
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2023 

TEXT1EU03 

Kennari Katrín Sigurðardóttir, katrin.sigurdardottir@fss.is  

 
Viðtalstími 

Þriðjudagar kl. 11:10-11:50  

Námsefni 
Námsefni frá kennara, myndbönd og fleira. 

 

Áfangalýsing 

Nemendur læra grunnaðferðir í fatasaum. Læra á saumavélar og hvernig á 
að taka upp snið. Nemendur sauma poka og einfalda flík ásamt 
tímaverkefni. 

 

 

 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Nemendur mæta tvisvar í viku og sauma og merkja poka og sauma einfalda 
flík. Einnig verða tvö lítil verkefni sem allir gera eins 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 
 Mæting og virkni 10% 
 Poki 20% 
 Tímaverkefni 20% 
 Flík 50% 

 

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

 

 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

Efnisgjald í áfanganum er 5000 kr. 
Nemendur fá efni í allt sem þeir þurfa. 
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Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

 
 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
• Hvernig á að umgangast saumavél 
• Hvernig á að taka upp snið 
• Einföldum saumaskap 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
• Þræða saumavél 
• Taka upp einfalt snið 
• Sauma tvo hluti saman 

 
 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• Taka upp snið og leggja á efni. 
• Sauma einfalda flík saman 
• Frágangur 

 

 

Vinnuáætlun – Símat 
Tímasókn 16 vikur x 2 klst. 32 klst. 
Undirbúningur f. tíma 16 vikur x 2 tímar x 20 mín 10 klst. 
Undirbúningur f. próf 3 x 5 klst. 15 klst. 
Alls  57 klst. = 3 fein* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
5. - 15. janúar 

• Kynning  
• Nemendur byrja á poka 

 

2. vika 
16. - 22. janúar 

• Poki  

3. vika 
23. - 29. janúar 

• Poki 
• Merkja poka 

 

4. vika 
30. janúar - 5. febrúar 

• Nemendur velja verkefni  

5. vika 
6. - 12. febrúar 

• Taka upp snið 
 

 

6. vika 
13. - 19. febrúar 

• Leggja á efni og mæla fyrir 
saumfari 

 

7. vika 
20. - 26. febrúar 

• Sníða  

8. vika 
27. febrúar - 5. mars 

• Tímaverkefni  

9. vika 
6. - 12. mars 
Miðannarmat 

• Saumur Tímaverkefni skilað 

10. vika 
13. - 19. mars 

• Saumur  

11. vika 
20. - 26. mars 

• Saumur  

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

• Tímaverkefni  

13. vika 
11. - 16. apríl 

• Saumur  

14. vika 
17. - 23. apríl 

Sumardagurinn fyrsti 

• Saumur  

15. vika 
24. - 30. apríl 

• Saumur Tímaverkefni og flík skilað 

16. vika 
1. - 10. maí 

• Frágangur og verklok  

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Katrín Sigurðardóttir - FS 


