
  
 

Fjölbrautaskóli Suðurlands 

 
ÍSLA1GA/-1GB/-2ÍA/-2ÍB/-3MA/-3MB 

Kennsluáætlun – vorönn 2016 

 
Kennarar áfangans: 
Elín Una Jónsdóttir 
Hrefna Clausen 
 

Áfangalýsing: 

Sjá markmið og lýsingu einstakra áfanga í áfangalýsingum á heimasíðu skólans.  

Allir nemendur vinna með eina grunnkennslubók við sitt hæfi. Nemendur í 

ÍSLA2ÍA/ÍB/MA/MB lesa auk þess eina kjörbók, vinna verkefni upp úr henna og skila 

kjörbókarritgerð. Nemendur í ÍSLA1GA/GB lesa léttari bækur og skila verkefnum. Auk þess 

vinna nemendur ýmis önnur ritunar- og málfræðiverkefni. 

 Áhersla er lögð á að nálgast viðfangsefni á fjölbreyttan og skapandi hátt. Kennsluaðferðir og 

verkefnavinna er fjölbreytt og einstaklingsmiðuð. 

Stefnt er að því að fara í lystitúr á önninni  

 
 

Kennslubækur og kennslugögn (ath. fer eftir áfanga og getu nemenda) 
 
Íslenska fyrir alla 1-4.  Sólborg Jónsdóttir og Þorbjörg Halldórsdóttir.  

Learning Icelandic. Auður Einarsdóttir. 

Bókmenntafræði. Ljósritað kennsluhefti frá kennurum.  
Indjáninn. Jón Gnarr 

Náðarstund. Hannah Kent.  

Ýmsar léttlestrarbækur 

 

 
Námsmat 
 
Virkni og vinna í tímum   10% 
Kjörbók + kjörbókarverkefni   25% 
Ýmis verkefni     20% 
Lokaverkefni      10% 
Lotupróf                _35%_ 
      100% 
 
 
 
 
 
 



Áætlun um kennslu og yfirferð á önninni  
 

Vika Viðfangsefni Helstu verkefni og próf í 

símati 
6. – 8. jan.  

Kynning á áfanga 

 

11. – 15. jan. 

 

  

18. – 22. jan. 

 

  

25. – 29. jan. 

 

  

1. – 5. feb. 

 

 Lotupróf 1  

8. – 12. feb. 

 

  

15. – 19. feb.  

 

 

22. – 26. feb.  

Kátir dagar 24. -25. feb. 

Flóafár 26. feb. 

  

29. – 4. mars 

Miðannarmat 4. mars 

 Uppkasti af kjörbókarritgerð skilað 

7. – 11. mars  

 
Lotupróf 2 

21. – 25. mars 

Páskafrí! 

Páskafrí  

28. – 1. apríl 

Páskafrí 28. – 29. apríl 

   

4. – 8. apríl  

 

Lokaskil á kjörbókarritgerð  

11. – 15. apríl   

18. – 22. apríl  

 

 

25. – 29. apríl  

Sunnl. skólad. 27. apríl 

  

2. – 6. maí 

Uppstignd. 5. maí 

Unnið að lokaverkefni Lotupróf 3 

 
9. – 11. maí 

 

Flutningur á lokaverkefni 

 

 

Lokaverkefni 

 

 

 

Athugið að áfanginn er símatsáfangi sem reynir mikið á virkni og viðveru nemenda í 

kennslustundum. Nemendur bera sjálfir ábyrgð á að setja sig strax í samband við kennara 

missi þeir af prófi eða verkefnum. Fjarvera frá ákveðnum verkefnum eða prófum án 

útskýringa jafngildir einkunninni núll. Missi nemendur af skyndiprófi taka þeir sjúkrapróf 

þegar þeir mæta aftur í skólann. Nái nemendur ekki að ljúka verkefnum á tilsettum tíma skal 

það gert heima. Nemendum er bent á að nýta sér auglýsta viðtalstíma kennara til að fylgjast 

með framvindu námsins. 

 

 

Með fyrirvara um breytingar og ósk um gott samstarf á önninni. 

FSu í janúar 2016, 
 

Elín Una Jónsdóttir elinuna@mail.com 

Hrefna Clausen hclausen@gmail.com 


