Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2021
STAR1AÞ05

Kennarar

Helga Jakobsdóttir helga Jakobsdóttir@fss.is
Magnús Áskelsson magnus.askelsson@fss.is
Sunna Pétursdóttir sunna.petursdottir@fss.is
Telma Rut Eiríksdóttir telma.eiriksdottir@fss.is
Þórunn S. Róbertsdóttir thorunn.robertsdottir@fss.is

Viðtalstími

Mánudagar kl. 13:20-14:00 í stofu 221

Námsefni

Vinnuhefti frá kennarar sem er ætlað er hverju ári fyrir sig.
Kennt er einu sinni í viku.

Áfangalýsing

Nemendur verða í fjórum mismunandi hópum, skipt eftir árum. Áherslur í
námsefni eru miðaðar út frá hverjum námsári fyrir sig. Námið er að hluta til
bóklegt og að hluta til fer það fram í vettvangsferðum. Fjallað er um
samskiptareglur, öryggis- og umhverfismál, réttindi og skyldur og hættur í
umhverfinu. Í vettvangsferðum kynnast nemendur helstu atvinnutækifærum í
nærsamfélaginu og þeim möguleikum sem í þeim felast m.t.t. atvinnuþátttöku.

Námsmat og vægi
námsmatsþátta

Námsmatið er einstaklingsmiðað, s.s. verkefnaskil, virkni í kennslustundum,
mæting, og ástundun. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag
nemenda og verkefnaskil. Til að ná áfanga þarf að ná 4,5 úr lokaprófi til að
fá vinnueinkunn metna.
Símatsáfangi ☐

Lokapróf ☒

Heiti
Virkni í kennslustundum
Kaflapróf
Tímaverkefni
Vinnubók
Lokapróf

Sleppikerfi ☐
Vægi
20%
10%
10%
10%
50%

Reglur áfanga

Notkun á snjallsímum er ekki leyfileg í tímum nema með leyfi kennara.

Annað sem kennari
vill láta koma fram

Gert er ráð fyrir að nemendur taki þátt í öllum verkefnum annarinnar og
vinni þau jafnt og þétt. Kennsluáætlunin kann að taka breytingum á önninni
en þá að höfðu samráði við nemendur.

Þekking

Leikni

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

Virðing, samvinna og árangur
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 fjölbreyttum vinnustöðum í
 Fara í vettvangsferðir og kynna sér
sérsvið hvers staðar
nærumhverfinu
 Þekkja til mismunandi atvinnuúrræða
 tilgangi starfs og mikilvægi þess í
eins og atvinnu með stuðningi,
tengslum við önnur störf
verndaðra vinnustaða og
 Fyrstu skrefum í atvinnuleit og
hæfingarstöðva
atvinnuþátttöku
 Sækja sér upplýsingar um nýja og
 viðeigandi framkomu í
framandi vinnustaði.
 Leita að viðeigandi starfi og ferlinu sem
vettvangsferðum
fylgir því að hefja störf
 hættum sem geta verið í
 Beita fjölbreyttu verklagi
starfsumhverfinu
 Vinna eftir skipulagi
 Mæta til vinnu á réttum tíma
 Fylgja hreinlætisreglum á vinnustað
 Fylgja samskiptareglum á vinnustað

Hæfni
Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 Hafa skýra mynd af atvinnulífinu
 Þekkja mismunandi vettvangsstaði og átta sig á hlutverkum þeirra
 Átta sig á mikilvægi þess að mæta stundvíslega
 Þekkja ferlið sem felst í því að hefja störf á vinnumarkaði
 Fara í vettvangsferðir út frá námslegum markmiðum.
 Biðja um aðstoð ef þess þarf

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

Virðing, samvinna og árangur
1. ár

Kennsluvikur

Áætluð yfirferð námsefnis

1. vika

Kennsluáætlun, námsefni vetrarins kynnt.
Starfsheiti
Kafli 1
pizzasendill
Kafli 1
Pizzasendill
Kafli 1
Pizzasendill
Lotupróf 1

20. - 27. ágúst

2. vika
30. ágúst - 3. september

3. vika
6. - 10. september

4. vika
13. - 17. september

5. vika

Skil á verkefnum

Lotupróf 1

20. - 24. september

6. vika
27. sept. - 1. október

7. vika
4. - 8. október

8. vika
11. – 15. október

9. vika
18. - 22. október

Þáttur samstarf
verkefni
Kafli 2
Sjómaður
Kafli 2
Sjómaður
Kafli 2
Sjómaður

Tímaverkefni

Lotupróf 2

Lotupróf 2

Þáttur samstarf
verkefni
Kafli 2
Sjómaður
Kafli 2
Sjómaður
Kafli 2
Sjómaður
Lotupróf 3

Tímaverkefni

Vetrarleyfi 18. og 19. okt.

10. vika
25. - 29. október

11. vika
1. - 5. nóvember

12. vika
8. - 12. nóvember

13. vika
15. - 19. nóvember

14. vika
22. - 26. nóvember

15. vika

Lotupróf 3

29. nóv. - 3. desember

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf
Helga og Maggi

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

Virðing, samvinna og árangur
2. ár

Kennsluvikur

Áætluð yfirferð námsefnis

Skil á verkefnum

Kynning á áfanga

1. vika
20. - 27. ágúst

Vettvangsferðir

2. vika
30. ágúst - 3. september

3. vika

Starfsheiti

6. - 10. september

4. vika

Sumarvinna

Tímaverkefni 1

13. - 17. september

5. vika

Verndaður vinnustaður

20. - 24. september

6. vika

Atvinna með stuðningi

27. sept. - 1. október

7. vika

Kaflapróf

Kaflapróf

4. - 8. október

8. vika

Hvar vil ég helst vinna?

11. – 15. október

9. vika

Samfélagsþjónustustörf

18. - 22. október
Vetrarleyfi 18. og 19. okt.

10. vika

Vettvangsferð

25. - 29. október

11. vika

Vinna úr vettvangsferð

1. - 5. nóvember

12. vika

Starfsnám

8. - 12.nóvember

13. vika

Tímaverkefni 2

Skila tímaverkefni 2

Kahoot upp úr námsefni annar
Skil á vinnubók
Kynningar á starfsnámi 3-4 ár í
fyrirlestrarsal

Skila vinnubók

15. - 19. nóvember

14. vika
22. - 26. nóvember

15. vika
29. nóv. - 3. desember

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf
Sunna

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

Virðing, samvinna og árangur
3. ár

Kennsluvikur

Áætluð yfirferð námsefnis

Skil á verkefnum

Hugkort og Vinnumálastofnun

1. vika
20. - 27. Ágúst

2. vika
30. ágúst - 3. September

3. vika

Atvinna með stuðningi
Myndbönd
Atvinnuleit

6. - 10. September

4. vika

Atvinnuauglýsingar

Tímaverkefni

13. - 17. September

5. vika

Atvinnuumsókn

20. - 24. September

6. vika

Ferilskrárgerð

27. sept. - 1. Október

7. vika

Ferilskrárgerð

4. - 8. Október

8. vika

Ferilskrárgerð

Skil á ferilskrá

11. – 15. Október

9. vika

Vetrarleyfi

18. - 22. október
Vetrarleyfi 18. og 19. okt.

10. vika

Atvinnuviðtal

25. - 29. Október

11. vika

Atvinnuviðtal -hópavinna myndbönd

1. - 5. Nóvember

12. vika

Vinnustaðurinn

Tímaverkefni
Myndbönd sýnd
Lotuverkefni 1

8. - 12. Nóvember

13. vika

Fyrsti vinnudagurinn

15. - 19. Nóvember

14. vika

Verkefnalistar

22. - 26. Nóvember

15. vika

Samantekt á áfanga

29. nóv. - 3. Desember

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf
Telma

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

Virðing, samvinna og árangur
4. ár

Kennsluvikur

Áætluð yfirferð námsefnis

1. vika

Farið yfir kennsluáætlun og áherslur á
önninni. Nemendur koma með hugmyndir
af gestafyrirlesurum.
Verkefni um launaseðil bls. 3-8.

20. - 27. ágúst

2. vika

Skil á verkefnum

30. ágúst - 3. september

3. vika
6. - 10. september

4. vika

Verkefni um starfsmannafélög og
vinnutíma bls. 9-10
Gestafyrirlesari

13. - 17. september

5. vika
20. - 24. september

6. vika

Verkefni um frídaga á Íslandi og
persónuafslátt bls. 11-13
Verkefni um AU pair bls. 14-16

Tímaverkefni

27. sept. - 1. október

7. vika
4. - 8. október

8. vika

Verkefni um að missa vinnuna og
dagvinnu bls. 17-21.
Verkefni um starfsmannafundi bls. 22-23

11. – 15. Október

9. vika
18. - 22. október

Verkefni um vaktavinnu og
sjálfboðaliðastarf bls. 24-26

Vetrarleyfi 18. og 19. okt.

10. vika
25. - 29. október

11. vika

Undirbúningur og samantekt fyrir
könnunarpróf
Könnunarpróf

Könnunarpróf

1. - 5. nóvember

12. vika

Gestafyrirlesari

8. - 12. nóvember

13. vika

Verkefni um atvinnuleysisbætur bls. 27-28

15. - 19. nóvember

14. vika

Verkefni um orlof bls. 29-30

22. - 26. nóvember

15. vika

Samantekt og undirbúningur fyrir lokapróf

Skil á vinnubók

29. nóv. - 3. desember

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf
Þórunn Svava Róbertsdóttir

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

