Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2021
UMHV1NA05

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
Mánudagar kl. 13:20-14:00 í stofu 221

Viðtalstími
Námsefni

Efni frá kennurum
Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru
hafðir að leiðarljósi. Áfanganum er skipt í fjóra hluta sem kennarar skipta
með sér, þemu áfangans eru:
Heilbrigðisfræði: Í áfanganum verður fjallað um hugtakið heilbrigði og áhrif
lifnaðarhátta á heilsufar. Unnið verður með þætti sem auka færni
nemandans í að taka ábyrgð á eigin líkama og líferni.
Afbrotafræði:

Áfangalýsing

Í áfanganum verður m.a. farið í grundvallarþætti í afbrotafræði eins og
rannsóknir og afbrot, kenningar, réttarvörslukerfið, vímuefni,
hvítflibbaafbrot, kynferðisbrot, ofbeldisbrot, mannsal, klám, vændi,
barnagirnd, tíðni afbrota, rafræn afbrot, afbrot innan fjölskyldunnar,
fjöldamorðingja, hryðjuverk, alþjóðleg afbrot og aðferðir til að draga úr
afbrotatíðni. Skoðuð verða erlend sem og íslensk sakamál.

Umhverfisfræði: Í umhverfisfræði verður áhersla á að kynna hugtök og efla
meðvitund nemenda á umhverfi sínu. Fjallað verður sérstaklega um samspil
manns og náttúru.
Ökunám: Í áfanganum er áhersla lögð á að nemendur geri sér grein fyrir
þeirri ábyrgð sem fylgir því að vera góður ökumaður. Nemendur fá leiðsögn
og verkefni sem búa þá undir þátttöku í umferðinni, hvort heldur sem
ökumenn eða vel upplýstir farþegar. Áhersla er á umferðarmerki og
umferðarreglurnar.

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

Virðing, samvinna og árangur

Námsmat og vægi
námsmatsþátta

Leiðsagnarmat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum og mæting. Regluleg
endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.
Lokapróf ☐

Símatsáfangi ☒
Heiti

Vægi
80%
20%

Tímaverkefni
Virkni í tímum

Reglur áfanga

Annað sem kennari
vill láta koma fram
Þekking

Sleppikerfi ☐

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

Kennsluáætlun kann að taka breytingum en þá að höfðu samráði við
nemendur
Leikni

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 Áhrifum mannsins á náttúruna og eigin
 afla sér upplýsinga um umhverfi sitt
ábyrgð
 Fylgja þeim fyrirmælum sem
 Umferðarreglum og hugtökum sem
umferðarmerki gefa til kynna hverju
tengjast akstri og umferð
sinni og fara eftir umferðarreglum
 Mikilvægi réttrar sjálfsmyndar.
 Þekkja sjálfan sig og stunda ábyrga
lífshætti.
Hæfni
Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 Átta sig á ábyrgð sinni í tengslum við umhverfis- og náttúruvernd og hve miklu máli framlag
einstaklingsins er
 Taka þátt í umferðinni, hvort heldur sem ökumaður eða vel upplýstur farþegi
 Að bera ábyrgð á eigin lífi og viðhafa holt líferni.

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

Virðing, samvinna og árangur

Heilbrigðisfræði

Kennsluvikur

Áætluð yfirferð námsefnis

Skil á verkefnum

Kynning kennsluáætlunar. Skilgreining
heilbrigðis.
Heilbrigður lífsstíll. Heilsustefna FS

1. vika
20. - 27. Ágúst

2. vika
30. ágúst - 3. September

3. vika
6. - 10. September

4. vika

Kosningar 2021. Mannréttindi, jafnrétti og
saga kosningaréttar.
Sjálfsmynd – eigin umsjá.

Skil á tímaverkefnum

13. - 17. September

5. vika

Umhirða líkamans. Handþvottur.

20. - 24. September

6. vika

Umhirða líkamans. Hár – húð.

27. sept. - 1. Október

7. vika

Umhirða líkamans. Tennur. Heilsufar.

4. - 8. Október

8. vika

Næring

Skil á tímaverkefnum

11. – 15. Október

9. vika

Kynheilbrigði

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

10. vika

Hvíld og svefn.

25. - 29. Október

11. vika

Hreyfing

1. - 5. Nóvember

12. vika

Áföll – Ofbeldi – Lög og reglur

Skil á tímaverkefnum.

8. - 12. Nóvember

13. vika

Samskipti

15. - 19. Nóvember

14. vika

Kvikmynd

22. - 26. Nóvember

15. vika

Frágangur

29. nóv. - 3. Desember

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf
Helga

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

Virðing, samvinna og árangur
Afbrotafræði

Áætluð yfirferð námsefnis

Kennsluvikur

Skil á verkefnum

Kynning á áfanga

1. vika
20. - 27. ágúst

Fangelsiskerfið á íslandi

2. vika
30. ágúst - 3. september

3. vika

Réttarvörslukerfið

Tímaverkefni 1

6. - 10. september

4. vika

Hryðjuverk

13. - 17. september

5. vika

Sönn íslensk sakamál þáttur

Tímaverkefni 2

20. - 24. september

6. vika

Black lives matter

27. sept. - 1. október

7. vika
4. - 8. október

8. vika

Mannshvörf
Þáttur
Kenningar í afbrotafræði

Tímaverkefni 3

11. – 15. október

9. vika

Vetrarleyfi

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

10. vika

Raðmorðingar

Tímaverkefni 4

25. - 29. október

11. vika

Ofbeldisbrot og fjöldamorð

1. - 5. nóvember

12. vika

Kynferðisbrot, hvítflippaafbrot.

8. - 12. nóvember

13. vika
15. - 19. nóvember

14. vika

Fíkniefnabarónar, Vændi
mannsal,barnagirnd, eltihrellar
Heimildarþáttur

Tímaverkefni 5

22. - 26. nóvember

15. vika

Mat á áfanga

29. nóv. - 3. desember

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf
Maggi

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

Virðing, samvinna og árangur

Umhverfisfræði

Kennsluvikur

Áætluð yfirferð námsefnis
Hvað er umhverfisfræði?
Myndaverkefni
Loftmengun í eldgosum

1. vika
20. - 27. Ágúst

2. vika

Skil á verkefnum
Samvinnuverkefni

30. ágúst - 3. September

3. vika

Hvað höfum við gert, þáttur 1

6. - 10. September

4. vika
13. - 17. September

5. vika
20. - 24. September

6. vika

Aftakaveður og náttúruhamfarir
Viðtalsverkefni kynnt
Kynningar á viðtalsverkefnum
Hvað getum við gert, þáttur um flug
Hvað höfum við gert, þáttur 2

Tímaverkefni
Kynningar á
viðtalsverkefni

27. sept. - 1. Október

7. vika

Umhverfismerki

4. - 8. Október

8. vika

Lífræn ræktun

11. – 15. Október

9. vika

Hvaða merki finnur þú á matvælum

Heimavinna

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

10. vika

Dýr í útrýmingarhættu verkefnavinna

25. - 29. Október

11. vika

Kynningar

Skil á verkefni um dýr í
útrýmingarhættu

1. - 5. Nóvember

12. vika

Plast í hafinu

8. - 12. Nóvember

13. vika
15. - 19. Nóvember

14. vika
22. - 26. Nóvember

15. vika
29. nóv. - 3. Desember

Hvað getum við gert? “þrælar
tískunnar”
Hvað getum við gert?
“Framtíðarframleiðsla”
Myndaverkefni
Kolefnisreiknir
Mat á áfanga

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf
Telma

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

Virðing, samvinna og árangur
Ökunám

Kennsluvikur
1. vika

Áætluð yfirferð námsefnis

Skil á verkefnum

Kynning á áfanga

20. - 27. ágúst

2. vika

Mikilvægi þess að þekkja umferðarreglur
og skilti fyrir ökumenn og farþega
Ökuleyfi - ökuskírteini

30. ágúst - 3. september

3. vika

Öryggi

6. - 10. september

4. vika

Bíllinn og umhirða hans

Tímaverkefni 1

13. - 17. september

5. vika

Mannlegi þátturinn

20. - 24. september

6. vika

Vegurinn og umhverfi hans

27. sept. - 1. október

7. vika

Vegurinn og umhverfi hans

Tímaverkefni 2

4. - 8. október

8. vika

Vegurinn og umhverfi hans

11. – 15. október

9. vika

Vegurinn og umhvefi hans

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

10. vika

Í umferðinni

Tímaverkefni 3

25. - 29. október

11. vika

Í umferðinni

1. - 5. nóvember

12. vika

Í umferðinni

8. - 12. nóvember

13. vika

Í umferðinni

Tímaverkefni 4

15. - 19. nóvember

14. vika

Að taka bílpróf

22. - 26. nóvember

15. vika

Æfa sig að taka próf á netinu

29. nóv. - 3. desember

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf
Sunna

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

