
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 
 

Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2021 

STAR1ST04 

Kennari Ásta Birna Ólafsdóttir asta.olafsdottir@fss.is  

Viðtalstími Miðvikudagar 13:00-13.30 

Kennsluefni Efni frá kennara  

Áfangalýsing Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar 

eru hafðir að leiðarljósi. Nemendur fræðast um mikilvægi 

atvinnuþátttöku og fá fræðslu um réttindi og skyldur launþega. 

Kennsla fer fram í skóla og frá góðum gestum úr atvinnulífinu. 

Með því að tengja námið við vinnustaði og fólk með reynslu af 

vinnumarkaðinum. Öðlast þar með aðra sýn á námið í skólanum 

og tilgangur námsins verður skýrari. 

  

 

Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 

skilning á: 

• Fjölbreyttum vinnustöðum 

• Að launakjör eru mismunandi eftir 

starfshlutfalli og 

ráðningarsamningum 

• Mikilvægi þess að fara út á 

vinnumarkaðinn að skóla loknum 

• að öllum réttindum fylgja ákveðnar 

skyldur 

• Samningi sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fólks með fötlun 

  

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu 

og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 

• Hafa skýra mynd af atvinnulífinu 

• Hafa yfirsýn yfir réttindi og skyldur 

launþega á Íslandi 

• Geta nýtt sér samning 

sameinuðuþjóðanna sem 

rökstuðning fyrir ákveðnum rétti 

fólks og skyldum ríkisins. 

• Taka þátt í umræðum um réttindi 

og skyldur á vinnustöðum 

  

  

Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• Vita hvar má nálgast upplýsingar 

um réttindi og skyldur starfsmanna 

• Þekkja til mismunandi 

atvinnuúrræða eins og atvinnu 
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með stuðning, verndaðra 

vinnustaða og hæfingarstöðva.  

• Fylgja þeim skyldum sem krafa er 

gerð um á vinnustöðum 

• Vera meðvitaður um eigin réttindi á 

vinnumarkaði 

  

 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Símat sem byggt er á verkefnavinnu nemenda og þátttöku í 

kennslustundum. Áhersla er á góða raunmætingu til þess að ná 

áfanganum. Regluleg endurgjöf verður frá kennara á vinnuframlagi 

nemenda. 

 

Heiti Vægi 

Ýmis verkefni frá kennara 70% 

Virkni og ástundun 30% 

Samtals 100% 
 

Reglur áfanga Til að áfanginn nýtst nemendum sem best er mikilvægt að vera virkur 
og leggja þannig mark sitt á áfangann.  

 

Annað sem 
kennari vill láta 
koma fram 

Kennsluáætlunin gæti breyst t.d. vegan heimsfaraldurs en þá að höfðu 
samráði við nemendur. 

 

Skil á verkefnum 

1. vika 
6. - 8. janúar 

Farið yfir kennsluáætlun. 

Valdir vinnustaði til að skoða og 

fólk til að taka viðtöl við. 

 

2. vika 
11. - 15. janúar 

Unnin verkefni um atvinnulífið.  

3. vika 
18. - 22. janúar 

Gestaheimsókn/fyrirlestur.  

4. vika 
25. - 29. janúar 

Unnið úr heimsókn/fyrirlestri. 

Unnið í verkefnum tengdum 

réttindum á vinnustað  

 

5. vika 
1. - 5. febrúar 

Verkefnavinna í kennslustund  
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6. vika 
8. - 12. febrúar 

Könnun/rætt um heimsóknir 

 

 

7. vika 
15. - 19. febrúar 

Fyrirlestur frá einstaklingi úr 

atvinnulífinu. 

 

8. vika 
22. – 26. febrúar 

Unnið úr viðtali við einstakling. 

Horft á efni úr fjölmiðlum sem 

tengist atvinnulífinu. 

 

9. vika 
1. - 5. mars 

Viðtal við einstakling úr 

atvinnulífinu.  

Horft á fræðsluefni sem tengist 

atvinnulífinu. 

 

10. vika 
8. - 12. mars 

Verkefnið unnið um 

atvinnumsókn. 

 

11. vika 
15. - 19. mars 

Fyrirlestur úr atvinnulífinu. 

Verkefni um réttindi á vinnustað.         

 

12. vika 
22. - 26. mars 

Páskafrí 

Unnið úr fyrirlestri úr atvinnulífinu.  

13. vika 
6. - 9. apríl 

Unnið að verkefnum um störf á 

almennum vinnumarkaði. 

 

14. vika 
12. - 16. apríl 

Verkefni unnin um ýmis störf   

15. vika 
19. - 23. apríl 
Sumard. fyrsti 

Verkefni unnin um mismunandi 

störf og nám.  

 

16. vika 
26. - 30. apríl 

Viðtal við einstakling úr 

atvinnulífinu.  

Verkefni um atvinnuheiti. 

 

17. vika 
3. - 6. maí 

Samantekt og lokafrágangur 

Sjálfsmat 

 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Ásta Birna Ólafsdóttir 


