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Áfangalýsing:  

Í áfanganum er fjallað um tómstundastarf, félagsmál og viðburði. Lögð er áhersla á að nemandinn 
kynnist fjölbreyttu starfi sem viðkemur skipulagningu hverskonar viðburða og tómstundastarfs. Kynntar 
eru helstu gerðir áætlana s.s. fjárhags- og aðgerðaráætlanir ásamt lögum og reglum sem gilda hverju 
sinni um viðburði og tómstunda- og félagsmálastarf. Nemandinn fær kynningu á tækni sem nýtist við 
viðburði og skýrslugerð. Með öflugu tómstunda- og félagsmálastarfi er lagður grunnur að menningar- 
og uppeldishlutverki sem getur skapað tækifæri og þekkingu. Tómstundir og félagsmál þarf að miða 
við samfélagið og þær breytingar sem verða á því hverju sinni. Gott félagslíf og tómstundir stuðla að 
forvörnum og því er mikilvægt að miða undirbúning og þátttöku að skemmtun án vímuefna. Í góðu 
félags-og tómstundastarfi er lagður grunnur að góðu samfélagi, samvinnu, rökhugsun, ábyrgð og 
víðsýni. 

 
Markmið:  

Þekkingarviðmið 
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  

grunnskipulagi á stjórnun og skipulagi viðburða í tómstundastarfi og félagslífi 
Rannsóknarstarfi á eftirspurn og áhuga viðburða 
áætlanagerð 
fjárhagsáætlunum og aðgerðaáætlunum 
viðburðastjórnun þar sem lög og reglur eru virtar  
uppbyggilegu tómstundastarfi þar sem forvarnir eru hafðar að leiðarljósi  
viðburðastjórnun sem skaðar ekki umhverfi og hefur ekki slæm áhrif á samfélagið  
tækjum og tækni sem þarf til þess að halda viðburð 
skýrslugerð þar sem mat er lagt á hvernig tókst að framkvæma viðkomandi viðburð  
samningagerð 

 
Leikniviðmið 
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

nota skipulag sem byggt hefur verið í kringum viðburði 
stýra viðburðum í sátt og samlyndi við umhverfið  
gera áætlanir sem þarf fyrir viðburði 
skoða hvaða lög og reglur gilda hverju sinni 
hafa yfirsýn yfir verkefni sem þarf að leysa í félagsmála- og tómstundastarfi 
vera mótttækilegur fyrir breytingum sem verða í samfélaginu og miða tómstundastarf við 
þaðmiðla áfram þekkingu sem fengist hefur 

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

skipuleggja smærri viðburði  
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fá tilskilin leyfi fyrir viðburðum 
gera samninga og fjárhagsáætlanir eða aðrar áætlanir fyrir viðburði og tómstundastarf 
vinna úr rannsóknargögnum á tómstundum 
vera opinn fyrir hugmyndum og nýta sér nýjungar 
beita grundvallaratriðum forvarna 
meta eigið vinnuframlag og annarra á gagnrýninn hátt 
setja fram þekkingu sína í ræðu og riti 

 
Námsgögn:  

Öll námsgögn verða inni á Moodle  

Áætlun um yfirferð: 

Nemendur fá kynningu á helstu tækjum og tólum til þess að skipuleggja sig og 
stjórna tíma sínum. Nemendur fá þjálfun í persónuþróun og kortleggja styrkleika sína 
og veikleika og tengja við fagið. Farið er í grunnatriði markhópa- og 
samkeppnisgreiningar og nemendur greina og meta kynningarstarf á viðburði. 
Nemendur koma með hugmyndir að viðburði á tímum covid og skipuleggja hann. 
 

Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: 
 

Tímabil 
(vikunúmer/lotun
úmer 

Námsefni (verklegt og 
bóklegt) 

Heimavinna/verkefni Vægi námsmatsþátta 

35 til 36 Persónuþróun Verkefni 10% 
37 til 38 Tímastjórnun Verkefni 15% 
39 Nemendur kynna sér 

skipulagstól 
Kynning á skipulagstóli 5% 

40 til 42 Markhópa-  og 
samkeppnisgreining 

Nemendur greina 
markaðasetningu á viðburði 

30% 

43 til 45 Svót greining og 
áhættumat 

Verkefni  10% 

46 til 49 Skipulagning á viðburði Hugmyndavinna og skipulagning 
- verkefni 

30% 

 
Námsmat og vægi námsmatsþátta:  
 
 
Matsform: ☐ x  Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Persónuþróun Nemendur vinna með styrk- og veikleika. 10% 

Tímastjórnun Nemendur læra að skipuleggja tíma sinn. 15% 

Skipulagstól Nemendur kynna skipulagstól 5% 
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Markhópa- og 

samkeppnisgreining 

Verkefni  30% 

Svót greining og 

áhættugreinining 

Verkefni 10% 

Viðburður  Verkefni 30% 

 Samtals: 100% 

 
ATH! Vegna Covid-19 heimsfaraldurs getur skipulag og kennsluhættir breyst 
frá því sem hér segir. 

Dagsetning: 19.08.2020 
 

Gæðahandbók 09: Námsáætlanir Prent. dags.: 19.08.2020 


		Sunna Hlín Jóhannesdóttir
	2020-09-01T13:36:20+0300
	Reykjavík, Iceland
	signature


		Kristjana Pálsdóttir
	2020-09-01T14:03:50+0300
	Reykjavík, Iceland
	signature




