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Kennarar 

Jón Sigursteinn Gunnarsson (JSG) Gunnar Rafn Borgþórsson (GRB) 
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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. Að auki er unnið með nemendaráði skólans til að 

virkja nýnema og efla þátttöku þeirra í félagslífi skólans. Einnig er lögð áhersla á að nemendur ljúki við 

námsferil sinn og öðlist betri skilning á þrepaskiptingu framhaldsnáms. Góð mæting og stundvísi, 

vinnusemi og vandvirkni eru forsendur þess að góður árangur náist. 

 

Markmið 

Þekkingarviðmið:  

Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á:   

- Fjölbreyttum námsleiðum og innihaldi nýrrar skólanámsskrár   

- Uppbyggingu námsferils   

- Dagamun og viðburðum innan skólans.   

- Markmiðssetningu í námi.   

- Námsvenjum og námstækni í samræmi við styrkleika.  

Leikniviðmið:  

Nemandi skal hafa öðlast leikni í:   

- 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  

Hæfniviðmið:  

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til 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: Efni frá kennara. 

 

Sérreglur áfangans:  

Mjög mikilvægt er að nemendur mæti í allar kennslustundir, þar sem mæting er hluti af 

námsmati í þessum áfanga. Jákvæðni skilar árangri.  

 

Námsmat: 

30%  Verkefni, viðtöl og umræður  

60%  Mæting/virkni/áhugi 

10%  Vinna með Nemendaráði 

  



Vinnuáætlun BRAGI B  - vorönn 2022 

Dags. Hvað er um að vera ? 

6.-7.jan Kynning á áfanga. 

10. - 14. jan Áhugasviðskönnun. Hvað tekur við eftir FSu?  Pælingar og umræður. 

17. - 21. jan Námsferill fer í gang. 
NFSU: Kynning á starfi vorannar.     Viðtöl. 

24. - 28. jan Námsferill; brautir, þrep og fleira. Haustönn 2021 og vorönn 2022 settar inn - og lögð drög 
að vali á haustönn 2022. Má gjarnan vinna námsferilinn áfram þannig að allt námið sé 
skipulagt. Gott að leysa úr hindrunumog flækjum sem koma upp. 

31. - 4. feb NFSU: Kynning á Kátum dögum og Flóafári.  
Braganemendur koma með hugmyndir að fyrirlestrum og fleira sem hægt er að hafa í 
gangi á Kátum dögum. 
Gott að ræða Flóafár og jafnvel hægt að sýna myndir sem eru á vef skólans. 

7. - 11. feb Viðtöl. 

14. - 18. feb Viðtöl. 

21. - 25. feb 
Verkefnadagur 

NFSU: Fundur með liðssjórum. 
Farið í gegnum hvernig KD og FF ganga fyrir sig. 

28. - 4. Mars 
Kátir dagar og Flóafár 
Miðannarmat 

Kátir dagar og Flóafár - enginn Bragatími. 

7. - 11. mars 
Opið hús 

Undirbúningur vals og áfangamessu. 
Kynning á mentorum og hlutverki þeirra.  Auglýst verður eftir mentorum fyrir haustönnina. 
Viðtöl. 

14. - 18. mars   Valdagur Val. 

21. - 25. mars Viðtöl. 

28. - 1. apríl Viðtöl.  

4. - 8. apríl Undirbúningur lokahátíðar braga.  Námsferli skilað.  Viðtöl. 

11. - 15. apríl   Páskafrí Páskafrí  

18. - 22. apríl 
Kennsla hefst á mið 
Sumardagurinn fyrsti 

Sumardagurinn fyrsti - enginn bragatími. 

25. - 29. apríl Lokahátíð í braga. Síðasti bragatími nemenda. 

2. - 6. maí Kennarar funda. Nemendur í fríi. 



 


