
 
 

Fjölbrautaskóli Suðurlands 

Skólabragur (Bragi 3) 
 BRAG1SC01 

Kennsluáætlun haustönn 2015 

 

Kennarar: 

Guðbjörg Grímsdóttir (GGR) 

Hannes Stefánsson  (HS) 

Ólafur Bjarnason  (ÓB) 

Ólafur Einarsson  (ÓE) 

Óskar G. Einarsson (ÓGE) 

Ragnheiður Eiríksdóttir  (RE) 

Svanur Ingvarsson (SI)  

Sverrir Geir Ingibjartsson (SGI) 

Örn Óskarsson (ÖÓ) 

 

 

Áfangalýsing 

Í áfanganum er lögð áhersla á að efla sjálfsöryggi og sjálfstæði nemenda. Nemendur aðlagist vel nýju 
skólastigi og skólaumhverfi. Nemendur fá að kynnast þjónustu og úrræðum sem í boði eru – unnið er 
með hópefli, námstækni, forvarnir og heilsueflingu. 

 

Markmið áfangans: 

 

Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 Grunngildum nýrrar námsskrár 

 Námstækni og skipulagningu náms 

 Námsframboði við skólann 

 Skólabrag og hvað í honum felst. 

 Skólareglum og mætingareglum 

 Þeirri þjónustu sem skólinn býður upp á 

 Mentorakerfi skólans. 

 

Leikni 

        Nemandi skal hafa öðlast leikni í að  

 Að ræða opinskátt um sjálfan sig sem námsmann. 

 Að geta tjáð sig í ræðu og riti um sín markmið. 

 Að setja sig í spor annara. 

 

  



Hæfni 

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

 Vinna að skapandi verkefnum í tengslum við nemendasamfélagið og nemendafélag. 

 Setja sér persónulega námsstefnu. 

 Búa til námsferil 

 Beita námstækni sér til hagsbóta 

 Taka virkan þátt í orðræðu um lífsstíl, hreyfingu, næringu og geðrækt. 

 

Námsefni 

 Námsefni frá kennara. 

 

Námsmat 

 

50%  Námsferill 

20%  Verkefni úr fyrirlestrum 1 og 2 á sal 

30%  Virkni í kennslustundum 

  



Vinnuáætlun 

Vika Dags. Verkefnavinna 

34 19. – 21. ágúst Áfangi kynntur og kennsluáætlun. Hópefli og tjáning. 

35 24. – 28. ágúst Áfangi kynntur og kennsluáætlun. Hópefli og tjáning. 

36 31. ág – 4. sept Kynning á Innu og Moodle. 

37 7. – 11. sept. Kynning á nýrri námskrá og þrepaskiptingu. 

38 14. – 18. sept. 1. fyrirlestur á sal (námsráðgjafar) – skipulag og tímastjórnun. 

39 21. – 25. sept. Verkefni tengd 1. fyrirlestri. 

40 28 sept. – 2. okt. 2. fyrirlestur á sal (námsráðgjafar) – áhugasvið. 

41 5. – 9. okt Verkefni tengd 2. fyrirlestri. Gögn afhent í sambandi við valið. 

42 12. – 16. okt  

(haustfrí fös.16.) 

Valvika. 

43 19. – 23. okt 

(haustfrí mán.19.) 

Mentorakerfi kynnt. 

44 26. – 30. okt 3. fyrirlestur á sal (námsráðgjafar) – próf og prófalestur. 

45 2. – 6. nóv.  SKOH með kynningu á sal. 

46 9. – 13. nóv. Verkefni unnin í tengslum við fyrirlestur SKOH. 

47 16. – 20. nóv. Námsferill. Nemendur fullvinna námsferil sinn 

48 23. – 27. nóv. Námsferill. Nemendur fullvinna námsferil sinn 

49 30. nóv – 4. des Námsferli skilað fullunnum. 

50 7. – 11. des.  

51 14. – 18. des.  

Kennsluáætlun er gerð með fyrirvara um breytingar. 

 

Með von um góða samvinnu 

17. ágúst 2015 

Guðbjörg Grímsdóttir  gudbjorg10@gmail.com  

Hannes Stefánsson  hannes@fsu.is  

Ólafur Bjarnason olib@fsu.is  

Ólafur Einarsson  olafur@fsu.is  

Óskar G. Einarsson oskar.g.jonsson@gmail.com  

Ragnheiður Eiríksdóttir  ragnheidure@fsu.is  

Svanur Ingvarsson svanur@fsu.is  

Sverrir Geir Ingibjartsson sgi@fsu.is  

Örn Óskarsson  ornosk@fsu.is  
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