
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2022 

ENSK20S05 

Kennari 
Kristjana Hrönn Árnadóttir 

kristjana.arnadottir@fss.is 

 Viðtalstími Mánudagar kl. 11:10-11:50. Hvar: eftir samkomulagi.  

Námsefni 
Kennslubók keypt hjá kennara. Annað námsefni verður á Innu.   

 

Áfangalýsing 

Áhersla er lögð á að nemendur öðlist aukna kunnáttu og færni í ensku. Þeir 
munu tileinka sér og nota nýjan orðaforða og þjálfast í að nota málið og tjá 
sig á skipulegan hátt. Áhersla er lögð á lestur texta til að byggja upp bæði 
virkan og óvirkan orðaforða og góðan skilning. Viðfangsefni eru meðal 
annars textalestur, orðaforði, ritun og málfræði.  

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Áfanginn er símatsáfangi. Til að ná áfanganum þarf að fá 4,5 í 
vinnueinkunn. 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 

 Kaflapróf x 4 40% 

 Smásögupróf x 4 20% 

 Ritunarmappa 15% 

 Önnur verkefni 25% 
 

Reglur áfanga 

Verkefnum skal skilað á réttum tíma. Eftir skilafrest verður eingöngu tekið 
við verkefnum á stoðdegi. Hver nemandi fær aðeins að skila tveimur 
verkefnum á stoðdegi.  

Verkefni sem tekin eru beint af netinu (copy/paste) munu fá núll og 
nemandi fær ekki tækifæri til að skila verkefninu aftur. 

 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

 
Nemendur bera ábyrgð á að skila verkefnum á réttum tíma og á formi sem 
hægt er að opna þau. Verkefnum sem skilað er á formi sem ekki er hægt að 
opna eða eru í læstum skjölum verður ekki gefin einkunn.  
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Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 Orðaforða sem nauðsynlegur er til að 

mæta hæfniviðmiðum þrepsins. 

 Notkun tungumálsins sem er 

nauðsynleg til að mæta hæfniviðmiðum 

þrepsins. 

 Lesskilningi sem nauðsynlegur er til að 

mæta hæfniviðmiðum þrepsins. 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 Skilja fjölbreytt mál. 

 Lesa fjölbreytta texta sér til gagns. 

 Beita málfari við hæfi í samskiptum. 

 Tjá sig skýrt og skipulega. 

 Skrifa fjölbreytt ritunarverkefni. 

Hæfni 

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

 Skilja fjölbreytt talað mál. 

 Tileinka og nýta sér efni fjölbreyttra ritaðra texta. 

 Lesa fjölbreytta texta og geta tjáð sig skriflega um efni þeirra. 

 Tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt. 

 Skrifa fjölbreytta texta eftir því sem hæfir tilefninu. 

 

Vinnuáætlun 

Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 

Undirbúningur f. tíma 15 vikur x 4 tímar x 20 mín 20 klst. 

Undirbúningur f. próf 3 x 4 klst. 12 klst. 

Ritgerð / Skýrsla 15 klst. 15 klst. 

Alls  107 klst. = 5 fein* 
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Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
6. - 14. janúar 

Smásögur, ritun, lesskilningur, hlustun.  

2. vika 
17. – 21. janúar 

Hlustun, lesskilningur. 
Kafli 1 í vinnubók. 

Smásögupróf 1. 

3. vika 
24. – 28. janúar 

Forvarnarvika gegn einelti 

Kafli 1 í vinnubók.  

4. vika 
31. jan. – 4. febrúar 

Ritun, smásögur, hlustun. Kaflapróf 1. 

5. vika 
7. – 11. febrúar 

Kafli 2 í vinnubók, smásögur, lesskilningur. Smásögupróf 2. 

6. vika 
14. – 18. febrúar 

Kafli 2 í vinnubók, ritun, hlustun.  

7. vika 
21. – 25. febrúar 

Kafli 2 í vinnubók, lesskilningur, ritun. Kaflapróf 2. 

8. vika 
28. feb. – 4. mars 

Smásögur, hlustun, lesskilningur.  

9. vika 
7. – 11. mars 

Smásögur, kafli 3 í vinnubók. Smásögupróf 3.  

10. vika 
14. – 18. mars 

Kafli 3 í vinnubók, hlustun, ritun.  

11. vika 
21. – 25. mars 

Kafli 3 í vinnubók. Kaflapróf 3. 

12. vika 
28. – 31. mars 

Smásögur, kafli 4 í vinnubók.  

13. vika 
4. – 8. apríl 

Starfshlaup 8. apríl? 
Páskafrí 9. – 18. apríl 

Smásögur, kafli 4 í vinnubók. Smásögupróf 4. 

14. vika 
19. – 22. apríl 

Kafli  4 í vinnubók, hlustun, ritun.  

15. vika 
25. – 29. apríl 

Kafli 4 í vinnubók, lesskilningur.  

16. vika 
2. – 6. maí 

Uppsóp. Kaflapróf 4. 

   

   
 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf, 

Kristjana Hrönn Árnadóttir. 


