
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2022 

ÍSAN1NÆ05 

Kennari Þjóðbjörg Gunnarsdóttir  thjodbjorg.gunnarsdottir@fss.is  

 
Viðtalstími 

Þriðjudagar 13:10-13:50 

Námsefni 
Efni frá kennara og vefirnir  www.landneminn.is,  

http://tungumalatorg.is/, http://www.digitaldialects.com/Icelandic.htm  

Áfangalýsing 

Áfanganum er ætlað að styðja við nemendur af erlendum uppruna með því 
að kynna þeim skólakerfi FS, húsnæði, skólareglur, námsbrautir og 
stuðningskerfi sem skólinn býður upp á, hvað felst í því að búa í íslensku 
samfélagi, þá þjónustu sem þeim stendur til boða innan samfélagsins og 
hvernig á að nálgast hana. Nemendur læra að þekkja þær skyldur og þau 
réttindi sem þeir hafa innan samfélagsins. 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Þáttaka, virkni og verkefnavinna er metið til einkunnar. 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 

 Vinnumappa 50% 

 Virkni  20% 

 Þáttaka í viðburðum 30% 
 

Reglur áfanga 
Ætlast er til að nemendur mæti bæði í tíma og á viðburði og séu virkir í 
þeim viðfangsefnum sem lögð eru fyrir hverju sinni. 

 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

Síma má aðeins nota í tímum ef kennari gefur leyfi til þess. 
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Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

 

 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
 

 Kennslukerfi skólans. 

 Skólareglum skólans. 

 Skóladagatali skólans. 

 Húsnæði skólans. 

 Þeirri afþreyingu sem stendur til boða 

innan skólans. 

 Þeirri þjónustu sem stendur til boða 

innan skólans. 

 Þeirri þjónustu sem stendur til boða 

innan samfélagsins. 

 Hvað felst í því að búa í íslensku 

samfélagi. 

 Hvað felst í því að taka þátt í 

samfélaginu. 

 Réttindum og skyldum innan 

samfélagsins. 

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
 

 Nota Innu við nám sitt. 

 Nálgast þá þjónustu sem stendur til 

boða innan skólans. 

 Nálgast þá þjónustu sem stendur til 

boða á veraldarvefnum. 

 Rata um húsnæði skólans. 

 Vita hvert skal leita til að fá úrlausn 

sinna mála. 

 Nálgast þá þjónustu sem stendur til 

boða innan samfélagsins. 

 Vita hvernig taka á þátt í félagslífi innan 

skólans. 

 Nálgast þá afþreyingu sem stendur til 

boða innan samfélagsins. 

 

Hæfni 

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

 Nota Innu við áframhaldandi nám. 

 Leita á viðeigandi staði með úrlausnarefni sín. 

 Taka þátt í félagslífi skólans. 

 Taka þátt í félaglífi utan skólans. 

 Taka þátt í viðburðum innan og utan skólans. 

 Leita úrlausna á veraldarvefnum. 

 Nálgast þá þjónustu sem á þarf að halda hverju sinni. 

 Standa vörð um réttindi sín innan samfélagsins. 

 Þekkja þær skyldur sem einstaklingur hefur innan samfélagsins. 

 

Vinnuáætlun  

Þátttaka í viðfangsefnum 16 vikur x 4 klst.  64 klst. 

Upplýsingaleit heima 16 vikur x 2 klst. 32 klst. 

Undirbúningur heima 16 x 30 mín.   8 klst. 

Alls  104 klst. = 5 fein* 
  



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

   

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis 
Skil á 

verkefnum 

1. vika 
10. - 14. janúar 

Kynning á húsnæði. 
Allir með Reykjanesbær (sýna myndbönd)  
Tölurnar (H1.29 og H1.31) 

 

2. vika 
17. – 21. janúar 

Tölur 
Litirnir 
Stöðupróf í stærðfræði 
 

Töluverkefni 
 
 
 
Litaverkefni 

3. vika 
24. – 28. janúar 
Forvarnarvika gegn 

einelti 

Saga, landafræði og lífstíll   
Stafrófið 
Stærðfræði 
Reikningur í grunnatriðum stærðfræðinnar 

Verkefni úr 
grunnatriðum 

4. vika 
31. jan. – 4. 

febrúar 

Viðburður utan skólans 
 

 

5. vika 
7. – 11. febrúar 

Heilbrigðismál 
Glærur og myndband. Heilbrigðismál 4. Kafli. Landneminn. 

 

6. vika 
14. – 18. 
febrúar 

Menntun Verkefni 

7. vika 
21. – 25. 
febrúar 

Viðburður utan skólans  

8. vika 
28. feb. – 4. 

mars 

Atvinna Verkefni 

9. vika 
7. – 11. mars 

Félagslíf  

10. vika 
14. – 18. mars 

Viðburður utan skólans  

11. vika 
21. – 25. mars 

Réttindi og skyldur í samfélaginu  

12. vika 
28. – 31. mars 

Viðburður utan skólans  

13. vika 
4. – 8. apríl 

Starfshlaup 8. apríl? 
Páskafrí 9. – 18. 

apríl 

Hátíðir og venjur Verkefni 

14. vika 
19. – 22. apríl 

Sumarvinna  

15. vika 
25. – 29. apríl 

Fyrirtækjaheimsókn  

16. vika 
2. – 6. maí 

Viðburður utan skóla  

   

   

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf, 

Þjóðbjörg Gunnarsdóttir 


