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Kennarar:

Helga Tómasdóttir (HTO) og Svanhvít Stella Ólafsdóttir (SSO)

Skóli:

Upplýsingatækniskólinn

Skólastjóri:

Kristín Þ. Kristjánsdóttir (KTK)

Áfangalýsing:
FRUM3BB04EU

Frumkvöðlafræði, rekstur og útskriftarsýning

Í áfanganum fá nemendur innsýn í rekstrar‐ og starfsumhverfi smærri fyrirtækja í prentun og
bókbandi. Fjallað er um helstu þætti í rekstri smáfyrirtækja svo sem skattaumhverfi, launatengd gjöld
og fastan kostnað. Nemendur læra að leita tilboða fyrir viðskiptavini.
Í áfanganum er þannig farið í flest sem þarf til þess að setja á fót eigið fyrirtæki, lítið eða meðalstórt.
Nemendur læra að vinna saman sem hópur að útskriftarsýningu og gera sér grein fyrir mismunandi
hlutverkum innan hópsins. Auk þess komast þau að því hversu mikilvægt það er að skipuleggja
tímann sinn vel. Nemendurnir öðlast færni í mannlegum samskiptum ásamt því að taka tillit til hvors
annars. Þar að auki öðlast þau leikni í að koma sér á framfæri á atvinnumarkaði í
formi markaðssetningar (kynningar og auglýsingar) og í því að markaðssetja útskriftarsýninguna.
Um markmið, kennslubúnað og kennslufyrirkomulag vísast í námskrá. Um vikudaga og tímasetningu
innan hverrar viku vísast til stundatöflu í Innu.
Námsmat:
Matshlutar

Lýsing matshluta

Verklegt

Verkefni 1, eigin atvinnurekstur

20%

Verklegt

Verkefni 2, gestabók

20%

Verklegt

Verkefni 3, undirbúningur fyrir nemendasýningu

15%

Verklegt

Verkefni 4, sýningavika

25%

Verklegt

Verkefni 5, sýningagögn og sýning

20%

Samtals:

Vægi

100%

Annað
Allir matsþættir eru lagðir fyrir í Innu. Úrlausnum og sundurliðuðum einkunnum verður skilað í Innu
á því formi sem best hentar.
Skilareglur: Ætlast er til að nemendur skili öllum verkefnum annarinnar.
Vakin er athygli á eftirfarandi varðandi verkefnaskil:
Ekki er tekið við úrlausnum verkefna sem unnin eru alfarið utan skólatíma. Öll verkefni hafa ákveðinn skilatíma
sem tilgreindur er á INNU. Eftir að skilafresti lýkur er EKKI hægt að skila.
Ef veikindi hindra vinnslu matsþátta þá þarf að skila inn vottorði á skrifstofu skólans til að eiga rétt á endurtöku
þeirra. Önnur forföll sem hindra vinnslu matsþátta þurfa að vera tilkynnt fyrirfram og samþykkt hjá kennara til að
eiga rétt á endurtöku.
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Tímabil
Vika
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Námsefni (verklegt og bóklegt)

Heimavinna/verkefni

Dags.

Vægi
matshl.
%

Kennsla hefst 20.08.

34
19.08.-25.08.

Kynning á áfanga
Verkefni 1 – eigin atvinnurekstur

35

26.08.-01.09.

Verkefni 1 – eigin atvinnurekstur

36

02.09.-08.09.

Verkefni 1 – eigin atvinnurekstur

37

09.09.-15.09.

Verkefni 1 – eigin atvinnurekstur

38

16.09.-22.09.

Verkefni 1 – eigin atvinnurekstur

39

23.09.-29.09.

Verkefni 2 – gestabók

40

30.09.-06.10.

Verkefni 2 – gestabók

41

07.10.-13.10.

Námsmat og endurgjöf

42

14.10.-20.10.

Verkefni 2 – gestabók

21.10.-27.10.

Erasmus námsferð. Nemendur safna efni í
ferðinni sem síðan er notað í tímaritið seinna
á önninni.

43

44

28.10.-03.11.

Erasmus námsferð. Nemendur safna efni í
ferðinni sem síðan er notað í tímaritið seinna
á önninni.

45

04.11.-10.11.

Verkefni 3 – undirbúningur fyrir
nemendasýningu

46

11.11.-17.11.

Verkefni 3 – undirbúningur fyrir
nemendasýningu

Verkefni 1 – skil

20%

Verkefni 2 – skil

20%

18.11.-24.11.

Verkefni 3 – undirbúningur fyrir
nemendasýningu

25.11.-01.12.

Verkefni 3 – undirbúningur fyrir
nemendasýningu

Verkefni 3 – skil

15%

02.12.-08.12.

Verkefni 4 – sýningavika
Verkefni 5 – sýningagögn og sýning.
Sýning 8. des.

Verkefni 4 – skil
Verkefni 5 – skil

25%
20%

50

09.12.-15.12.

Námsmat og endurgjöf

51

16.12.-22.12.

Námsmat/endurgjöf og birting einkunna mánudaginn
17.12.

47
48
49

Athugið: Með vikunúmeri er átt við vikur ársins (eins og á dagatalinu)

1.1
Námsgögn

Upplýsingar um námsgögn er að finna í Innu.

Annað,
t.d. öryggisbúnaður
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