Val fyrir vor 2018
Val fyrir vorönn fer fram vikuna 25. okt – 1. nóv. Mikilvægt er að nemendur vandi valið.
Í valinu þurfið þið að bera saman brautina ykkar og áfanga í boði. Brautarlýsingar eru á
heimasíðu skólans (http://www.fnv.is/is/namid/ ) og sömuleiðis áfangar í boði.

Heiti áfanga
Skoðum dæmi um áfangaheiti: STÆR2TÖ05. Fyrstu fjórir stafirnir eru heiti námsgreinar, STÆR
= stærðfræði. Næsti stafur sýnir þrep áfangans, 2 þýðir að áfanginn er á 2. þrepi. Næstu tveir
stafir eiga að segja eitthvað um innihald áfangans, TÖ = tölfræði. Síðustu tveir gefa upp
feiningafjölda: 05 eru 5 feiningar.
Feiningar
Nýju einingarnar kallast framhaldsskólaeiningar eða feiningar, til aðgreiningar frá gömlu
einingunum. Til einföldunar má segja að 5 fein (nýjar) jafngildi 3 ein (gömlum). Ef áfangi er 1
fein þá þýðir það samtals 3 daga vinnu nemanda, 6 – 8 klst á dag.

Þrepaskipting
Áfangar raðast á þrep á brautum í nýrri námskrá. Gerðar eru kröfur um hlutföll áfanga á
þrepum. Lesið brautarlýusingu brautar ykkar vel. Þar kemur fram hvernig þið þurfið að haga
frjálsu vali til að þrepaskipting sé í lagi.

Leiðbeiningar um val
1. Opnið INNU
2. Smellið á VAL hnappinn

3. Veljið önn og smellið á hana.

4. Veljið áfanga með því að smella á áfangaheitið. Áfanginn færist þá í gluggann “Aðalval”.

5. Veljið áfanga með því að smella á áfangaheitið. Áfanginn færist þá í gluggann “Aðalval”.

6. Varaval: Bætið við áföngum í aðalval og dragið þá síðan yfir í gluggann “Varaval” (3 áfangar í
varaval)
7. Vistið valið.

Upplýsingar um áfanga í boði er að finna á heimasíðu skólans. Athugið að velja má áfanga af öðrum
brautum sem frjálst val á sinni braut.

Nýir valáfangar
FÉLV2FK05: Félagsvísindi í kvikmyndum
Nemendur kynna sér hvernig viðfangsefni félagsfræði, sálfræði og uppeldisfræði birtast í kvikmyndum.
Skoðaðar verða leiknar kvikmyndir, sem fjalla um viðfangsefni félagsvísinda og sýna þær fagstéttir sem
starfa innan félagsvísinda, og heimildamyndir, sem fjalla um þekktar rannsóknir í félagsvísindum og/eða
mikilvæga atburði í sögu þeirra.
ÞÝSK2ÞD05 (Þýska 4)
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á :
•

•

notkun tungumálsins bæði munnlegri og skriflegri m.a. í ólíkum gerðum ritaðra texta, s.s.
bókmenntatexta og rauntexta, í hljóðefni til dæmis í tónlist eða töluðu máli, og myndefni, s.s. í
sjónvarpsefni og kvikmyndum
ýmsum þáttum í uppbyggingu samfélags, menningu og siðum í þýskumælandi löndum

Undanfari: ÞÝSK1AU05
STÓJ2SS05: STJÓRNUN
Leitast er við að veita nemendum innsýn í störf stjórnenda. Nemendum er kynnt gildi stjórnunar og
skipulagningar fyrir einstaklinga, fyrirtæki og samfélag. Fjallað er um sögu og þróun stjórnunar og
skipulagsfræða, helstu stjórntæki og markmiðasetningar stjórnenda, s.s. tímamælingar, áætlanagerð,
ákvarðanatöku, stefnumótun og eftirlit. Starfsmannahald, árangursmat, þjálfun. Skipurit fyrirtækja eru
skoðuð og gluggað í fyrirtækjamenningu. Kynnt er mismunandi nálgun ólíkra menningarheima í stórnun
fyrirtækja
FORR2IF05: Forritun
Í áfanganum fá nemendur þjálfun í forritun. Farið er í undirstöðuatriði forritunar svo sem
skilyrðissetningar, slaufur, aðferðir, fylki og strengjavinnslu. Nemendur vinna verkefni í tímum sem reyna
á færni þeirra og getu varðandi þessi atriði. Lögð er áhersla á að nemendur temji sér öguð og viðurkennd
vinnubrögð við forritun
Undanfari: STÆR2AF05
FABL2IN01: Hönnun í Inkscape, leiserskeri og vínylskeri
Farið er almennt yfir búnað í Fab Lab smiðju og þá möguleika sem felast í notkun hans. Nemendur
kynnast forritinu Inkscape og notkun þess við stafræna framleiðslu. Samhliða því læra nemendur
grunnatriði í notkun leiserskera og vínylskera. Áhersla er lögð á eigin hönnun sem og virðingu hugverkaog höfundarétti.
FABL2SK01: Þrívíddarhönnun í SketchUp og stafræn framleiðsla
Nemendur kynnast notkun þrívíddarforritsins SketchUp og er farið í helstu grunnatriði þess með það að
markmiði að gera nemendurna færa um að nota SketchUp til að hanna og skapa í þrívídd.

