
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2023 

TEXT2EV05 

Kennari Katrín Sigurðardóttir  katrin.sigurdardottir@fss.is  

 
Viðtalstími 

Þriðjudaga kl 10:10-10:50  (kennarastofa)  

Námsefni 
Námsefni frá kennari, myndbönd og fl 

 

Áfangalýsing 

Unnin eru verkefni úr nýju og notuðu hráefni í textíl. Unnið er með 
fatabreytingar og einnig notuð snið og saumað. Góðgerðarverkefni verður á 
önninni sem nemendur velja í samráði við kennara. Nokkur skylduverkefni 
verða og einnig frjáls. Nemendur skoða myndbönd með aðferðum í 
endurvinnslu. Rætt verður um umhverfisáhrif. 

 

 

 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Nemendur þurfa að mæta vel og vinna verkefnin jafnt og þétt. 
Gera þarf verklýsingar með flíkunum eða jafnvel myndband 

 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 
 Mæting og virkni 10% 
 Verklýsingar 20% 
 Verkefni 15% 
 ritun 5% 
 Eigin hönnun og vinna 50% 

 

Reglur áfanga 

• Slökkt skal vera á farsímum í kennslustund. Nemendur mega ekki 
svara eða senda sms í kennslustund. 

• 80% mætingaskylda. 
• Neysla matar og drykkjar bönnuð í kennslustofunni 
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Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

 
Það skiptir miklu máli að nemendur komi undirbúnir í kennslustund og séu 
búnir að ákveða hvað þeir ætla að gera þar sem vinnan byggist að stórum 
hluta á eigin hönnun og vinnu. Ef nemendur stranda í hugmyndavinnu þá er 
hægt að skoða myndbönd til þess að koma sér af stað. 
 
 
 
 

 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 
• Hugmyndavinnu 
• Undirbúningi verkefna 
• Einfaldri sniðagerð 
• Notkun verklýsinga 
• Störfum góðgerðarfélags 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 
• Vinna eftir verklýsingu 
• Skrá hugmyndir 
• Skilja einfalda sniðagerð 
• Skilja út á hvað endurvinnsla gengur 
• Skilja samband milli hugmynda, 

hráefnis, tækni og niðurstöðu 
 

Hæfni 

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

 
• Vinna verkefni frá hugmynd að tilbúnu verki. 
• Að finna notuðu efni nýtt hlutverk 
• Gera verklýsingu 

 
 

 

Símat 
Tímasókn 16 vikur x 4 klst. 64 klst. 
Undirbúningur f. tíma 16 vikur x 4 tímar x 20 mín 21 klst. 
Verklýsingar 3 x 6 klst. 18 klst. 
Alls  103 klst. = 5 ein* 

 

 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
5. - 15. janúar 

• Kynning á áfanga 
• Val á verkefni 

 

2. vika 
16. – 22. Janúar 

• Textílafgangar skoðaðir með tilliti 
til nýtingar 
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3. vika 
23. - 29. janúar 

• Nemendur vinna við einfalt 
verkefni 

• Myndbönd frá kennara skoðuð 

Púði, pennaveski, 
barnapeysa og fl 

4. vika 
30. janúar – 5. Febrúar 

• Eftir að fyrsta verkefni er lokið þá 
gera nemendur verklýsingu með 
öllum öðrum verkefnum 

 

5. vika 
6. - 12. febrúar 

• Saumur  

6. vika 
13. - 19. febrúar 

• Hraðvika—nemendur kynnast 
hraðsaum og prófa öll hlutverk 

Slaufa 

7. vika 
20. - 26. febrúar 

• Umhverfið—nemendur læra um 
gildi endurvinnslu og þýðingu þess 

 

8. vika 
27. febrúar - 5. mars 

 

• Verkefnavika—nemendur skoða 
umhverfisáhrif á textil og gera 
verkefni 2 bls. 

Verklýsingum skilað með 
öllum verkefnum nema 
þessu fyrsta 

9. vika 
6. - 12. mars 
Miðannarmat 

• Saumur 
 

 

10. vika 
13. - 19. mars 

• Saumur  

11. vika 
20. - 26. mars 

• Nemendur fara á youtube og velja 
sér verkefni 

 

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

• Youtube-verkefni  

13. vika 
11. - 16. apríl 

• Youtube-verkefni  

14. vika 
17. - 23. apríl 

Sumardagurinn fyrsti 

• Saumur   

15. vika 
24. - 30. apríl 

• Saumur  

16. vika 
1. - 10. maí 

1-4 maí Erasmusverkefni 
kennara 

• Saumur  

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Katrín Sigurðardóttir  

 


