
  
Fjölbrautaskóli Suðurlands 

Vorönn 2020 

NÁSS1GB05 
Náms- og starfsfræðsla:  

Áhugasvið, nám og störf 

   

Kennari:  Bjarney Sif Ægisdóttir Sk.st. BSÆ 

 

 

Áfangalýsing:   

Markmið áfanga er að nemendur kynnist starfaheiminum og fjölbreytum námsleiðum innan 

skólakerfisins. Nemendur kynnast kenningu Holland um áhugasvið og velta fyrir sér og rýna í 

eigið áhugasvið. Út frá áhugasviði hvers og eins skoða nemendur hvaða störf tengjast sviðinu 

og kynna sér þau nánar. Nemendur kynnast starfsumsóknarferli og æfa sig í að sækja um starf 

út frá atvinnuauglýsingu. Nemendur búa til ferilskrá og kynningarbréf og þjálfa sig undir 

atvinnuviðtal.  

Undanfari: Enginn 

 

Þekkingarviðmið: 

Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á: 

Mikilvægi þess að tengja áhugasvið við náms- og starfsval 

Fjölbreyttum námstækifærum, innlendis sem og erlendis. 

Hvar megi afla upplýsingar um nám og störf, innlendis sem erlendis. 

Fjölbreytileika starfaheimsins 

Tengingu skólakerfisins við atvinnulífið 

Starfsumsóknarferlum 

 

Leikniviðmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 

Að afla sér upplýsinga um nám og störf. 

Að greina náms- og starfsmöguleika út frá áhugasviði 

Að útbúa ferilskrá og kynningarbréf og umsóknarferli atvinnutækifæra. 

 



 

Hæfniviðmið: 

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

Geta aflað sér upplýsingar um námstilboð á öruggan hátt, með tilliti til gæði upplýsinga. 

Að tengja saman námsmöguleika við framtíðaratvinnutækifæri 

Átta sig á eigin áhugasviði, náms- og starfsmöguleikum út frá því.  

Geta gert áætlun um næstu skref á eigin náms- og starfsferli. 

Geta sótt um atvinnu á faglegan máta. 

 

Námsefni: 

Glærur og efni á INNU, ljósrit, efni af Interneti o.fl. 

Áætlun um yfirferð og verkefnaskil: 

Dagsetning Námsefni - viðfangsefni Verkefni 

7-10. janúar Kynning  

13.-17. janúar 

 

áhugasvið  

20.-24. janúar 

 

áhugasvið  Verkefni um áhugasvið 

 Skiladagur 24. janúar 

27.-31. janúar 

 

Atvinnulíf, vinna og samfélag  

3.-7. febrúar 

 

Upplýsingaveitur um nám og 

störf 

 

10.-14. febrúar 

 

Upplýsingaveitur um nám og 

störf 

Verkefni um 

upplýsingaveitur 

Skiladagur 14. Febrúar 

17.-21. Febrúar 

Kátir dagar og 

flóafár 

 

Upplýsingaveitur um nám og 

störf -kynning 

 

24.-28. Febrúar 

(Miðannarmat) 

Námsleiðir að loknu námi á 

GRB 

Verkefni um nám að 

loknu GRB. Skiladagur 

28. febrúar 

2.-6. mars 

 

Verkefni um starf 

 

 

9.-13. Mars 

(Valdagur 11. 

Mars) 

Verkefni um starf 

 

Verkefni um starf. 

Skiladagur 13. mars.  

16.-20. mars 

 

 Staðalmyndir starfa  



23.-27. mars 

 

Staðalmyndir starfa Verkefni um 

staðalmyndir. 

Skiladagur 27. mars. 

30. mars- 3. apríl Starfsumsóknir: Ferilskrá og 

kynningarbréf 

 

6.-14. apríl  

Páskafrí 

 

Páskafrí   

15.-17. apríl 

 

Starfsumsóknir: ferilskrá og 

kynningarbréf 

Skila ferilskrá 17. Apríl  

20.-24. apríl Starfsumsóknir ferilskrá og 

kynningarbréf 

Skila kynningarbréfi 24. 

apríl 

24.-26.  apríl  

 

Starfsumsóknir, atvinnuviðtal  

27.-30. apríl  

 

Fyrirtækjaheimsóknir Skila greinargerð 30. 

apríl 

4.-8 maí 

 

Matsvinna og samantekt  

 

 

Fyrirkomulag námsmats: 

 

Námsþáttur Lýsing á námsmati Vægi 

Áhugasvið  Verkefni um áhugasvið. Skiladagur 24. janúar 10% 

 Áhugasvið og 

Starfaheimurinn 

Verkefni um upplýsingaveitur um nám og störf. Skiladagur 

14. febrúar 

 

15% 

Stefnan sett Verkefni um nám að loknu námi á grunnmenntabrú. 

Skiladagur 28. febrúar 

10% 

 

Starfaheimurinn Verkefni um starf. Skiladagur 13. mars 20% 

 

Starfaheimurinn Verkefni um staðalmyndir. Skiladagur 27. mars 10% 

 

 

Starfsumsóknir Ferilskrá. Skiladagur 17. apríl 

Kynnisbréf. Skiladagur 24. apríl 

 

10% 

10% 

Fyrirtækjaheimsókn Greinagerð. Skiladagur 30. apríl  5% 

 Þátttaka, mæting og virkni 10% 

 

       Samtals                  100 % 

Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar. 

Selfossi, 6. Janúar 2020 

   Bjarney Sif Ægisdóttir. 


