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scLOKAVERKEFNI 10. BEKK  

Dagana 23.– 31. maí 2016 

Starfskynning  

1. Finnið  ykkur starf sem þið viljið kynnast. 

2. Hafið samband við vinnustað og biðjið um leyfi til að fá að koma í heimsókn og kynna 

ykkur starfið.  

3. Dveljið 1-3 vinnudaga á vinnustaðnum ( 23. – 25. maí). Þið megið fara flest þrjú 

saman en kynnið ykkur þá sitt hvort starfið á vinnustaðnum. 

1. Takið viðtal við starfsmann sem sinnir því starfið sem þið hafið áhuga á. (Sjá 

upplýsingablað fyrir viðtal).  

2. Kynnið ykkur fyrirtækið almennt. 

3. Skrifið hjá ykkur upplýsingar sem þið teljið að skipti máli.  

4. Takið myndir/myndbönd (verðið að fá til þess leyfi áður).  

4. Ætlast er til þess að þið vinnið verkefnið í skólanum að starfskynningu lokinni. 

Kynning á öllum verkefnum fer fram þriðjudaginn 31. maí.  

ATH! Þið verðið að skila inn leyfiseyðublaði með samþykki foreldra og vinnustaðar til að fá 

verkefni tekið gilt.   
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Verkefnið  

(það sem kennarar meta) 

 Takið viðtal við starfsmann sem sinnir því starfi sem þið kynnið ykkur 

 Búið til kynningu (má velja á milli þess að gera glærusýningu (Powerpoint)eða 

myndband) Ef þið vinnið saman þarf hvert starf að fá pláss í kynningunni. 

 Búið til bækling eða greinargerð um starfið sem þið kynnið ykkur (300-500 orð) 

Verður að vera á íslensku og annað hvort ensku eða dönsku . Bæklingur eða 

greinargerð er einstaklingsverkefni (þ.e.a.s. hver og einn fjallar um það starf sem 

hann kynnir sér). Athugið að í bæklingnum þarf að vera kynning á starfinu og 

almenn umfjöllun um fyrirtækið. 

Annað sem ykkur finnst tilheyra starfinu og viljið kynna megið þið hafa með á 

kynningunni eins og vörur, verkfæri, búninga, o.fl.  

 

Viðtalsspurningar (skriflegt verkefni) 

Nafn: _________________________________________________ Bekkur:__________________ 

Nafn vinnustaðar:____________________________________________________________________ 

Heimilsfang: ________________________________________________________________________ 

Nafn þess er rætt var við: _____________________________________________________________ 

 

1. Starfsheiti:___________________________________________________________________ 

a. Eðli starfsins og helstu viðfangsefni þess: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Hvaða menntunar krefs starfið?__________________________________________________ 

a. Hversu langan tíma tekur að læra til starfsins (menntun eða þjálfun)? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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3. Hvaða hæfileika eða færni þarf til að sinna starfinu? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. Hvaða aðrir atvinnumöguleikar tengjast starfinu? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. Hvernig eru starfsskilyrðin? 

a. Umhverfi/húsnæði/rými:_________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

b. Vinnutími:_____________________________________________________________ 

c. Atvinnuöryggi:_________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

d. Laun:_________________________________________________________________ 

e. Hlunnindi (bíll, sími eða annað):___________________________________________ 

 

6. Hvað finnst viðmælanda áhugavert við starfið og hvað ekki? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7. Lýstu venjulegum vinnudegi þess sem starfinu sinnir? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

8. Er starfið hefðbundið karla- eða kvennastarf? 

a. Ef já, af hverju ? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

b. Ef nei, af hverju ekki? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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9. Hvað finnst þér áhugavert við starfið og hvað ekki? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Gætir þú hugsað þér starfið sem framtíðarstarf? 

a. Ef já, af hverju? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

b. Ef nei, af hverju ekki? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Annað sem þú vilt koma á framfæri?  


