttir(SP) sunna.petursdottir@fss.is 
Telma Rut Eiríksdóttir(TE) telma@fss.is 

Viðtalstími Þriðjudagar kl. 14:20-15:00 í stofu 221 

Kennsluefni Efni frá kennara 

Áfangalýsing Menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru 
hafðir að leiðarljósi. Áhersla verður lögð á að kynna sér ýmis störf og 
mismunandi vinnustaði. Námið felur í sér að nemendur þjálfist í að beita 
mismunandi aðferðum og verklagi. Starfsnám getur farið fram í 
skólanum og úti á vinnustöðum. Með því að tengja námið við vinnustaði 
öðlast nemendur oft aðra sýn á námið í skólanum og tilgangur námsins 
verður oft skýrari. Nemendur fara út á vinnumarkað og prófa störf sem 
þau hafa áhuga á.  

 

Vinnuáætlun 

Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 

Undirbúningur f. tíma 15 vikur x 4 tímar x 20 mín 20 klst. 

Undirbúningur f. starfsnám á 
vinnustað 

3 x 4 klst. 12 klst. 

Kynning á starfsnámi 15 klst. 15 klst. 

Alls  107 klst. = 5 fein* 

 

 

 

Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 

skilning á: 

• Fjölbreyttum vinnustöðum 

• Að þjálfun og undirbúningur er 

mikilvægur áður en farið er út á 

vettvang 

• Mikilvægi þess að fara út á 

vinnumarkaðinn að skóla loknum 

 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni 

sem hann hefur aflað sér til að: 

• Taka þátt í atvinnulífinu 

• Vinna verkefni sjálfstætt eða eftir 

leiðsögn 

• Hafa trú á eigin færni og sjálfstraust til 

þess að takast á við ný verkefni 



Virðing, samvinna og árangur 
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• Þeim hættum sem geta verið í 

starfsumhverfinu. 

• Biðja um aðstoð ef þess þarf 

• Tilheyra starfsmannahópi 

 

 

  

Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• Beita fjölbreyttu verklagi 

• Vinna eftir skipulagi 

• Mæta til vinnu á réttum tíma 

• Fylgja hreinlætisreglum á vinnustað 

• Fylgja samskiptareglum á vinnustað 

 

 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Áfanginn er á fyrsta þrepi, þ.e. miðast við almenna og hagnýta þekkingu 
sem tekur mið að stöðu hvers og eins. Áfanginn er símatsáfangi og þar 
með ekkert lokapróf.  Námsmatið byggist á þátttöku, ástundun, virkni, 
tveimur kaflaprófum og framkomu í kennslustundum.  Notast verður við 
símatskvarða sem kynntur verður fyrir nemendum í upphafi annar.   

 

Reglur áfanga Notkun á símum er ekki leyfileg í tímum nema með leyfi 
Kennara. 

 

Annað sem 
kennari vill láta 
koma fram 

Gert er ráð fyrir því að nemendur taki þátt í öllum verkefnum annarinnar 
og vinni þau jafnt og þétt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Virðing, samvinna og árangur 
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Kennsluvikur                       Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
24. - 28. ágúst 

Kynning á áfanga 

Hugmyndir frá nemendum um það hvaða 

störf þeir vilja fræðast um 

 

2. vika 
31. ágúst - 4. sept. 

Útbúa spurningar fyrir næsta gest  

3. vika 
7. - 11. september 

Gestur kynnir starf sitt  

4. vika 
14. - 18. september 

Útbúa spurningar fyrir næsta gest  

5. vika 
21. - 25. september 

Gestur kynnir starf sitt  

6. vika 
28. sept. - 2. október 

Útbúa spurningar fyrir næsta gest  

7. vika 
5. -9. október 

Gestur kynnir starf sitt  

8. vika 
12. – 16. október 

Útbúa spurningar fyrir næsta gest  

9. vika 
19. - 23. október 

vetrarleyfi 

Vetrarleyfi  

10. vika 
26. - 30. október 

Gestur kynnir starf sitt  

11. vika 
2. - 6. nóvember 

Útbúa spurningar fyrir næsta gest  

12. vika 
9. - 13. nóvember 

Gestur kynnir starf sitt  

13. vika 
16. -20. nóvember 

Lokaverkefni  

14. vika 
23. - 27. nóvember 

Lokaverkefni kynnt Kynning 

15. vika 
30. nóv. - 4. desember 

Mat á áfanga og frágangur  

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Telma, Sunna, Maggi og Helga 


