
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2023 

STAR1SA05 

Kennari 

Ásta Birna Ólafsdóttir asta.olafsdottir@fss.is  

Helga Jakobsdóttir, helga.jakobsdottir@fss.is 
Jóhann Jóhannsson, johann.johannsson@fss.is 

Íris Lind Björnsdóttir, iris.lind.bjornsdottir@fss.is 

Sigríður Gunnarsdóttir, sigridur.gunnarsdottir@fss.is 

Telma Rut Eiríksdóttir, telma.eiriksdottir@fss.is  

 
 

 

Viðtalstími 

Mánudagar kl. 14:00 – 14:40 í stofu 221  

Námsefni Efni frá kennara sem ætlað er hverju ári fyrir sig. Einnig verður notað efni af 
veraldarvefnum. Kennd er ein kennslustund á 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 
hverju námsári fyrir sig. Námið er að hluta til bóklegt og að hluta til fer það 
fram í vettvangsferðum eða heimsóknum. 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.  

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

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

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 
 Tímaverkefni 50% 
 Vinnubók 20% 
 Virkni í kennslustundum 30% 
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Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

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

 

 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

 
Áhersla er lögð á virkni í kennslustundum. Ætlast er til að nemandi fylgist 
vel með og taki virkan þátt í umræðum og verkefnavinnu. 
 
 

 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
• fjölbreyttum vinnustöðum í 

nærumhverfinu  
• tilgangi starfs og mikilvægi þess í 

tengslum við önnur störf  
• fyrstu skrefum í atvinnuleit og 

atvinnuþátttöku  
• viðeigandi framkomu í vettvangsferðum 
• hættum sem geta verið í 

starfsumhverfinu 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
• Fara í vettvangsferðir og kynna sér 

sérsvið hvers staðar 
• Þekkja til mismunandi atvinnuúrræða 

eins og atvinnu með stuðningi, 
verndaðra vinnustaða og 
hæfingarstöðva 

• Sækja sér upplýsingar um nýja og 
framandi vinnustaði. 

• Leita að viðeigandi starfi og ferlinu sem 
fylgir því að hefja störf 

• Beita fjölbreyttu verklagi 
• Vinna eftir skipulagi 
• Mæta til vinnu á réttum tíma 
• Fylgja hreinlætisreglum á vinnustað 
• Fylgja samskiptareglum á vinnustað 

 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• Hafa skýra mynd af atvinnulífinu 
• Þekkja mismunandi vettvangsstaði og átta sig á hlutverkum þeirra 
• Átta sig á mikilvægi þess að mæta stundvíslega 
• Þekkja ferlið sem felst í því að hefja störf á vinnumarkaði 
• Fara í vettvangsferðir út frá námslegum markmiðum. 
• Biðja um aðstoð ef þess þarf 

 



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

1. ár 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
5. - 15. janúar 

Farið yfir kennsluáætlun. 
Kennslubók endurheimt. 

  

2. vika 
16. - 22. janúar 

Pizzusendill 25-35   

3. vika 
23. - 29. janúar 

Pizzusendill 25-35   

4. vika 
30. janúar - 5. febrúar 

Pizzusendill 25-35   

5. vika 
6. - 12. febrúar 

Tímaverkefni-pizzasendill Tímaverkefni 1 

6. vika 
13. - 19. febrúar 

Sjómaður 36-45   

7. vika 
20. - 26. febrúar 

Sjómaður 36-45   

8. vika 
27. febrúar - 5. mars 

Sjómaður 36-45   

9. vika 
6. - 12. Mars 
Miðannarmat 

Tímaverkefni - sjómaður Tímaverkefni 2 

10. vika 
13. - 19. mars 

Sjúkraliði 46-56   

11. vika 
20. - 26. mars 

Sjúkraliði 46-56   

12. vika 
27.mars  - 2. apríl 
Starfshlaup - Páskafrí 

Sjúkraliði 46-56   

13. vika 
11. - 16. apríl 

Tímaverkefni - sjúkraliði Tímaverkefni 3 

14. vika 
17. - 23. apríl 

Sumardagurinn fyrsti 

Kvikmynd   

15. vika 
24. - 30. apríl 

Kvikmyndi- kvikmyndaverkefni Kvikmyndaverkefni 

16. vika 
1. - 10. maí 

Uppgjör áfanga – skil á vinnubók  

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Helga Jakobsdóttir og Jóhann Jóhannsson 



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

2. ár 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
5. - 8. janúar 

Satrfsnám vinnubók   

2. vika 
9. - 15. janúar 

Fáum gest   

3. vika 
16. - 22. janúar 

Að fara út á vinnumarkað. Starfsnámsbók.    

4. vika 
23. - 29. janúar 

Förum í heimsókn   

5. vika 
30. janúar - 5. febrúar 

Að hugsa um útlitið vinnubók.    

6. vika 
6. - 12. febrúar 

Fá gest   

7. vika 
13. - 19. febrúar 

Hvaða störf finnst þér áhugaverð?    

8. vika 
20. - 26. febrúar 

Förum í heimsókn   

9. vika 
27. febrúar - 5. mars 

Miðannarmat 

Atvinnuleysisbætur   

10. vika 
6. - 12. mars 

Fá gest   

11. vika 
13. - 19. mars 

Að sækja um vinnu   

12. vika 
20. - 26. mars 

Förum í heimsókn   

13. vika 
27.mars  - 2. apríl 
Starfshlaup - Páskafrí 

Ferilskrá   

14. vika 
11. - 16. apríl 

Fá gest   

15. vika 
17. - 23. apríl 

Sumardagurinn fyrsti 

Eftirfylgni    

16. vika 
24. - 30. apríl 

Starf að loknum framhaldsskóla   

17. vika 
1. - 7. maí 

Förum í heimsókn   

18. vika 
8. - 10. maí 

Skráning vetvangsferða  

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Ásta Birna Ólafsdóttir 

  



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

3. ár 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
5. - 8. janúar 

  

2. vika 
9. - 15. janúar 

Fyrsti vinnudagurinn  

3. vika 
16. - 22. janúar 

Verkefnalistar  

4. vika 
23. - 29. janúar 

Samstarfsfólk  

5. vika 
30. janúar - 5. febrúar 

Starfsandi Tímaverkefni 1 

6. vika 
6. - 12. febrúar 

Kaffitímar og pásur  

7. vika 
13. - 19. febrúar 

Stimpilklukkur  

8. vika 
20. - 26. febrúar 

Launafulltrúi  

9. vika 
27. febrúar - 5. mars 

Yfirmenn og deildarstjórar  

10. vika 
6. - 12. mars 
Miðannarmat 

Starfsmannaviðtöl Tímaverkefni 2 

11. vika 
13. - 19. mars 

Starfsmannafélög Heimsókn 

12. vika 
20. - 26. mars 

Launaseðlar  

13. vika 
27.mars  - 2. apríl 
Starfshlaup - Páskafrí 

Heimsókn -launareikningar  

14. vika 
11. - 16. apríl 

Páskafrí  

15. vika 
17. - 23. apríl 

Sumardagurinn fyrsti 

Störf sem vekja áhuga minn Tímaverkefni 3 

16. vika 
24. - 30. apríl 

Verkefni um starfsnám  

17. vika 
1. - 7. maí 

Hvernig myndir þú lýsa þér?  

18. vika 
8. - 10. maí 

  

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Telma Rut Eiríksdóttir 

  



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

4. ár 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
5. - 8. janúar 

Enginn tími  

2. vika 
9. - 15. janúar 

Kynning á kennsluáætlun. 
Ráðningarform bls. 31 – 32 

 

3. vika 
16. - 22. janúar 

Launaviðtal bls. 33 - 34  

4. vika 
23. - 29. janúar 

Trúnaðarmenn á vinnustað bls. 35 – 36   

5. vika 
30. janúar - 5. febrúar 

Skattframtal bls. 37 Verkefni 

6. vika 
6. - 12. febrúar 

Atvinnuviðtal bls. 38 - 41  

7. vika 
13. - 19. febrúar 

Starf að loknum framhaldsskóla bls. 42 – 
43 

 

8. vika 
20. - 26. febrúar 

Spurningar sem koma upp ... bls. 44 - 45  

9. vika 
27. febrúar - 5. mars 

Starfsnám á vinnustað bls. 46 - 49  

10. vika 
6. - 12. mars 
Miðannarmat 

Tímaverkefni/heimsókn  

11. vika 
13. - 19. mars 

Hversu vel vinn ég bls. 50  

12. vika 
20. - 26. mars 

Samskipti á vinnustað bls. 51 – 54  

13. vika 
27.mars  - 2. apríl 
Starfshlaup - Páskafrí 

Tjáskipti og gagnrýni bls. 55 - 56 Verkefni 

14. vika 
11. - 16. apríl 

Enginn tími – annar í páskum  

15. vika 
17. - 23. apríl 

Sumardagurinn fyrsti 

Hrós og að vera ósammála bls. 57 - 58  

16. vika 
24. - 30. apríl 

Að viðurkenna mistök ... og baktal á 
vinnustað bls. 59 – 60  

 

17. vika 
1. - 7. maí 

Ábyrgð og spurningar bls. 61 -65  

18. vika 
8. - 10. maí 

Uppsóp og verkefni  

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Íris Lind Björnsdóttir og Sigríður Gunnarsdóttir 



Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2023 

STAR1ST05(6) B 

Kennari Sunna Pétursdóttir, sunna.petursdottir@fss.is 

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

Námsefni 
Vinnubók í starfsnámi á vinnustað fyrir nemendur í framhaldsskóla. 

 

Áfangalýsing 

Fjallað er um samskiptareglur, öryggis- og umhverfismál, réttindi og 
skyldur og hættur í umhverfinu. Nemendur kynnast helstu 
atvinnutækifærum í nærsamfélaginu og þeim möguleikum sem í 
þeim felast m.t.t. atvinnuþátttöku.   

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

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

 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 
 Tímaverkefni 50% 
 Vinnubók 20% 
 Virkni í kennslustundum 30% 

 

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

 

 

Annað sem 
kennari vill láta 
koma fram 

 
Áhersla er lögð á virkni í kennslustundum. Ætlast er til að nemandi 
fylgist vel með og taki virkan þátt í umræðum og verkefnavinnu.  
 
 

 
 



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 
skilning á: 

• fjölbreyttum vinnustöðum í 
nærumhverfinu   

• tilgangi starfs og mikilvægi þess í 
tengslum við önnur störf   

• fyrstu skrefum í atvinnuleit og 
atvinnuþátttöku   

• hættum sem geta verið í 
starfsumhverfinu 

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
• Þekkja til mismunandi 

atvinnuúrræða eins og atvinnu með 
stuðningi, verndaðra vinnustaða 
og hæfingarstöðva  

• Sækja sér upplýsingar um nýja 
og framandi vinnustaði.  

• Leita að viðeigandi starfi og ferlinu 
sem fylgir því að hefja störf  

• Beita fjölbreyttu verklagi  
• Vinna eftir skipulagi  
• Mæta til vinnu á réttum tíma  
• Fylgja hreinlætisreglum á vinnustað  
• Fylgja samskiptareglum á vinnustað  

 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• Hafa skýra mynd af atvinnulífinu  
• Þekkja mismunandi vettvangsstaði og átta sig á hlutverkum þeirra  
• Átta sig á mikilvægi þess að mæta stundvíslega  
• Þekkja ferlið sem felst í því að hefja störf á vinnumarkaði  
• Biðja um aðstoð ef þess þarf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
5. - 15. janúar 

Kynning á áfanga og kennsluáætlun  

2. vika 
16. - 22. janúar 

Að fara út á vinnumarkað  

3. vika 
23. - 29. janúar 

Að hugsa um útlitið  

4. vika 
30. janúar - 5. febrúar 

Hvaða störf finnst þér áhugaverð Tímaverkefni 

5. vika 
6. - 12. febrúar 

Atvinnuleysisbætur  

6. vika 
13. - 19. febrúar 

Atvinnuleysisbætur  

7. vika 
20. - 26. febrúar 

Að sækja um vinnu  

8. vika 
27. febrúar - 5. mars 

Að sækja um vinnu Tímaverkefni 

9. vika 
6. - 12. mars 
Miðannarmat 

Ferilskrá  

10. vika 
13. - 19. mars 

Ferilskrá  

11. vika 
20. - 26. mars 

Ferilskrá Tímaverkefni 

12. vika 
27.mars  - 2. apríl 
Starfshlaup - Páskafrí 

Starf að loknum framhaldsskóla  

13. vika 
11. - 16. apríl 

Enginn tími – annar í páskum Frí 

14. vika 
17. - 23. apríl 

Sumardagurinn fyrsti 

Vettvangsheimsókn  

15. vika 
24. - 30. apríl 

Tímaverkefni Tímaverkefni 

16. vika 
1. - 10. maí 

Samantekt og skil á vinnubókum  

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Sunna Pétursdóttir 
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