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Fjölbrautaskólinn við Ármúla

❖Áfangakerfi

❖Allir nemendur eru með umsjónarkennara

❖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



Bóknámsbrautir

❖Félagsfræðabraut

❖Náttúrufræðibraut 

❖Hugvísindabraut

❖Íþrótta- og heilbrigðisbraut

❖Viðskipta- og hagfræðibraut



Bóknámsbrautir

❖Eru allar 200 einingar 

❖Sameiginlegur kjarni er 101 eining

❖Spænska og þýska er í boði sem 3ja tungumál

❖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



Nýsköpunar- og listabraut

❖Námið er skipulagt sem tveggja ára lista- og starfsnám sem lýkur með 
framhaldsskólaprófi (116 einingar) en hægt er að bæta við viðbótarnámi til 
stúdentsprófs

❖Góð og almenn undirstaða í listum og nýsköpun 

❖Nemendur velja á milli kvikmynda- eða myndlistarlínu

❖Í verklegri kennslu er lögð áhersla á myndlist, kvikmyndagerð, leiklist, 
ljósmyndun, þrívíddarhönnun, tölvuleikjahönnun og nýsköpun



Heilbrigðisbrautir

❖Grunnnám heilbrigðisgreina

❖Heilbrigðisritarabraut

❖Heilsunuddbraut

❖Lyfjatæknabraut

❖Námsbraut fyrir sótthreinsitækna

❖Sjúkraliðabraut

❖Tanntæknabraut



Heilbrigðisskólinn



Heilbrigðisskólinn



Í skólanum er

❖Góð stoðþjónusta

❖Sálfræðingur

❖Lesblinduskimun

❖Áhugakannanir

❖Aðstoð með heimanám

❖Skólahjúkrunarfræðingur



Í skólanum er

❖Góð aðstaða

❖Gott bókasafn

❖Áhugasamir kennarar

❖Hafragrautur alla morgna

❖Gott mötuneyti - Krúska



Fjölbreytt námsval 

❖ Tölvuleikjaáfangar

❖ Kvikmyndaáfangar

❖Myndlistaráfangar

❖ Fatasaumur

❖ Nýsköpun

❖ Forritun

❖ Tónlistaráfangar

❖ Leiklistaráfangar

❖ Næringarfræði

❖ Heilbrigðisgreinar

❖ Lögfræði



Íþróttaáfangar í boði

❖Almennar íþróttir 

❖Líkamsrækt í íþróttasal í skólanum

❖Gengið í skólann/hjólað í skólann

❖Fjallganga (2 – 4 fjallgöngur)

❖Bóklegur áfangi – Þjálfun, heilsa og vellíðan 

❖Fótbolti

❖Jóga

❖Íþróttagreinar:
➢Fótbolti – handbolti – körfubolti – blak – líkamsrækt – og fleira



Fjölbreyttar íþróttir í FÁ



Fjarnám – allt árið!

❖ Það er hægt að taka fjarnámsáfanga samhliða dagskóla

❖Haust-, vor- og sumarfjarnám

❖Margir grunnskólanemendur í fjarnámi



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

❖Alþjóðaráð

❖Feministafélag

❖Hinseginfélag

❖Nördafélag

❖Kvikmyndaráð

❖Gettu betur og Morfís lið

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



Myndir frá félagslífinu



Myndir úr félagslífinu



Umhverfismál
❖FÁ leggur mikinn metnað í umhverfismál 

❖Fyrsti framhaldsskólinn sem hefur hlotið Grænfánann og hefur 
fengið hann á tveggja ára fresti síðan árið 2006. 

❖Umhverfisráð nemenda er drifkrafturinn í starfinu. Opið öllum 
nemendum – valeiningar

❖Hægt er að taka áfanga í umhverfisfræði



Námsárangur

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

í framhaldsskóla

❖Okkar nemendur standa sig vel í háskólanámi

❖Við umbunum góðum námsmönnum:

❖Niðurfelld skólagjöld fyrir góðan árangur (fullt nám – amk 9 í meðaleinkunn – 95% mæting)





Að lokum

❖Veljið skóla út frá YKKUR SJÁLFUM og ykkar áhugasviði

❖Takið upplýsta ákvörðun

❖Skoðið alla möguleika

❖Gerið samanburð 



Ef það eru einhverjar spurningar sendið okkur 
línu á namsradgjof@fa.is eða hafið samband í 

netspjalli á heimasíðu skólans 

mailto:namsradgjof@fa.is

