
 
 
 
 

Kennsluáætlun  

Haust 2019 

Bekkur: 10. bekkur 

Námsgrein: Náms- og starfsfræðsla 

Fjöldi kennslustunda: 2 kennslustundir í viku, hópur 1 þriðjudagar kl. 8:20-9:40 og hópur 2 kl. 10:00-11:20.  

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. 
Samvinnuleikir: Leikir þar sem hópurinn vinnur í sameiningu að ákveðnu markmiði.  

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

Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 

Dagsetning Viðfangsefni Námsefni / Verkefni Hæfniviðmið 

26.8-1.9 Kynning á efni vetrarins 
 
Google Classroom – skrá sig í 
hópinn. 
 
Markmiðavinna. 
 
 

Farið yfir kennslufyrirkomulagið í vetur. 
 
Google Classroom. 
 
Verkefni unnið í Classroom um 
markmið vetrarins og stefnu næsta árs. 
 

Sjálfsmynd: Hæfni nemanda til að átta 
sig á sjálfum sér og öðrum. 
Að nemandi geti: 

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



 
 
 
 
2.9-8.9 
9.9-15.9 
16.9-22.9 
23.9-29.9 
30.9-06.10 

Að huga að framtíðinni (1) 
10. bekkur í Vestmannaeyjum 
 
Starfsheimsókn verður vonandi á 
þessu tímabili 

Stefnan sett: 
Verkefni unnin á Google Classroom 

 Þegar ég verð stór 

 Það sem veitir mér ánægju 

 Störf sem ég hef áhuga á 

 Styrkleikar og veikleikar 

 Vegvísir að settu marki 

 Áhugi og færni – hópaverkefni 1 

 Hugsað og spjallað um hugtök 

Sjálfsmynd: Hæfni nemanda til að átta 
sig á sjálfum sér og öðrum.  
Að nemandi geti: 

 gert sér grein fyrir eigin 
styrkleikum og veikleikum og 
tekið ákvarðanir á grunni þeirrar 
sjálfsþekkingar 

07.10-13.10 Forvarnarvika Verkefni unnin tengd efni forvarnarviku 
leik- og grunnskóla Garðabæjar. 

 
 

14.10-3.11 Að taka ákvörðun (2) 
 
 
 
 
 
 
Tengslakönnun lögð fyrir  
15. Október 

Stefnan sett: 

 Áhrifavaldar og fyrirmyndir 

 Sá á kvölina sem á völina 

 Veldur hver á heldur 

 Að taka ákvörðun – úr Margt er 
um að velja 

 
Tengslakönnun lögð fyrir bekkinn. 

Sjálfsmynd: Hæfni nemanda til að átta 
sig á sjálfum sér og öðrum.  
Að nemandi geti: 

 vegið og metið áhrif fyrirmynda og 
staðalmynda á mótun 
sjálfsmyndar og hefur áræði til að 
móta eigin ímynd, lífsstíl og 
lífsskoðun á sjálfstæðan og 
ábyrgan hátt, 

 gert sér grein fyrir eigin 
styrkleikum og veikleikum og 
tekið ákvarðanir á grunni þeirrar 
sjálfsþekkingar 

4.11-.10.11 Vinavika 
Baráttudagur gegn einelti  
8. Nóvember 

Verkefni og umræður tengd vinaviku / 
einelti 

 

11.11-17.11 
18.11-24.11 
2.12-8.12 
9.12-15.12 
 

Framhaldsskólar á Íslandi 
Starfamessa - úrvinnsla 

Stefnan sett: 

 Verkefni um framhaldsskóla – 
velja skóla og kynna fyrir 
bekknum - hópaverkefni 

 Framhaldsskólar á Íslandi 

Samskipti: Hæfni nemanda til að 
mynda og þróa tengsl sín við aðra. 
Að nemandi geti: 

 sýnt sjálfsaga, sjálfstraust og 
virðingu í margvíslegum 



 
 
 
 

 Bekkjarkerfi eða áfangakerfi 

 Menntavegurinn 

samskiptum og samstarfi við ólíka 
einstaklinga,  

 tekið sjálfstæðan þátt í 
lýðræðislegu samstarfi og 
samræðu,  

 komið þekkingu sinni og 
viðhorfum á framfæri með 
fjölbreyttum og markvissum hætti, 
einn sér og í samstarfi við aðra,  

 vegið og metið skoðanir og 
upplýsingar, brugðist við þeim á 
fordómalausan og réttsýnan hátt,  

16.12-22.12 Áhugakönnun kynnt 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Kennsluáætlun  

Vor 2020 

Bekkur: 10. bekkur  

Námsgrein: Náms- og starfsfræðsla 

Fjöldi kennslustunda: 2 kennslustundir í viku, hópur 1 þriðjudagar kl. 8:20-9:40 og hópur 2 kl. 10:00-11:20. 

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. 
Samvinnuleikir: Leikir þar sem hópurinn vinnur í sameiningu að ákveðnu markmiði  

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

Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 

Dagsetning Viðfangsefni Námsefni / Verkefni Hæfniviðmið 

6.1.-12.1 
13.1-19.1 
20.1-26.1 
27.1-2.2 
3.2.-9.2 
10.2-16.2 

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

Stefnan sett: 

 Starfa látbragðsleikur 

 Hvað felst í starfinu…..? 

 Nýja starfið er….? 

 Áhugaverð störf – Margt er um 
að velja 

 Atvinnulíf í heimabyggð - 
hópaverkefni 

Samskipti: Hæfni nemanda til að 
mynda og þróa tengsl sín við aðra. 
Að nemandi geti: 

 sýnt sjálfsaga, sjálfstraust og 
virðingu í margvíslegum 
samskiptum og samstarfi við ólíka 
einstaklinga,  



 
 
 
 

Starfsheimsókn verður 
einhverntímann á önninni 

 tekið sjálfstæðan þátt í 
lýðræðislegu samstarfi og 
samræðu,  

 komið þekkingu sinni og 
viðhorfum á framfæri með 
fjölbreyttum og markvissum hætti, 
einn sér og í samstarfi við aðra,  

 vegið og metið skoðanir og 
upplýsingar, brugðist við þeim á 
fordómalausan og réttsýnan hátt,  

17.2-23.2 Vetrarleyfi grunnskóla Garðabæjar   

24.2-1.3 
2.3-8.3 
9.3-15.3 

Ferilskrá (5) 
Atvinnuumsókn 
Undirbúningur fyrir atvinnuviðtal 
 

 Fylla út atvinnuumsókn 

 Búa til ferilskrá 

 Æfum okkur í að fara í 
atvinnuviðtal 

 Horfum á myndband um 
atvinnuviðtöl 

 

16.3-22.3 Skíðaferð unglingadeildar   

23.3-29.3 Kynjaskiptur vinnumarkaður (3) Stefnan sett: 

 Staðalmyndir 

 Að flokka störf eftir kynjum 

 Kynjahlutverk í fjölmiðlum 

 Kynbundin starfshugsun – 
Margt er um að velja 

 Kynbundinn launamunur 

Sjálfsmynd: Hæfni nemanda til að átta 
sig á sjálfum sér og öðrum.  
Að nemandi geti: 

 vegið og metið áhrif fyrirmynda og 
staðalmynda á mótun 
sjálfsmyndar og hefur áræði til að 
móta eigin ímynd, lífsstíl og 
lífsskoðun á sjálfstæðan og 
ábyrgan hátt, 

30.3-19.4 Páskafrí   

20.4-26.4 Að skapa sína eigin velgengni (6) Stefnan sett: 

 Af hverju náðu þau árangri? 

 Að koma auga á tækifærin 

 

27.4-3.5 Starfsheimsókn – GERT?   



 
 
 
 
11.5-31.5 Lokaverkefni í unglingadeild   

2.6-7.6 Annar í hvítasunnu 
Vorferðir 

  

 

 

Hæfni: 
 
Kynningar: 
Atvinnulíf í heimabyggð 
Framhaldsskólar á Íslandi 

 Getur sagt á skýran og skipulagðan hátt frá fyrirtækinu / framhaldsskólanum án þess að lesa af blaði 

 Glærur vel unnar og skýrar. 

 Kynning gefur greinargóða mynd af fyrirtækinu / framhaldsskólanum sem um ræðir. 

 Sýnir sjálfstæð vinnubrögð og tekur ábyrgð á eigin námi. Heldur sér að vinnu og sýnir metnað fyrir verkefninu.  

 Sýnir samnemendum virðingu og hlustar af athygli á kynningar þeirra. 
 
 
Verkefni á Classroom: 

 Classroom inniheldur öll verkefni sem unnin voru í vetur. 

 Verkefnin eru fullunnin og vandað hefur verið til verka. 
 
Þátttaka og virkni 
Nemandi tók virkan þátt í tímum, í verkefnum og umræðum 
 
Heimsóknir 
Nemandi var sér og skólanum til fyrirmyndar í starfsheimsóknum og sýndi mótttökuaðilum kurteisi og virðingu 


