
FJÖLBRAUTASKÓLINN VIÐ ÁRMÚLA 
FORELDRAFUNDUR 29. ÁGÚST 2022



Dagskrá

❖Magnús Ingvason skólameistari

❖Kristrún Birgisdóttir aðstoðarskólameistari

❖Náms- og starfsráðgjafar

❖Kristín Valdemarsdóttir félags- og forvarnarfulltrúi



Skólasóknarreglur

Reglur um skólasókn er að finna á 
heimasíðu skólans 

Nemendur bera sjálfir ábyrgð á eigin 
mætingu

❖80% mætingarskylda í öllum 
áföngum nema annað komi fram í 
kennsluáætlun

❖Fylgjast vel með í INNU

❖Athugasemdir berist viðkomandi 
kennara innan viku 

❖Forráðamenn hvattir til að fylgjast 
vel með skólasókn í INNU

Veikindi

❖Veikindaforföll á að tilkynna rafrænt í 
INNU samdægurs

❖Skráning frá forráðamanni nemenda 
undir 18 ára telst fullnægjandi (ekki 
nauðsynlegt að skila læknisvottorði)

Leyfi

❖Nemendur fá ekki fjarvistir vegna 
viðurkenndra ferða á vegum skólans s.s. 
námsferðir eða námskeið

❖Þátttaka í landsliðsverkefnum, fjarvera 
vegna dauðsfalla í nánustu fjölskyldu, 
þátttaka í björgunarsveitarstarfi



Fjölbrautaskólinn við Ármúla

❖Umsjónarkerfi – allir nemendur með umsjónakennara 

❖Yfir 900 nemendur í dagskóla og um 1300 í fjarnámi

❖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



Bóknámsbrautir

❖ Eru 200 einingar 

❖ Sameiginlegur kjarni er 106 eining

❖ Spænska og þýska

❖ Umsækjendur sem ekki uppfylla inntökuskilyrði stúdentsbrauta (með D í 

kjarnagrein) byrja á almennri námsbraut

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

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

❖Áfangaúrsögn möguleg til 31. ágúst





Áfangaheiti

Auðkennisstafir hvers áfanga eru níu:

ENSK2LO05
Heiti námsgreinar enska

Þrep 2

Innihald lesskilningur og orðaforði

Fjöldi eininga 5

Flestir áfangar eru 5 einingar

Á heimasíðu skólans er skrá yfir alla áfanga

http://www.fa.is/namid/bokalistar-dagskolans/dagskoli/


Stokkatafla



Stundatafla



Í skólanum er

❖Bókasafn

❖Tölvuþjónusta

❖Fjarnám

❖Tónlistarherbergi

❖Mötuneyti

❖ Heit máltíð 1.290 kr en hægt er að kaupa 10 miða á 11.900 kr

❖Stoðþjónusta



Aðstoð með skipulag
Jóhanna Þ. Sturlaugsdóttir

A 200

Ráðgjöf fyrir nemendur á einhverfurófinu



Lesblinduráðgjafi

Regína Unnur Beck Margrétardóttir

regina@fa.is

Skrifstofa á efri skrifstofugangi í vesturálmu

Viðtalstímar:

Fimmtudag kl. 13:05-14:05 og eftir samkomulagi.

Nýnemar með lesblindu eiga að vera með tíma í töflu 

sem heitir LESA

mailto:regina@fa.is


Kennslustjóri AM nemenda

Kristen Mary Swenson

kristen@fa.is

N201

Viðtalstímar:

Mið: 10.40-11.35

Fim: 9.20-10.20 – 10.40-11.40

mailto:kristen@fa.is


Hjúkrunarfræðingur
Edda Ýr Þórsdóttir

Viðtalstímar:

Mið: kl. 10:40-12:00

V201



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 og pantað tíma

mailto:salfraedingur@fa.is




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



Setrið

❖Námsaðstoð – A 103

❖Stofan er alltaf opin en námsaðstoð veitt á ákveðnum tímum af 

kennurum og nemendum

❖Hægt að festa tíma í stundatöfluna



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.





Íþróttir

❖ÍÞRÓ1AC01 - 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 18 ára fá einingu fyrir hreyfingu utan skóla (í samráði 
við íþróttakennara)



Stuðningur foreldra

❖Minna á styrkleikana, áhuga, færni …

❖HLUSTA 

❖Spyrja út í námið

❖Styðja, hvetja, hrósa

❖Viðbúnir hinu „óvænta“

❖Finna jafnvægi í tölvuheimi og raunheimi 

❖Finna jafnvægi á námi og vinnu

❖SVEFN 





Félagslífið í FÁ



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

❖Viðburðir yfir netið – keppnir og leikir á samfélagsmiðlum,  streymi frá allskyns 
viðburðum.

❖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

Fjölbreytt félagslíf

mailto:ea@fa.is


Skólaböll

❖Ekki mikil ballmenning í FÁ

❖Sameiginleg böll með Tækniskólanum og FB

❖Unglingadrykkja snarminnkað

❖Góð gæsla 

❖Áfengismælar og Edrú-pottur



Nýnemar

❖Nemendaráðið fer inn í umsjónatíma nýnema í vikunni og 
kynnir starfið.

❖Nýnemaráð – skipuleggja viðburði fyrir þennan aldurshóp.

❖Nýnemadagur föstudaginn 2. september

❖Nýnemaball 8. september 





Vímuefnalaus skóli

❖Notkun tóbaks er með öllu bönnuð inni í skóla og á 
skólalóð!
❖Sígarettur, veip, munntóbak, neftóbak…

❖Starfsfólk fylgist með og skráir brot á þessari 
skólareglu.

❖Foreldrar nemenda undir 18 ára látnir vita við 
brot.



Forvarnir í víðum skilningi

❖Fræðsluerindi í þemavikum

❖Samvinna heimilis og skóla

❖Foreldrafélag

❖Kristín Valdemarsdóttir– félags- og forvarnafulltrúi
❖kristinvald@fa.is

❖Viðtalstími forvarnafulltrúa: Mánudagar kl. 13:05-14:05 

mailto:kristinvald@fa.is



