
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 
 

Náms- og kennsluáætlun – Vorönn 2021 

STAR1VF05  

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

Viðtalstími Mánudagar kl. 14:00-14:40 í stofu 221  
 

Kennsluefni Vinnuhefti frá kennarar sem er ætlað er hverju ári fyrir sig.  Einnig 
verður notað efni af veraldarvefnum. Kennt er einu sinni í viku.  
 

Áfangalýsing Nemendur verða í fjórum mismunandi hópum, þ.e. fyrsta árið í einum 
hóp, annað í öðrum og svo framvegis. 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.  
 

 

Vinnuáætlun  

Tímasókn 15 vikur x 1 klst. 15 klst. 

Heimavinna 15 vikur x 1 klst. 15 klst. 

Undirbúningur f. lokapróf 12 klst. 12 klst. 

Lokapróf  2 klst.   2 klst. 

Alls   44 klst. = 2 fein* 

 

Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 

skilning á: 

• fjölbreyttum vinnustöðum í 

nærumhverfinu 

• tilgangi starfs og mikilvægi þess í 

tengslum við önnur störf 

• viðeigandi framkomu í 

vettvangsferðum 

• hættum sem geta verið í 

starfsumhverfinu. 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni 

sem hann hefur aflað sér til að: 

• Þekkja mismunandi vettvangsstaði og 

átta sig á hlutverkum þeirra 

• Átta sig á mikilvægi þess að mæta 

stundvíslega 

• Fara í vettvangsferðir út frá námslegum 

markmiðum. 

• Biðja um aðstoð ef þess þarf 
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Virðing, samvinna og árangur 
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Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• Fara í vettvangsferðir og kynna sér 

sérsvið hvers staðar 

• Sækja sér upplýsingar um nýja og 

framandi vinnustaði. 

• Beita fjölbreyttu verklagi 

• Vinna eftir skipulagi 

• Mæta til vinnu á réttum tíma 

• Fylgja hreinlætisreglum á vinnustað 

• Fylgja samskiptareglum á vinnustað 

 

Námsmat og 
vægi 
námsmatsþátta 

Námsmatið er einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, verkefnaskil, virkni 
í kennslustundum, mæting, sjálfsmat og ástundun. Regluleg endurgjöf 
er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil. 

Heiti Vægi 

Virkni í tímum  20% 

Tímaverkefni 20% 

Vinnubók  10% 

Lokapróf 50% 

Samtals 100% 

Lokapróf er í áfanga 
Til þess að standast áfangann þarf heildarmeðaleinkunn að 
vera 4.5.  

 

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

Annað sem 
kennari vill láta 
koma fram 

Mikil áhersla er á virkni í tímum í þessum kennslustundum. Að 
nemandinn fylgist vel með og taki virkan þátt í umræðum og 
verkefnavinnu. 
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1. Ár 

Kennsluvikur                       Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 

6. - 8. janúar 

 Kynning á áfanga   

2. vika 

11. - 15. janúar 

Kafli 1.  

Pizzasendill 

  

3. vika 

18. - 22. janúar 

Kafli 1. 

Pizzasendill 

  

4. vika 

25. - 29. janúar 

Kafli 1. 

Pizzasendill 

  

5. vika 

1. - 5. febrúar 

Starfskynning af áttavitanum 

Verkefni/Kahoot 

  

6. vika 

8. - 12. febrúar 

Kafli 2.   

Sjómaður 

  

7. vika 

15. - 19. febrúar 

Kafli 2. 

Sjómaður 

  

8. vika 

22. – 26. febrúar 

Kafli 2.   

Sjómaður 

  

9. vika 

1. - 5. mars 

Kafli 8. 

Sjómaður  

  

10. vika 

8. - 12. mars 

Lotupróf 1.    

11. vika 

15. - 19. mars 

Kafli 3.  

Sjúkraliði 

  

12. vika 

22. - 26. mars 

Páskafrí 

Kafli 3.  

Sjúkraliði 

  

13. vika Kafli 3.    
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6. - 9. apríl Sjúkralið 

14. vika 

12. - 16. apríl 

Kafli 3.  

Sjúkraliði 

  

15. vika 

19. - 23. apríl 

Sumard. fyrsti 

Kynning á starfi af áttavitanum 

Verkefni/kahoot 

  

16. vika 

26. - 30. apríl 

Lotupróf 2   

17. vika 

3. - 6. maí 

Sjálfsmat og mat á áfanga  

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Magnús og Helga  

 

 

 

2. Ár 

 

Kennsluvikur                       Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 

6. - 8. janúar 

Farið yfir kennsluáætlun og skipulag áfanga   

2. vika 

11. - 15. janúar 

Verndaður vinnustaður bls. 17-20   

3. vika 

18. - 22. janúar 

Atvinna með stuðningi bls. 20-23 

Hvar vil ég helst vinna? bls. 23-25 

  

4. vika 

25. - 29. janúar 

Samfélagsþjónustustörf bls. 25-27   

5. vika Starfsnám bls. 27-29   
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1. - 5. febrúar 

6. vika 

8. - 12. febrúar 

Að fara út á vinnumarkað bls. 30 - 32   

7. vika 

15. - 19. febrúar 

Að hugsa um útlitið bls. 33 - 34   

8. vika 

22. – 26. febrúar 

Hvaða störf finnst þér áhugaverð bls. 35 - 

37 
  

9. vika 

1. - 5. mars 

Atvinnuleysisbætur bls. 38 - 43   

10. vika 

8. - 12. mars 

Að sækja um vinnu 44 - 45   

11. vika 

15. - 19. mars 

Ferilskrá 46-48   

12. vika 

22. - 26. mars 

Páskafrí 

Horfa á sjónvarpsþátt um verslunarstörf og 

vinna tímaverkefni  
Skila tímaverkefni  

13. vika 

6. - 9. apríl 

Starf að loknum framhaldsskóla 49-50   

14. vika 

12. - 16. apríl 

Hvar værum við án iðngreina?   

15. vika 

19. - 23. apríl 

Sumard. fyrsti 

Frí í tímanum vegna sumardagsins fyrsta FRÍ 

16. vika 

26. - 30. apríl 

Tímaverkefni Tímaverkefni 

17. vika 

3. - 6. maí 

Samantekt og skil á vinnubókum  

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Sunna 
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3. ár 

Kennsluvikur                       Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 

6. - 8. janúar 

Kynning áfanga -ferilskrá   

2. vika 

11. - 15. janúar 

Ferilskrárgerð   

3. vika 

18. - 22. janúar 

Ferilskrárgerð Skil á ferilskrá 

4. vika 

25. - 29. janúar 

Atvinnuviðtöl   

5. vika 

1. - 5. Febrúar 

Vinnustaðurinn   

6. vika 

8. - 12. febrúar 

Fyrsti vinnudagurinn   

7. vika 

15. - 19. febrúar 

Sólarhringurinn minn og Samstarfsfólk   

8. vika 

22. – 26. febrúar 

Starfsandi Tímaverkefni -starfsandi 

9. vika 

1. - 5. mars 

Kaffitímar og pásur   

10. vika 

8. - 12. mars 

Stimpilklukkur og Launafulltrúi   

11. vika 

15. - 19. mars 

Deildarstjórar og yfirmenn   

12. vika 

22. - 26. mars 

Páskafrí 

Starfsmannaviðtal   Tímaverkefni 

13. vika Starfsmannafélag   
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6. - 9. apríl 

14. vika 

12. - 16. apríl 

Launaseðlar   

15. vika 

19. - 23. apríl 

Sumard. fyrsti 

Frí    

16. vika 

26. - 30. apríl 

Hvernig myndu aðrir lýsa þér   

17. vika 

3. - 6. maí 

Frágangur og undirbúningur fyrir próf  

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Telma Rut Eiríks 

 

 

4. Ár  

Kennsluvikur                       Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

 

1. vika 
6. - 8. janúar 

 Kynning á áfanga og farið yfir 

kennsluáætlun 

 

2. vika 
11. - 15. janúar 

Farið yfir bls.27 og unnið verkefni um 

atvinnuleysibætur 

 

3. vika 
18. - 22. janúar 

Gestafyrirlesari  

4. vika 
25. - 29. janúar 

Farið yfir bls. 29-30 og unnið verkefni um 

orlof 

 

5. vika 
1. - 5. febrúar 

Heimsókn í vinnumálastofnun  

6. vika 
8. - 12. febrúar 

Farið yfir bls. 31-32 og unnið verkefni um 

ráðningarform. 

 

7. vika 
15. - 19. febrúar 

Tímaverkefni Tímaverkefni 
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8. vika 
22. – 26. febrúar 

Vinna bls. 33 og unnið verkefni um 

launaviðtal 

 

9. vika 
1. - 5. mars 

Kaflapróf  

10. vika 
8. - 12. mars 

Vinna bls. 35-36 og vinna verkefni um 

trúnaðarmenn á vinnustað 

 

11. vika 
15. - 19. mars 

Gestafyrirlesari  

12. vika 
22. - 26. mars 

Páskafrí 

Vinna bls. 37 og vinna verkefni um skattkort  

13. vika 
6. - 9. apríl 

Vinna bls. 38-41 og vinna verkefni um 

atvinnuviðtal 

 

14. vika 
12. - 16. apríl 

Vinna bls. 42-45 í vinnubók  

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

Vinna bls. 46-50 í vinnubók  

16. vika 
26. - 30. apríl 

Vinna verkefni um samskipti á vinnustað í 

vinnubók 

 

17. vika 
3. - 6. maí 

Upprifjun og undirbúningur fyrir lokapróf  

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Þórunn Svava Róbertsdóttir 

 


