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Viðtalstími 

Mánudagar 13:10-14:00 og eftir samkomulagi. 

Námsefni Efni frá kennara og efni úr öðrum áföngum 

Áfangalýsing 

Náss er fyrir og eftir hádegi á mánudögum og fimmtudögum. Nemendur af 
framhaldsskólabraut mæta í NÁSS þá daga sem þeir eru ekki í 
utanbrautaráföngum á sama tíma. Lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð 
og að nemendur sem eru í utanbrautaráföngum nýti sér kennslustundirnar 
vel t.d. fyrir heimanám eða annað sem nýtist þeim á önninni og í lífinu 
almennt. Áhersla er á að kenna námstækni, meðferð og frágang 
námsgagna. Farið verður yfir þætti sem snúa að líðan í skóla, heimavinnu, 
undirbúningi fyrir próf. Veitt verður aðstoð með samskipti við aðra kennara 
og kerfi skólans. 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Ekkert lokapróf er í áfanganum. Nemendur eiga að mæta í alla 
þær kennslustundir sem þeir eru með skráðar í sinni töflu. 
Nemendur fá S (staðið) eða F (fallið) í einkunn fyrir áfangann og 
einkunnin ræðst af ástundun og virkni. 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 

Reglur áfanga Mikilvægt er að leggja sig fram í þessum tímum sem og öðrum og nýta 
tímana vel fyrir undirbúning, samskipti og heimanám. 

 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

Mikilvægt er að vera jákvæður og taka eitt skref í einu þar til 
lokamarkmiðinu er náð. 
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Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
• Námsleiðum innan framhaldsskólans 
• Námstækni 
• Eigin styrkleikum og áskorunum í náminu 
 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
• Skoða námsframboð og námsleiðir 

 

Hæfni 

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

 
• Velja sér og ástunda námsleið við hæfi  

• Nýta sér árangursríka námstækni  

• Finna öryggi í því að hafa greiðan aðgang að kennurum  

• Hafa aðgang að kennara/kennslustofu innan skólans 

• Skipuleggja og undirbúa próflestur og glósutækni  

• Efla tímastjórnun og almennt skipulag 

 
 

   

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum  

1. vika 
6. - 14. janúar 

Kennsluáætlun og stundartöflur 
Fyrstu skóladagarnir 

  

2. vika 
17. – 21. janúar 

Markmið mín fyrir janúar. 
Kennarar skólans, kynning. Haft samband.  
Funda með umsjónarkennara 

  

3. vika 
24. – 28. Janúar 

Forvarnarvika gegn einelti 

Vinnumöppur – skipulag 
Funda með umsjónarkennara 
Verkefni unnið um einelti 

  

4. vika 
31. jan. – 4. febrúar 

Verkefni um námsbrautir í skólanum. 
Markmið mín fyrir febrúar.  
Funda með umsjónarkennara 

  

5. vika 
7. – 11. febrúar 

Nemendaferlar skipulagðir 
Funda með umsjónarkennara 

  

6. vika 
14. – 18. febrúar 

Kahood tími 
Funda með umsjónarkennara 

  

7. vika 
21. – 25. febrúar 

Verkefnið hvar sé ég mig eftir eitt ár? 
Funda með umsjónarkennara 

  

8. vika 
28. feb. – 4. mars 

Kennara í fjölbrautaskóla Suðurnesja, 
verkefni. Funda með umsjónarkennara.  
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9. vika 
7. – 11. mars 

Göngudagur. Útivera uppbrot. Nemendur 
skipuleggja einn dag. Fundað með 
umsjónarkennara. 

  

10. vika 
14. – 18. mars 

Kynning frá nemendum. Kynna sitt nám,  
hverju þeir hafa lokið og hvert þeir stefna. 

  

11. vika 
21. – 25. mars 

Hvernig gengur mér á þessari önn, 
verkefni. Fundað með umsjónarkennara. 

  

12. vika 
28. – 31. mars 

Hverjar eru helstu hindranir mínar í 
náminu? Fundað með umsjónarkennara.  

  

13. vika 
4. – 8. apríl 

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

Styrkleikar mínir, verkefni. 
Fundað með umsjónarkennara. 

  

14. vika 
19. – 22. apríl 

Hvers vegna er ég í skóla, verkefni. 
Fundað með umsjónarkennara. 

  

15. vika 
25. – 29. apríl 

Undirbúningur fyrir próf og lokaverkefni 
Fundað með umsjónarkennara 

  

16. vika 
2. – 6. maí 

Uppsóp. 
Tími fyrir þá sem misst hafa úr. 

Nemendur sem mætt hafa 
vel og lokið öllum 
verkefnum í öðrum 
áföngum þurfa ekki að 
mæta í Náss síðustu 
vikuna.  

 

    

    
 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Ásta Birna Ólafsdóttir 

 

 


