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Nám í Fjölbrautaskólanum við Ármúla:

❖ Áfangakerfi með mjög mikið símat

❖ Dagskóli: Haustönn: ágúst-desember. Vorönn: janúar-maí.  

❖ Fjarnám: Haustönn: ágúst-desember. Vorönn: janúar-maí.  Sumarönn: júní – ágúst 

❖ Nám: Bóknámsbrautir – Starfsnámsbrautir – Heilbrigðisbrautir – Listnámsbraut 

❖ Námshraði: Hægt að ráða sínum hraða í námi og taka meira eða minna en 100% nám



Góðir námsmenn í FÁ

❖ Okkar nemendur standa sig vel í háskólanámi. 

❖Við umbunum góðum námsmönnum með niðurfellingu innritunargjalda

❖Í FÁ eru framúrskarandi kennarar og gæðanám 

❖ FÁ er einn vinsælasti skólinn á meðal nemenda sem hafa lokið 1-2 árum 

í framhaldsskóla.



Námsframboð í FÁ: Bóknám og listnám 
https://www.fa.is/namid/namsbrautir/

❖Félagsfræðabraut (frjálst val 44 e) 

❖Hugvísindabraut (frjálst val 49 e)

❖Íþrótta- og heilbrigðisbraut (frjálst val 49 e)

❖Náttúrufærðibraut (frjálst val 44 e) 

❖Viðskipta- og hagfræðibraut (frjálst val 34 e) 

❖Opin braut (frá vorönn 2022) (frjálst val 94 e)

❖Nýsköpunar- og listabraut  116 e  

❖Viðbótarnámi til stúdents:  af öllum verknámsbrautum og listabraut

https://www.fa.is/namid/namsbrautir/


Bóknámsbrautir

❖ Eru allar 200 einingar 

❖ Sameiginlegur kjarni er 106 einingar

❖ Spænska og þýska er í boði fyrir 3ja tungumál

❖Mikið frjálst val er á bóknámsbrautunum 

❖ Umsækjendur sem ekki uppfylla inntökuskilyrði stúdentsbrauta (með D í 

kjarnagrein) byrja á almennri námsbraut.

❖ Þeir sem vilja útskrifast á 3 árum taka 7 áfanga auk íþrótta á hverri önn



Námsframboð í FÁ: Heilbrigðisbrautir  
https://www.fa.is/namid/namsbrautir/

❖Grunnám heilbrigðisgreina 94 e (3 annir) 

❖Heilbrigðisritarabraut 120 e (5 annir)

❖Lyfjatæknabraut 200 e (4 ár)

❖Námsbraut fyrir heilsunuddara 200 e (3½ ár)

❖Sjúkraliðabraut 206 e (3 ár)

❖Sótthreinsitæknanám 120 e (2 ár) 

❖Tanntæknabraut 203 e (3 ár) 

❖Þjónustutæknabraut:  96 e (4 annir) 
sérhæfð þjónusta á heilbrigðisstofnunum við flutning sjúklinga, blóðs, 
sýna o.fl. innan stofnanna.

https://www.fa.is/namid/namsbrautir/


Námsframboð í FÁ: Undirbúningsnám

❖Almenn námsbraut 
❖Fyrir nemendur sem eru með D í einkunn úr 10.bekk eða með stjörnumerkta 

einkunn í einni eða fleiri kjarnagreinum (íslensku, ensku, stærðfræði eða 
dönsku) 
❖Nemendur fara þá í undirbúningsáfanga í viðkomandi grein (ÍSLE1UN05, 

ENSK1UN05, DANS1UN05 eða STÆR1UN05) áður en hægt er að skrá sig á 
aðrar brautir. 
❖Nemendur á brautinni taka almenna framhaldsskólaáfanga samhliða því að 

vera í undirbúningsáföngunum. 
❖Nemandi sem þarf að taka fleiri en einn undirbúningsáfanga getur valið hvort 

hann tekur þá alla sömu önn eða dreifir þeim á annir. 

❖Sérnámsbraut 
❖Fyrir nemendur sem voru í sérnámsbrautum eða í sérskóla í gr.sk. 



Staðsetning FÁ
Strætóleiðir á Háaleitisbraut: leið 4 og 11
Strætóleiðir á Suðurlandsbraut: leið 2, 5, 15, 17 



Heilbrigðisskólinn í FÁ (heilbrigðisbrautirnar)



Í skólanum er

❖Aðstoð með heimanám

❖Góð stoðþjónusta og námsaðstaða

❖Leiðsögn um starfsval, áhugakannanir, námsval  

❖Skólahjúkrunarfræðingur

❖Lesblindu skimun

❖Sálfræðingur



Í skólanum er

❖Gott bókasafn

❖Áhugasamir kennarar

❖Ókeypis morgunmatur 

❖Gott mötuneyti



Fjölbreytt námsval t.d.

Tölvuleikjaáfangar

Kvikmyndaáfangar

Myndlistaráfangar

Fatasaumur

Nýsköpun

Forritun

Heilbrigðisgreinar

Leiklistaráfangar

Umhverfisáfangar

Lögfræði og viðskiptagreinar

Félagsvísindi

Tónlistarherbergi





Bókleg og verkleg kennsla 



Íþróttaáfangar í FÁ

❖Almennar íþróttir í íþróttahúsi Fram

❖Líkamsrækt í íþróttasal í skólanum

❖Gengið í skólann/hjólað í skólann

❖Fjallganga (1 eining = 2 fjallgöngur)

❖Bóklegur áfangi – Þjálfun, heilsa og vellíðan 

❖Fótbolti

❖Jóga

❖Íþróttagreinar:
➢Fótbolti – handbolti – körfubolti – blak – líkamsrækt – ólympískar lyftingar



Íþróttir í FÁ



Fjarnám – allt árið!

❖ Það er hægt að blanda fjarnámi saman við dagsskóla

❖ Um 1300 nemendur á hverri önn

❖ Sumarfjarnám

❖Margir grunnskólanemendur í fjarnámi hjá okkur



Erlent samstarf – Kvikmyndahátíð 
framhaldskólanna - RIFF



Félagslíf, dæmi um viðburði

❖Nýnemaráð

➢Pizzakvöld

➢Borðtenniskvöld

➢Rush

➢Lazertag

❖Nemendaráð

➢Nýnemadagur

➢Hrekkjavaka

➢Jólavika

➢Árshátíð

➢Tónlistarkeppni

➢Borðtenniskeppni

➢Skemmtiatriði í hádegishléum



Félagslífið

❖ Kvikmyndaráð

❖Feministafélag

❖Hinseginfélag

❖ Alþjóðaráð

❖Nördafélag

❖Gettu betur og Morfís lið

❖ALLTAF í boði fyrir alla nemendur að stofna félag eða skipuleggja viðburði 



Myndir frá félagslífinu



FÁ Grænfánaskóli síðan 2006
❖Umhverfisstefna í FÁ

❖Sjálfbærnistefna í FÁ

❖Samgöngustefna í FÁ

❖Flokkun í FÁ

❖Sjálfbærninefnd skipuð starfsfólki og nemendum

❖Umhverfisráð nemenda er drifkrafturinn í starfinu. Opið öllum 
nemendum - einingar

❖Áfanginn UMHV1SJ05



Ef það eru einhverjar spurningar sendið okkur 
línu á namsradgjof@fa.is

Að lokum

mailto:namsradgjof@fa.is

