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Námsgögn:
 Samfélagshjúkrun. Kennsluhefti. Aðalbjörg Stefanía Helgadóttir tók saman. IÐNÚ. 2015.
 Ljósrit og glærur frá kennara
 Annað efni kynnt samhliða notkun þess

Lýsing: Áfanginn er kenndur í dreifnámi þar sem nemendur stunda námið í fjarnámi og mæta
jafnframt í staðbundnar lotur á önninni. Fjarnámið fer fram í gegnum vefkerfi skólans INNU. Einu
sinni í viku á tímabilinu 5.janúar til 5.maí fá nemendur sent kennslubréf í INNU með leiðbeiningum
um nám auk verkefna þegar það á við. Nemandi skal skila verkefnum vikunnar í INNU í síðasta lagi
viku eftir að þau voru lögð fyrir nema annað sé tekið fram Alls verða lögð fram 4 verkefni og 4
krossapróf í INNU Engar undanþágur eru veittar frá þessari skilaskyldu.

Markmið (þekking, leikni, hæfni):
Að nemandi kynnist hugmyndafræði fjölskyldu- og heilsugæsluhjúkrunar með forvarnir að
leiðarljósi.
Að nemandi þekki eðlilegt ferli á sviði kynheilbrigðis, meðgöngu og fæðingar.
Að nemandi þekki þroskaferli barna og unglinga og mögulek frávik og áhrif þess á
einstaklinga og fjölskyldur.
Að nemandi þekki helstu geðraskanir og áhrif þeirra á einstaklinga og fjölskyldur.

Námsmat: Skriflegt lokapróf verður í lok annarinnar og gildir það 50%. Verkefnavinna nemanda
gildir samtals 50%. Til að standast áfangann þarf að skila tilskildum fjölda verkefna með
lágmarkseinkunn 4,5 að meðaltali. Jafnframt þarf að standast lokapróf með lágmarkseinkunn 4,5.

Aðrar mikilvægar upplýsingar:
Ath. Að þeir nemendur sem ekki skila verkefnum á tilskildum tíma eða mæta ekki í kaflapróf í
staðlotur fá til þess tækifæri við lok annar eða í síðustu staðlotu. Ekki verður tekið við verkefni þar
fyrir utan.

Fjölbrautaskóli Vesturlands
Námsáætlun
HJÚ 503 vorönn 2017
Síða 2 í 2
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Dags.
5.1-6.1
9.1-13.1
1.staðlota
12.janúar
16.1-20.1
23.1-27.1
30.1-3.2
2.staðlota
2.febrúar
6.2-10.2
13.2-17.2
20.2-24.2
3.staðlota
23.febrúar
27.2-3.3

12

6.3-10.3
13.3-17.3
4.staðlota
16.mars
20.3-24.3

13

27.3-31.3

14

3.4-7.4
5.staðlota
6.apríl

11

15
16
17

19.4-21.4
24.4-28.4
6.staðlota
27.apríl
1.5-5.5

Námsþættir
Undirbúningur náms

Lesefni

Kynning á námsefni og námskröfum
Fjölskyldan og fjölskylduhjúkrun
Fjölskylduhjúkrun

Bls 5-18

Fjölskylduhjúkrun

Bls 5-18

Meðgangan og fósturþroski
Meðgöngukvillar

Bls 19-44

Fæðing og nýburinn
Kynheilbrigði

Bls. 5-18

Bls 19-44
Bls 19-44

Opnir dagar – opnir dagar – opnir dagar
Barnahjúkrun og þroskakenningar

Bls. 45-74

Tilfinningaþroski, hreyfiþroski, málþroski og kynþroski

Bls. 45-74

Ofbeldi
Geðhjúkrun – forvarnir og geðvernd
- Geðheilsa og sjálfsmynd
Geðhjúkrun –Helstu flokkar geðsjúkdóma
Persónuleikaraskanir-kvíðaraskanirlyndisraskanir
Páskafrí
Kennsla hefst að loknu páskafríi
Heilsuefling og heilbrigðisfræðsla

Bls. 75-112

Upprifjun

18
Undirbúningur prófs
8.5-9.5
19
Sett fram með fyrirvara um nauðsynlegar breytingar.

Bls. 75-112
Bs. 75-112

Efni frá
kennara

Námsm.þættir

