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Kennari Jóna Valborg Árnadóttir Sk.st. JVÁ

Áfangalýsing:  Nemandi fer í starfsnám í einu fyrirtæki á önninni. Ætlast er til þess 

að dvölin sé alls ekki skemmri en 25 klst. í fyrirtækinu og kynnir hann sér og tekur 

þátt í daglegum störfum eins og kostur er. Nemandi skal halda dagbók (20%) um 

dvöl sína í fyrirtækinu og skila skriflegri skýrslu (15%) þar sem fram kemur kynning á 

fyrirtækinu, lýsing á því hvernig starfskynningin gekk fyrir sig og ályktanir nemandans 

um þau störf sem hann hefur kynnt sér. Umsjónarmenn starfsnema hjá hverju 

fyrirtæki skila einnig umsögnum um nemendur að starfsnámi loknu og mun 

umsögnin gilda til einkunnar (15%). Samanlagt vægi verkefna fyrir starfsnámið er 

50%. Þrjú önnur verkefni verða lögð fyrir til undirbúnings áður en haldið er af stað í 

starfsnámið; um er að ræða persónulega stefnumótun (15%), ferilskrá og 

kynningarbréf (10%) og raunhæft verkefni (15%). Samanlagt vægi þessara þriggja 

verkefna er 40%. Farið verður í heimsókn í fyrirtæki og verður gefin einkunn fyrir 

mætingu og virkni í tímum. Samanlagt vægi þessara atriða er 10%. Áfanginn er 

próflaus. Áhersla er lögð á góða mætingu og að verkefnum sé skilað á tilsettum 

skiladegi hverju sinni. 

Markmið:   

(1) Að nemendur fái þjálfun í að taka stefnu þegar kemur að atvinnuleit, geti 

sett upp ferilskrá og kynningarbréf og átti sig á eðli atvinnuviðtala.

(2) Að nemendur kynnist aðferðum til að auka árangur sinn í starfi.

(3) Að nemendur fái að kynnast almennum störfum í verslunum, skrifstofum 

og/eða þjónustufyrirtækjum og hljóti þjálfun í að glíma við fjölbreytt verkefni 

eftir því sem við verður komið.

Námsgögn: Ekki er um eiginleg námsgögn að ræða önnur en þau þau sem falla 

undir yfirferð í tímum.
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Áætlun um yfirferð: 

Vika 34 (22.08-26.08) Upplýsingar um áfangann, æfingar og undirbúningur.

Vika 35-6 (29.08-09.09) Sjálfsskoðun. Nemendur skila verkefni: Persónuleg 

stefnumótun (15%).

Vika 37 (12.09-16.09) Ferilskrá og kynningarbréf (10%).

Vika 38 (19.09-23.09) Þú ert vörumerki! Fjallað verður um eðli atvinnuviðtala og 

ímynd.

Vika 39-40 (26.09-07.10) Þjónustugæði. Hvernig getum við aukið árangur okkar í 

starfi? Lagt verður fyrir raunhæft verkefni (15%) .

Starfsmannaplássum úthlutað og undirbúningur fyrir 

starfsnám.

Vika 41-44 (10.10-04.11) Starfsnám (50%).

Vika 45 (07.11-11.11) Nemendur skila dagókum og kynna skýrslu.

Vika 46-8 (14.11-30.11) Heimsókn í fyrirtæki (5%). Samantekt og lok.

Námsmat og vægi námsþátta:   

• Persónuleg stefnumótun (vika 35-6) 15%

• Ferilskrá og kynningarbréf (vika 37) 10%

• Raunhæft verkefni (vika 39-40) 15%

• Starfsnám (vika 41-4) 50%

• Heimsókn í fyrirtæki 5%

• Mæting og virkni í tímum 5%

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um hugsanlegar breytingar.

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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