
Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2022 

Starfsnám á framhaldsskólabraut 

STAR1ST04 

 

Kennari Ásta Birna Ólafsdóttir, asta.olafsdottir@fss.is  

 Viðtalstími Mánudagar frá 13:10-13:50 og eftir samkonulagi. 

Námsefni 
Kennari mun taka fyrir fjölbreytt efni og útvega nemendum jafnt og þétt 
yfir önnina. Nemendur halda öllu efni saman í vinnumöppu. 

 

Áfangalýsing 

Í áfanganum kynnast nemendur helstu atvinnufyrirtækjum í 
nærsamfélaginu og þeim möguleikum sem þau bjóða upp á með tilliti til 
atvinnuþátttöku. Nemendur fá kynningu á helstu reglum (skrifuðum sem 
óskrifuðum) sem gilda á vinnustöðum og farið verður yfir almenn samskipti 
á vinnustað. Nemandinn fær tækifæri til að víkka reynsluheim sinn með því 
að upplifa og kynnast margvíslegum störfum. Nemandinn undirbýr og 
vinnur úr starfsnámi og vettvangsheimsóknum sem hann tekur þátt í. 

 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Símat sem byggt er á verkefnavinnu nemenda og þátttöku í 
kennslustundum. Áhersla er á góða ástundun til þess að ná áfanganum. 
Regluleg endurgjöf verður frá kennara á vinnuframlagi nemenda.  

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 
 Tímaverkefni, verkefni um ýmis störf x6 60% 
 Vinnubók  10% 
 Virkni í kennslustundum 20% 
 Einstaklingverkefni 10 % 

 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

 
Ástandið í þjóðfélaginu mun hafa áhrif á það hvort við getum farið í 
heimsóknir eða fengið til okkar gesti. Líklega mun verða tekið viðtal við fólk 
og það spilað í kennslustund.  
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Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
 

• atvinnutækifærum og fyrirtækjum í 
nærsamfélaginu 

• þeim atriðum sem taka ber tillit til við 
starfsval 

• tilgangi starfa og mikilvægi þeirra í 
tengslum við önnur störf 

• eigin styrkleikum og mikilvægi góðra 
samskipta 

• reglum, öryggi og hollustuháttum á 
almennum vinnustöðum 

• fjölbreyttum starfsheitum 

• fjölbreyttum vinnustöðum 

• mikilvægi þess að fara út á 
vinnumarkaðinn að skóla loknum 

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 
• flokka atvinnufyrirtæki eftir eðli þeirra 

• meta eigin kunnáttu og reynslu með 
tilliti til starfsvals 

• bera ábyrgð á sjálfum sér og eigin 
gjörðum, t.d. að mæta á réttum tíma til 
vinnu 

• taka þátt í samræðum, bera virðingu 
fyrir skoðunum annarra og sýna 
umburðarlyndi 

• meta hættur í vinnuumhverfi 

• tengja viðeigandi starfsheiti við 
vinnustaði 

• taka þátt í umræðum um ákveðin 
starfsheiti og sækja sér upplýsingar um 
ný og framandi starfsheiti 

• vinna úr vettvangsheimsóknum með 
ýmsu móti 

 

Hæfni 

Nemandi skal hafa öðlast hæfni í að : 

• þekkja atvinnulífið 

• velja sér starfsvettvang sem hentað gæti í framtíðinni 

• vera ábyrgur starfsmaður og hæfur til samvinnu 

• nýta sér hlífðarbúnað og hjálpartæki á vinnustað og forðast hættur 

• þekkja mismunandi starfsheiti og átta sig á hlutverkum sem í þeim felst 

• átta sig á mismunandi kröfum og/eða menntun sem liggja að baki ýmissa starfsheita 

• taka þátt í atvinnulífinu og gera sér grein fyrir samhengi milli atvinnugreina 

• þekkja viðeigandi hegðun í vettvangsheimsóknum og í starfsnámi 

 



 

 
   

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 
 

1. vika 
6. - 14. janúar 

Farið yfir kennsluáætlun verkefni 
annarinnar kynnt. Atvinna og vinnustaðir í 
nærsamfélaginu. 

  

2. vika 
17. – 21. janúar 

Atvinna og vinnustaðir í nærsamfélaginu.  Verkefni 1.  

3. vika 
24. – 28. Janúar 

Forvarnarvika gegn einelti 

Fyrstu lotu lokið. Farið yfir ástundun og 
verkefnaskil 
Starfsval 

  

4. vika 
31. jan. – 4. febrúar 

Starfsval Verkefni 2.  

5. vika 
7. – 11. febrúar 

Annari lotu lokið. Farið yfir ástundun og 
verkefnaskil.  
Hvað einkennir góðan starfmann 

  

6. vika 
14. – 18. febrúar 

Hvað einkennir góðan starfsmann Verkefni 3.  

7. vika 
21. – 25. febrúar 

Þriðju lotu lokið. Farið yfir ástundun og 
verkefnaskil. 
Hvernig starfsmaður er ég? 

  

8. vika 
28. feb. – 4. mars 

Hvernig starfsmaður er ég?   

9. vika 
7. – 11. mars 

Reglur, öryggi og hollustuhættir á 
vinnustöðum.  

Verkefni 4.   

10. vika 
14. – 18. mars 

Fjórðu lotu lokið. Farið yfir ástundun og 
verkefnaskil. 
Starfsheiti og vinnustaðir 

  

11. vika 
21. – 25. mars 

Starfsheiti og vinnustaðir   

12. vika 
28. – 31. mars 

Hvað tekur við að skóla loknum Verkefni 5.   

13. vika 
4. – 8. Apríl 

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

Fimmtu lotu lokið. Farið yfir ástundun og 
verkefnaskil. 
Hvað tekur við að skóla loknum 

  

14. vika 
19. – 22. apríl 

Nám og atvinnutækifæri   

15. vika 
25. – 29. apríl 

Nám og atvinnutækifæri Verkefni 6.  

16. vika 
2. – 6. maí 

Síðustu lotunni lokið. Farið yfir ástundun 
og verkefnaskil. Frágangur á 
verkefnamöppu og verkefnum.  

  

    

    
 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 



Ásta Birna Ólafsdóttir 


