
FJÖLBRAUTASKÓLINN VIÐ ÁRMÚLA 
VELKOMIN Í  SKÓLANN



Dagskrá

❖Ávarp frá skólameistara – Magnús Ingvasson

❖Aðstoðarskólameistari – Kristrún Birgisdóttir

❖Bókasafnsþjónusta – Þóra Kristín

❖Tölvu- og tækniþjónusta – Hólmfríður

❖Forvarnir og félagslíf – Kristín Valdemarsdóttir

❖Náms- og starfsráðgjöf  - Hrönn, Sandra og Sigrún



Sóttvarnir í skólanum á haustönn

❖Einstaklingsbundnar sóttvarnir (handþvottur, sprittun við 
innganga og sótthreinsun á borðum)

❖Nemendur eiga að spritta borðin sín áður en tímar hefjast 
og gott væri ef kennarar gætu séð til þess að nemendur 
gerðu það

❖Nemendur og starfsfólk eiga að bera grímur þar sem ekki 
er hægt að virða 1 metra nándarreglu en heimilt er að víkja 
frá grímuskyldu í kennslustofum eftir að nemendur eru 
sestir



Tilkynning um sóttkví eða einangrun hjá nemendum

❖Nemendur eiga að tilkynna skrifstofu skólans um sóttkví/einangrun. 
Nemandinn þarf einnig að skrá veikindi á INNU, fyrsta dag sóttkvíar og 
tekur fram að um sóttkví /einangrun sé að ræða og hversu lengi hún 
varir

❖Ekki er nauðsynlegt að skrá veikindin alla daga þ.e. nóg að láta vita 
einu sinni

❖Skrifstofa sendir kennurum viðkomandi nemanda póst og nemandinn 
stundar nám sitt skv. kennsluáætlun

❖Ef nemandi skólans greinist með Covid-19 hafa skólastjórnendur 
samráð við sóttvarnaryfirvöld um næstu skrefer varða skólastarfið

❖Sóttkví/einangrun á ekki að vera frí fyrir nemendur og því eiga þeir að 
fylgja áætlun og skila verkefnum þó þeir geti ekki mætt í skólann.



Fjölbrautaskólinn við Ármúla

❖Umsjónarkerfi 

❖Yfir 900 nemendur í dagskóla og um 1300 í fjarnámi

❖Nemendur í FÁ ráða sínum hraða í námi

❖Hægt að útskrifast á 3 árum, en það er ekki skylda

❖Bjóðum upp á bóknámsbrautir, starfsbrautir og heilbrigðisnám

❖Skólinn opnar kl. 7:30 og lokar kl. 17:00 (15:00 á föstudögum)

❖Skrifstofan er opin frá kl. 8:00 til 15:00



Stokkatafla



Stundatafla





Bókasafn

❖Opnunartími: 
Mán – fim kl. 8 – 16.30, föst kl. 8 – 15.00

❖Fjölbreyttur bókakostur

❖Lánum í 14 daga, námsbækur ekki lánaðar út

❖Góð les- og vinnuaðstaða 

❖Dagljósalampar



Tölvuþjónusta

❖www.fa.is Vefsíða skólans

❖Inna Lykilorð: Íslykill

❖Moodle fa og fyrstu 8 stafirnir í kt. og lykilorð

❖Tölvupóstur Hægt að sækja um FÁ netföng

❖Prentun Nota kennitölu til að tengjast prentara

❖Office pakkinn í boði fyrir nemendur skólans

http://www.fa.is/


Tölvuþjónusta

❖Þjónustuverið er staðsett á sömu hæð og skrifstofan. Þar er hægt að fá aðstoð 

á auglýstum tímum

❖Nemendur geta tengst þráðlausu neti skólans með sínum aðgangi

❖400 kr. inneign á önn til ljósritunar og prentunar. Hægt að kaupa inneign á 

bókasafni, þjónustuveri og á skrifstofu

❖Hvert blað kostar 10 kr. en 50 kr. í lit

❖Hægt að vinna í tölvustofum ef ekki er kennsla





Sálfræðingur

Andri Haukstein Oddson

salfraedingur@fa.is

V201

Viðtalstímar:

❖Mánudögum og þriðjudögum frá kl 09:00 til 15:00 

❖Miðvikudögum frá kl. 13:00 til 15:00.

❖Nemendur geta sent tölvupóst eða komið við hjá honum

mailto:salfraedingur@fa.is


Hjúkrunarfræðingur
Edda Ýr Þórsdóttir

Fastir viðtalstímar:

Þriðjudagar kl. 10:40-12:00

V201





Náms- og starfsráðgjöf í FÁ

Einstaklingsviðtöl – Námskeið – Hópráðgjöf  

❖Upplýsingar um viðtalstíma á heimasíðu 

❖Greiningar og langtímavottorð

❖Sérúrræði í prófum og öðru námsmati 

❖Áhugakannanir

❖Styrkleikapróf

❖Trúnaðar- og talsmenn nemenda



Íþróttir

❖ÍÞRÓ1AA01 - Það er einn tími í töflu og nemandi þarf að bæta öðrum tíma við í 
samvinnu við íþróttakennara í fyrsta tíma 

❖Fjölbreytt úrval íþróttaáfanga í boði

❖Almennar íþróttir

❖Líkamsrækt – stöðvaþjálfun

❖Bóklegar íþróttir

❖Jóga

❖Fjallganga

❖Fótbolti

❖Hjóla/ganga í skólann

❖Þeir sem eru eldri en 20 ára fá einingu fyrir hreyfingu utan skóla (í samráði 
við íþróttakennara)





Mötuneyti

❖Heit máltíð kr. 1290.- en hægt er að kaupa klippikort á 
11.900 kr fyrir 10 máltíðir.

❖Hægt að kaupa matvörur sem eru innpakkaðar og drykki



Bílastæði

❖Sótt um á skrifstofu

❖Fyrstur kemur fyrstur fær

❖Kostar 6000 kr



Skólasókn

❖Skólasókn 80%
❖Nemendur með börn á framfæri eða langvinn veikindi geta 
sótt um aukið svigrúm til mætingar

❖Þeir sem eru með undir 80% mætingu fá viðvörun eftir
önnina

❖Forráðamenn nemenda undir 18 ára skrá veikindi í Innu 
samdægurs. 

❖Nemendur eldri en 18 ára skrá veikindi í Innu samdægurs og 
skila vottorði innan þriggja daga.



Viðurkenningar fyrir námsárangur

Nemendur sem stunda 
fullt nám í dagskóla 
(a.m.k. 25 EIN) og ná 9 
eða hærri meðaleinkunn 
og eru með a.m.k. 95% 
skólasókn fá innritunar-
og efnisgjöld felld niður 
næstu önn í námi.

Nemendur sem ljúka fleiri 
en 10 EIN í fjarnámi og 
ná meðaleinkunn 9 eða 
hærra fá einingagjaldið 
niðurfellt næstu önn í 
námi. Viðkomandi 
nemendur greiða þá 
aðeins innritunargjald kr. 
6.000.



Ýmisl

❖Áfangaúrsögn möguleg  til 1. september. Eftir það er hún skráð í 

ferilinn í Innu

❖Setrið – Aðstoð við heimanám í A103

❖Stuðningur við nemendur með lesblindu

❖Stuðningur við nemendur með annað móðurmál en íslensku

❖Stöðupróf í tungumálum 1. september, kostar 13.500 kr.

Ýmislegt





Töflubreytingar 

 

Senda ósk um breytingu á 

toflubreytingar@fa.is 



Vímuefnalaus skóli

❖Notkun tóbaks er með öllu bönnuð inni í skóla og á skólalóð!

❖Sígarettur, nikótín púðar, veip, munntóbak, neftóbak…

❖Starfsfólk fylgist með og skráir brot á þessari skólareglu

❖Áfengisnotkun er ekki liðin á viðburðum á vegum nokkurs framhaldsskóla!

❖Alltaf hringt í foreldra nemenda undir 18 ára og skólarnir tala saman

❖Áfengismælar og edrúpottur

❖Kristín forvarnafulltrúi með vikulega viðtalstíma – kristinvald@fa.is



Nýnemar

❖Nýnemadagur

❖Nýnemaferð 

❖Nýnemaball

❖Fulltrúi nýnema í nemendaráði

❖Nýnemaviðburðir



Félagslífið

❖Skemmtilegur skóladagur – leikir og spil, tónlistarherbergi, 
hádegisviðburðir…

❖Fastir viðburðir – s.s. Árdagar, tónlistarkeppni, leiksýning…

❖Félög – femínistafélag, hinseginfélag, alþjóðaráð, 
nördafélag…

❖Viðburðir auglýstir á félagslífstöflu, samfélagsmiðlum og 
stundum með sms.

❖Ganga í félag, stofna félag, hugmynd að viðburðum: Heyra 
í Kristínu félagsmálafulltrúa – kristinvald@fa.is






