
 
 
 
 

Kennsluáætlun  

Haust 2017 

Bekkur: 10. bekkur 

Námsgrein: Náms- og starfsfræðsla 

Fjöldi kennslustunda: 2 kennslustundir í viku, mánudagar kl. 10:40-12:00 

Kennari/kennarar: Rósa Siemsen náms- og starfsráðgjafi  

Áfangalýsing 
 

 
Kennsluaðferðir:  
Töflukennsla: Efnisþættir lagðir inn frá töflu.  
Samræðuaðferð: Stýrð umræða um ákveðið efni.  
Skrifleg verkefni: Skriflegar æfingar, nemendur leysa skrifleg verkefni úr námsefni.  

 
Námsmat: Ástundun, virkni, frammistaða í tímum og verkefnaskil.   
 

Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 

 Dagsetning Viðfangsefni Verkefni Hæfniviðmið 

28.8-03.9 
04.9-10.9 
 
 

Námstækni Verkefni sem falla undir námstækni 
unnin í tíma. 
 

Að nemendur geti: 

 tileinkað sér vinnuaðferðir í því 
skyni að bæta námsárangur sinn, 
skipulagningu og tímastjórnun. 

11.9-17.9 
18.9-24.9 
25.9-01.10 
 

Að huga að framtíðinni (1) 
Skipulagsdagur 

Stefnan sett:  

 Þegar ég verð stór 

 Það sem veitir mér ánægju 

 Störf sem ég hef áhuga á 

Hæfni nemenda til að átta sig á 
sjálfum sér og öðrum, skilið umhverfi 



 
 
 
 

 Styrkleikar og veikleikar 

 Vegvísir að settu marki 

 Hugsað og spjallað um hugtök 

sitt og veruleika og geta sett sér 
markmið og tekið ákvörðun 

 Að nemandi geri sér grein fyrir 
áhugasviði sínu. 

 Að nemandi hafi velt fyrir sér þeim 
náms-og starfsmöguleikum sem 
honum standi til boða. 

 Að nemandi geri sér grein fyrir 
eigin styrkleikum og veikleikum og 
tekið ákvarðanir á grunni þeirrar 
sjálfsþekkingar. 

 Að nemandi geti gert raunhæfar 
áætlanir um náms- og starfsleiðir 
og geti nýtt sér ráðgjöf og 
upplýsingatækni í þeim tilgangi. 

 Að nemandi geti sett sér markmið 
og framtíðaráætlun, til að stefna 
að í framtíðinni í samræmi við 
eigin styrkleika og áhuga. 

 Að nemandi sé meðvitaður um 
kynbundið náms- og starfsval. 

02.10-08.10 Forvarnarvika Verkefni unnin tengd forvarnarviku leik- 
og grunnskóla Garðabæjar 
 

 

09.10-15.10 
16.10-22.10 
23.10-29.10 
30.10-05.11 

Að taka ákvörðun (2) Stefnan sett: 

 Áhrifavaldar og fyrirmyndir 

 Sá á kvölina sem á völina 

 Veldur hver á veldur 

 

06.11-12.11 
 

Vinavika Verkefni og umræður tengd vinaviku / 
einelti.  

 



 
 
 
 
13.11-19.11 
20.11-26.11 
27.11-03.12 
 

Framhaldsskólinn 
Grúsk á heimasíðum 
 

Verkefni um framhaldsskóla – 
hópaverkefni – velja skóla og fjalla um 
hann. 
Kynning á verkefni um framhaldsskóla 

Hæfni í upplýsingaöflun og framsögn. 

04.12-10.12 
11.12-17.12 
18.12-24.12 
 

Skólakerfið (7) 
 
Áhugakönnun kynnt 

Stefnan sett: 

 Framhaldsskólar á Íslandi 

 Menntavegurinn 

 Púslað án orða – leikur í 3. 
hluta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Kennsluáætlun  

Vor 2018 

Bekkur: 10. bekkur  

Námsgrein: Náms- og starfsfræðsla  

Fjöldi kennslustunda: 2 kennslustundir í viku, mánudagar kl. 10:40-12:00.  

Kennari/kennarar: Rósa Siemsen náms- og starfsráðgjafi 

Áfangalýsing 
 

 
Kennsluaðferðir:  
Töflukennsla: Efnisþættir lagðir inn frá töflu.  
Samræðuaðferð: Stýrð umræða um ákveðið efni.  
Skrifleg verkefni: Skriflegar æfingar, nemendur leysa skrifleg verkefni úr námsefni. 
  

 
Námsmat: Ástundun, virkni, frammistaða í tímum og verkefnaskil.   
 

Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 

Dagsetning Viðfangsefni Verkefni Hæfniviðmið 

01.01-07.01 
08.01-14.01 
15.01-21.01 
22.01-28.01 

Vinnumarkaðurinn (4) 
Bendill fyrirlögn fyrir þá sem vilja 
 
Heimsókn frá VR um réttindi og 
skyldur á vinnumarkaði 

Stefnan sett: 

 Starfa látbragðsleikur 

 Hvað felst í starfinu…..? 

 Nýja starfið er….? 
Hópaverkefni 

 Áhugaverð störf – af Margt er 
um að velja 

Hæfni nemenda til að átta sig á sjálfum 
sér og öðrum, skilið umhverfi sitt og 
veruleika og geta sett sér markmið og 
tekið ákvörðun 

 Að nemandi geri sér grein fyrir 
áhugasviði sínu. 



 
 
 
 

 Að nemandi hafi velt fyrir sér þeim 
náms-og starfsmöguleikum sem 
honum standi til boða. 

 Að nemandi geri sér grein fyrir eigin 
styrkleikum og veikleikum og tekið 
ákvarðanir á grunni þeirrar 
sjálfsþekkingar. 

 Að nemandi geti gert raunhæfar 
áætlanir um náms- og starfsleiðir og 
geti nýtt sér ráðgjöf og 
upplýsingatækni í þeim tilgangi. 

 Að nemandi geti sett sér markmið og 
framtíðaráætlun, til að stefna að í 
framtíðinni í samræmi við eigin 
styrkleika og áhuga. 

 Að nemandi sé meðvitaður um 
kynbundið náms- og starfsval. 

29.01-04.02 
05.02-11.02 
12.02-18.02 
19.02-25.02 

Kynning á framhaldsskólanum 
Innritun í framhaldsskóla (8) 
Umsóknarferlið kynnt 
Vetrarfrí 

Kynning á framhaldsskólunum 
Stefnan sett: 

 Menntagátt 

 Lokaúrvinnsla og pælingar 

  
 

 

26.02-04.03 
05.03-11.03 
12.03-18.03 
 
19.03-25.03 
 

Kynjaskiptur vinnumarkaður (3) 
 
Uppbrotsdagur í unglingadeild / 
skíðaferð unglingadeildar 

Stefnan sett: 

 Staðalmyndir 

 Að flokka störf eftir kynjum 

 Draumalandið 

 Kynjahlutverk í fjölmiðlum 
Kynbundin starfshugsun – Margt er 
um að velja 
Kynbundinn launamunur 

 

09.04-15.04 
16.04-22.04 

Ferilskrá (5) – tölvur í tíma 
Undirbúningur fyrir atvinnuviðtal 

Stefnan sett: 

 Ferilskráargerð 

 



 
 
 
 
23.04-29.04 
 

 Að bregðast við óvæntum 
atvikum 

30.04-06.05 
07.05-13.05 
14.5-20.05 
 

Að skapa sína eigin velgengni (6) 
Starfsheimsóknir? 

Stefnan sett: 

 Af hverju náðu þau árangri? - 
hópaverkefni 

 Að koma auga á tækifærin – 
hópaverkefni. 

 

21.05-27.05 Annar í hvítasunnu   

28.05-03.06 Lokaverkefni í unglingadeild   

04.06-10.06 Vorferðir   

 

Verkefnaskil 

Verkefni eiga að klárast í tímum. Í lok skólaársins skila nemendur möppunni og er hún þá yfirfarin í heild og einkunn byggð á vinnu nemenda. 
 

Vettvangur 

Í vetur ætlum við að reyna að fara í heimsókn í fyrirtæki. Einnig er stefnan sett á það eftir áramót að nemendur fari hluta úr degi í heimsókn í fyrirtæki að 

eigin vali og vinni verkefni út frá þeirri heimsókn. 


