Kennsluáætlun
Áfangi:

STÆR2SD05

Kennari:

Freydís Bjarnadóttir

Önn:

Haust 2019

Áætlun unnin: Ágúst 2019

Markmið:
Þekkingarmarkmið:
Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á:
•
•
•
•
•
•

einföldum fjármálum daglegs lífs og hlutverki peninga
lestri launaseðla
tilgangi skatta og annars frádráttar frá launum
lánum, sparnaði, greiðslukortum, vöxtum, gengi, verðbótum o.fl.
rekstri heimilis og bifreiðar
prósentu- og vaxtareikningi

Leiknimarkmið:
Nemandi skal hafa öðlast leikni í:
•
•
•
•

reikna gróflega útborgun launa eftir skatt
gera sér grein fyrir daglegum kostnaði, t.d. fæði, húnsæði og rekstur bíls
að setja sér markmið í fjármálum og skoða hvernig tekst að ná þeim
reikna vexti og afslátti

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

geta lesið, greint og fjallað um fjárhagslega þætti sem skipta máli fyrir einstaklinga
skilja tilgang skatta og gjalda
skilja samhengi tekna og útgjalda
gera sér grein fyrir samhengi eigin fjárhags og neyslumynsturs
lesa í og greina fjármálatilboð sem beinast að einstaklingum og heimilum
tengja stærðfræðihugtök, vinnuferli og aðferðir við daglegt líf

sem metið er með:

Leiðsagnarmati

Námsefni:

Lífið er rétt að byrja eftir Gunnar Baldvinsson

Námsmat:

Umræðutímar
25%

Þátttaka í 5 umræðutímum. Fjarnemar halda lestrardagbók í stað
þátttöku í umræðutímum þar sem þeir fjalla um þá umræðupunkta
sem fyrir eru lagðir.

Verkefnavinna
60%

Til verkefnavinnu telja öll þau verkefni sem fyrir eru lögð og farið
verður yfir. Kennari áskilur sér rétt til að gefa ekki tölulega
einkunn fyrir öll verkefni. Nánar um vægi hvers verkefnis er hægt
að sjá á kennslusvæði áfangans á moodle.

Lokaverkefni
15%

Lokaverkefni áfangans gildir 15% af áfanganum.

Skipulag náms:
Námstilhögun:
Efnisþættir verða kynntir stuttlega og sýnidæmi verða reiknuð eftir þörfum, annars er ekki
um hefðbundna fyrirlestrakennslu að ræða. Áhersla er á verkefnavinnu nemenda.

Um skilafrest og vanskil:
Skilakassar loka kl. 00 á föstudögum og ekki er gefinn neinn frestur á
verkefnaskilum. Aðeins skólameistari getur gefið leyfi fyrir seinum verkefnaskilum í
sérstökum tilfellum.

Kennari áskilur sér rétt til breytinga og mun kynna þær ef til þess kemur.
Freydís Bjarnadóttir
tölvupóstfang: freydis@fsn.is
Skype for business: freydis@fsn.is

Áætluð yfirferð:
Vikur
34. vika
18.-24. ág.
20. ág. –
fyrsti
kennslud.
35. vika
25. – 31. ág.
36. vika
1. -7. sept.
37. vika
8.-14. sept.
Framhaldsd.
10.-13.
sept.
38. vika
15.-21. sept.
39. vika
22.-28. sept.
23. og 24.
sept. –
námsmatsd.
25. sept. –
1. umsögn
40. vika
29. sept. –
5. okt.
41. vika
6.-12. okt.

Efni

Skil á verkefnum og próf

Kynning áfanga

Kafli 1 og 2
Kafli 1 og 2

Stuttar spurningar og hugtakapróf
Umræðutími 1
Kaflaverkefni úr bók

,,Annars konar vinna”

Hvað kosta ég

Kafli 3

Umræðutími 2
Stuttar spurningar og hugtakapróf

Kafli 3

Umræðutími 3
Kaflaverkefni úr bók

,,Annars konar vinna”
Vaxtareikningur

Vaxtareikningur

42. vika
13.-19. okt. Vaxtareikningur
43. vika
20.-26. okt.
4.kafli
22.-25. okt.
Framhaldsd.
44. vika
4.kafli
27.okt.-2.
nóv.
45. vika

Tímapróf úr vaxtareikningi

Hugtakapróf

Heimaumræðutími
Kaflaverkefni úr bók

,,Annars konar vinna”
3.-9. nóv.
7. og 8. nóv.
Fjölskylduverkefni
námsmatsd.
46. vika
10.-16. nóv.
11. nóv. –
2. umsögn
5.kafli
47. vika
17.-23. nóv.
48. vika
5.kafli
24. -30.nóv.
49. vika
1.– 7. des.
Framhaldsd.
Lokaverkefni annar.
2.-6. des.
50. vika
8.-14. des.

Námsmat
Einkunnabirting 11. desember.

Fjölskylduverkefni - skil
Umræðutími 5
Stuttar spurningar og hugtakapróf
Kaflaverkefni úr bók

Hollráð til jafningja.

