
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2021 

Samskipti 

SAMS1SS05 

Kennarar 

Sunna Pétursdóttir (sunna.petursdottir@fss.is) 

Telma Rut Eiríksdóttir (telma@fss.is) 

Magnús Einþór Áskelsson (magnus.askelsson@fss.is) 

Helga Jakobsdóttir (helga.jakobsdottir@fss.is) 

 

Viðtalstími  Mánudögum kl. 13:20-14:00 í stofu 221. 

Námsefni Efni frá kennurum 

Áfangalýsing 

Í áfanganum er fjallað um mikilvægi færni í samskiptum. Lögð er áhersla á að 
nemendur verði meðvitaðir um áhrif framkomu sinnar á umhverfi og fólk. 
Þeir hljóta þjálfun í aðferðum til að efla með sér þá þætti sem stuðla að 
uppbyggilegum persónulegum og faglegum samskiptum. Þar að auki er 
áhersla lögð á að vekja áhuga nemenda á fjölmiðlum, fréttum og það sem 
ber hæst í þjóðfélagsumræðunni hverju sinni. Unnið er með fjölmiðla s.s. 
dagblöð, útvarp, sjónvarp, netmiðla og tímarit.  Tengd verða saman samskipti 
og fjölmiðlar í víðu samhengi með umræðum um það sem er að gerast í 
nærumhverfi nemenda. 

Ein kennslustund vikulega á föstudögum.  

Einu sinni í mánuði verður farið yfir glærur frá umjónarkennurum í lok 
kennslustundar. 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Námsmat er byggt á leiðsagnarmati, verkefnaskilum, virkni í 
kennslustundum og mætingu.  Regluleg endurgjöf er frá kennurum á 
vinnuframlag nemenda og verkefnaskil. 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 

 Virkni 20% 

 Tímaverkefni 80% 

 

Reglur áfanga 
Notkun á snjallsímum er ekki leyfileg í tímum nema með leyfi kennara. 
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Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

 
Áhersla er á að nemandi fylgist vel með og taki virkan þátt í umræðum og 
verkefnavinnu. 
 
 

 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 helstu þáttum sem hafa áhrif á 
framkomu fólks. 

 gildi fordómalausra og skýrra 

samskipta. 

 leiðum til lausnarmiðaðra samskipta 

við þá sem hann veitir þjónustu og 

samstarfsaðila. 

 fjölbreytni í fjölmiðlum og hverjum 
þeir eiga að þjóna 

  ólíkum tilgangi fjölmiðla  

 hvar hægt er að finna efni í fjölmiðlum 
sem höfðar til hvers og eins nemanda  

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 lesa í helstu þætti sem hafa áhrif á 
framkomu fólks. 

 sýna fram á gildi fordómalausra og 

skýrra samskipta. 

 nota hvatningu og fjölbreyttar leiðir til 
að hrósa 

 finna efni í fjölmiðlum sem höfðar til 
hans  

 fylgjast með áhugaverðu fréttatengdu 
efni  

  flétta upp fréttatengdu efni og vita 
hvar hægt er að leita að og finna efni 
 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 

 hafa jákvæð áhrif á framkomu fólks sem metið er með verklegum æfingum og 
umræðum. 

 nota fjölbreyttar leiðir til að hrósa og hvetja fólk markvisst og uppbyggilega sem er 
metið með verklegum æfingum. 

 fylgjast með fréttatengdu efni  
 þekkja fjölbreytta fjölmiðla  

 

 

  



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

   

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
20. - 27. ágúst 

Kynning á áfanga 
Umsjón 
 

 

2. vika 
30. ágúst - 3. september 

Farið yfir fréttir vikunnar 
Samnemendur kynnast 

 

3. vika 
6. - 10. september 

Farið yfir fréttir vikunnar Skila tímaverkefni 1 

4. vika 
13. - 17. september 

Farið yfir fréttir vikunnar  

5. vika 
20. - 24. september 

Samskiptaæfing  

6. vika 
27. sept. - 1. október 

Farið yfir fréttir vikunnar Skila tímaverkefni 2 

7. vika 
4. - 8. október 

Farið yfir fréttir vikunnar  

8. vika 
11. – 15. október 

Farið yfir fréttir vikunnar  

9. vika 
18. - 22. október 

Vetrarleyfi 18. og 19. okt. 

Samskiptaæfing Skila tímaverkefni 3 

10. vika 
25. - 29. október 

Farið yfir fréttir vikunnar  

11. vika 
1. - 5. nóvember 

Farið yfir fréttir vikunnar  

12. vika 
8. - 12. nóvember 

Farið yfir fréttir vikunnar Skila tímaverkefni 4 

13. vika 
15. - 19. nóvember 

Samskiptaæfing  

14. vika 
22. - 26. nóvember 

Farið yfir fréttir vikunnar  

15. vika 
29. nóv. - 3. desember 

Jólaþema  

   

   
 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Sunna, Helga, Maggi og Telma Rut. 


