
 
 

Fjölbrautaskóli Suðurlands 

Skólabragur 
 BRAG1SB01 

Kennsluáætlun vorönn 2018 

 

Kennarar: 

Guðfinna Gunnarsdóttir (GG)  María Ben Ólafsdóttir (MBÓ) 

Guðbjörg Grímsdóttir (GGR)  Ingunn Helgadóttir (IH) 

Guðbjörg Helga Guðmundsdóttir (GHG)  Hrefna Clausen (HC) 

Svanur Ingvarsson (SI)  Tómas Davíð Ibsen Tómasson (TDT) 

Linda Larsen (LL) og Þorbjörg Vilhjálmsdóttir (ÞV) 

 

Áfangalýsing 

Í áfanganum er lögð áhersla á að efla sjálfsöryggi og sjálfstæði nemenda. Mikilvægt að nemendur aðlagist 

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: 

• Fjölbreyttum námsleiðum og innihaldi nýrrar skólanámsskrár. 

• Uppbyggingu námsferils. 

• Dagamun og viðburðum innan skólans. 

• Markmiðssetningu í námi. 

• Námsvenjum og námstækni í samræmi við styrkleika. 

Leikni 

        Nemandi skal hafa öðlast leikni í að  

• Ræða opinskátt um sjálfan sig sem námsmann. 

• Setja sig í spor annarra. 

• Geta í ræðu og riti tjáð sig um sín markmið. 

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. 

Námsmat 

60%  Mæting 

40%  Verkefni, námsferill, vorhátíð 

 

 



BRAGI – VINNUÁÆTLUN VOR 2018 

Vika Dagsetning  Hvað er á dagskrá?  
1    

2 8. – 12. jan. Áfangi kynntur. Hópefli.  

3 15. – 19.jan. Nemó: Kynnir Flóafár og Káta daga. 

Nemendaviðtöl.  

 

Sýnir dagskrá frá í fyrra. 

Auglýsir hugmyndakassa 

(eða eitthvað slíkt).. 

4 22. – 26.jan. Nemendaviðtöl.   

5 29.jan.- 2.feb. Nemó: Ræðir um fyrirkomulag Kátra daga. 

Nemendaviðtöl. 

Ræðir um auglýsingar sem 

fara að birtast á göngum 

skólans og það sem þarf að 

skrá sig á. 

6 5. – 9.feb. Nemó: Ræðir um Flóafár ásamt Flóafársliðstjórum. 

Stefnum að því að vera í salnum. 

SKOH kemur í heimsókn. 

Reynir að skapa 

stemmingu. 

7 12. – 16.feb. Fyrirlestur 1 (kennarar). 

Kynning á námsframboði í FSu. 

Verkefni fylgir með. 

8 19. – 23.feb. Nemó: Kynnir dagskrá Kátra daga og kosningar. 

Verkefni úr fyrirlestri. Undirbúningur fyrir áfangamessu. 

Hér fá nemendur blað frá 

kennara sem þeir eiga að 

fara með á áfangamessuna 

og fylla út fyrir næstu önn. 

9 26.feb. – 2.mars ÁFANGAMESSA / KÁTIR DAGAR / FLÓAFÁR  

10 5. – 9.mars. Undirbúningur vegna vals.  

11 12. – 16.mars. VALDAGUR  

12 19. – 23.mars. Viðtöl vegna miðannarmats.  

13 26. – 30.mars. PÁSKAFRÍ  

14 2. – 6. apríl Námstækni / nemendaviðtöl / námsferlar ...  Námsferill eða Inna? 

15 9. – 13. apríl Nýtt Nemó kemur í heimsókn.  

16 16. – 20. apríl Göngutúr. Á vegum SKOH hópsins. 

17 23. – 27. apríl Undirbúningur vegna vorhátíðar.  

18 30.apríl – 4.maí Vorhátíð í Bragatíma.  

19 7. – 9. maí Fundur Bragakennara.  

Kennsluáætlun gerð með fyrirvara um breytingar 

 

Bragakennarar 


