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Náms- og starfsráðgjöf við Grunnskólann í Sandgerði
Ágúst
Undirbúningur skólaársins, setja niður
tíma fyrir starfsfræðslu og tíma fyrir
persónulega ráðgjöf. Prófundirbúningur
og prófkvíði 4. 7. og 10. b.
(m./umsj.kenn.)

Desember
Matsdagar, nemendur geta fengið
aðstoð ef prófkvíði ofl.

September
Kynning. Heimanám og skipulag
skólatöskunnar (1. – 4. bekkur).
Námsgagnakynning. Glósu /
minnistækni. Rætt um mikilvægi svefns
fyrir nám. 5. – 7. bekkur. Nemendur
setji sér stutt námsmarkmið og
skipulag heimavinnuáætlunar.
Janúar
Starfakynning í lok janúar fyrir 9. og
10. bekk.
„Bendill“ / Savickas áhugasviðskönnun
(Val).
Forvarnir (ýmsir)

Október
Tóbaksforvarnir 5. – 10. Bekkur, 5. – 9.
okt. Nemendur 6. – 7. bekkjar fá
hópfræðslu varðandi Baujuna.
Nemendur 7. bekkjar fá kynningu á
ýmsum störfum sem finna má á Íslandi.

Nóvember
Nemendur 8. bekkjar koma í
einstaklingsviðtöl.
9. bekkur. Próftækni: Fjallað um
prófundirbúning, prófkvíða og próftöku.

Febrúar
Raunveru-leikurinn 9. bekkur
(umsj.kennari)
Skólaþing 23. febrúar 2015, heimsóknir
í fyrirtæki og framhaldsskóla 10.
bekkur.
Námsval – viðtöl nem. 8.-10. b.

Mars
Námstækni 8. bekkur.
Námsvalskynning framh.skóla 9. bekkur
og 10. bekkur.
Einstaklingsviðtöl 10. bekkjar.
Starfskynningar nemenda í 9. bekk –
fara í litlum hópum 2-4 nem. í kynningar
á vinnustaði.
9. bekkur í FS.

Nemendur fá aðstoð við forinnritun í
framhaldssk. Starfsbrautarnemendur
kíkja í heimsókn í FS.
Apríl
9. bekkur starfskynningar og
kynningarkvöld fyrir foreldra.
10. bekkur Réttindi og skyldur á
vinnumarkaði.
Stéttarfélagskynning.

Maí
10. bekkur gerð ferilskráa.
Forvarnir – vímuvarnir f. 10. bekk.
Fjármálafræðsla – að setja sér
markmið.

Júní
Ljúka skólaárinu, skýrsla um
viðfangsefni ársins, fjölda nem. sem
nýttu sér ráðgjöf oþh.

Haustannarbyrjun, kynning á þjónustu
náms–og starfsráðgj. Baujunámskeið
eftir þörfum fyrir einstaklinga og hópa
(1. – 4. bekkur). Áríðandi .... Sá sem
óskar eftir þjónustu námsráðgj. verður
að fylla út tilvísunarblað sem fá má hjá
ritara.

Þess ber að hafa í huga að fyrir utan þessa dagskrá eru einstaklingsviðtöl og oftast viðtöl við yngri nemendur eða nemendur frá 1. bekk upp í 10. bekk.

