
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2021 

Starfsnám STAR1VI05 

Kennari Ásta Birna Ólafsdóttir asta.olafsdottir@fss.is  

 
Viðtalstími 

Mánudagar 13:20-14:00 og eftir samkomulagi. 

Námsefni Efni frá kennara og frá fólki úr atvinnulífinu.  

Áfangalýsing 

Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru 
hafðir að leiðarljósi. Nemendur fræðast um fjármálalæsi, mikilvægi 
atvinnuþátttöku og fá fræðslu um réttindi og skyldur launþega. Kennsla fer 
fram í skóla og frá gestum úr atvinnulífinu. Ýmsum hugtökum sem tengjast 
fjármálum og atvinnumarkaðinum verða gerð skil.  

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Símat sem byggt er á verkefnavinnu nemenda og þátttöku í 
kennslustundum. Áhersla er á góða ástundun til þess að ná áfanganum. 
Regluleg endurgjöf verður frá kennara á vinnuframlagi nemenda. Hver 
nemandi vinnu einstaklingsverkefni/lokaverkefni þar sem nemendur kynna 
eitt starf. Nemendur skiptast á að kynna sín verkefni yfir önnina. Nemendur 
þurfa að skila alls 7 verkefnum um fjármálalæsi og vinna verkefni upp úr 
þeim starfskynningum sem fluttar verða yfir önnina. Til að fá staðist fyrir 
áfangann þurfa allir að skila lokaverkefninu.  

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 

 Tímaverkefni um fjármál og fjármálalæsi 60% 

 Lokaverkefni 20% 

 Verkefni upp úr kynningum nemenda 15% 

 Virkni í kennslustundum 5% 

 

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

 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

Kennsluáætlunin gæti breyst t.d. vegan heimsfaraldurs en þá að 
höfðu samráði við nemendur. 
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Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

 

 

 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
 

-Fjölbreyttum vinnustöðum  

-Hugtökum sem snerta fjármál 

-Að launakjör eru mismunandi eftir 

starfshlutfalli og ráðningarsamningum 

-Mikilvægi þess að fara út á vinnumarkaðinn að 

námi loknu 

-að öllum réttindum fylgja ákveðnar skyldur 

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
 

 Vita hvar má nálgast upplýsingar um 

réttindi og skyldur starfsmanna 

 Þekkja til mismunandi atvinnuúrræða. 

 Fylgja þeim skyldum sem krafa er gerð 

um á vinnustöðum 

 Að tengja saman hugtök og hefðbundið 

líf á fullorðinsárum 

 

 

Hæfni 

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

 Hafa skýra mynd af atvinnulífinu 

 Hafa yfirsýn yfir fjármál  

 Taka þátt í umræðum um réttindi og skyldur á vinnustöðum 

 

  
   

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
20. - 27. ágúst 

Farið yfir kennsluáætlun 
Verkefni annarinnar kynnt 
Verkefni í fjármálalæsi 

 

2. vika 
30. ágúst - 3. september 

Verkefnavinna og kynningar á störfum Skil á verkefni 1 í 
fjármálalæsi 

3. vika 
6. - 10. september 

Verkefnavinna og kynningar á störfum  

4. vika 
13. - 17. september 

Verkefnavinna og kynningar á störfum Skil á verkefni 2 í 
fjármálalæsi 

5. vika 
20. - 24. september 

Horft á efni sem tengist atvinnulífinu 
Verkefnavinna 

 

6. vika 
27. sept. - 1. október 

Verkefnavinna og kynningar á störfum Skil á verkefni 3 í 
fjármálalæsi 

7. vika 
4. - 8. október 

Nemendur útbúa spil 
Verkefnavinna 

 

8. vika 
11. – 15. október 

Verkefnavinna og kynningar á störfum Skil á verkefni 4 í 
fjármálalæsi 

9. vika 
18. - 22. október 

Vetrarleyfi 18. og 19. okt. 

Verkefnavinna og kynningar á störfum  



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

10. vika 
25. - 29. október 

Verkefnavinna og kynningar á störfum Skil á verkefni 5 í 
fjármálalæsi 

11. vika 
1. - 5. nóvember 

Verkefnavinna og kynningar á störfum  

12. vika 
8. - 12. nóvember 

Verkefnavinna og kynningar á störfum Skil á verkefni 6 í 
fjármálalæsi 

13. vika 
15. - 19. nóvember 

Verkefnavinna og kynningar á störfum  

14. vika 
22. - 26. nóvember 

Verkefnavinna og kynningar á störfum Skil á verkefni 7 í 
fjármálalæsi 

15. vika 
29. nóv. - 3. desember 

Verkefnavinna og sjálfsmat  

   

   
 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Ásta Birna Ólafsdóttir 

 


