
 

 

Námsfyrirkomulag skólans er með þeim hætti að 

allir nemendur á 1. ári læra það sama óháð 

brautum sem þeir velja þegar þeir skrá sig í 

skólann. Þetta fyrirkomulag gerir það að verkum 

að nemendur geta endurskoðað val sitt eftir fyrsta 

árið. Margir nemendur hafa nýtt sér þennan kost 

enda eru mjög margir óákveðnir þegar þeir hefja 

nám í framhaldsskóla. Ýmsar nýjar námsgreinar 

birtast nemendum og margt er gert öðruvísi.  

Nú er komið að því að nemendur staðfesti eða 

breyti vali sínu á námsbraut en þeir þurfa einnig 

að velja svið innan þeirrar námsbrautar sem valin 

er. Valið fer fram í upplýsingakerfinu og eiga 

allir nemendur að hafa farið þangað inn fyrir 

miðnætti mánudaginn 25. febrúar og athugað 

hvort rétt sé valið. Námsráðgjafar ganga í alla 3. bekki og kynna námsframboð brauta 

og sviða og hægt er að leita til þeirra um aðstoð við valið. Einnig er hægt að nálgast 

upplýsingar á heimasíðu skólans. 

Það er afar mikilvægt að nemendur vandi val sitt og velji fyrir sig sjálfir. Allar brautir 

skólans enda með stúdentsprófi sem veitir sambærilegan aðgang að námi í háskólum en 

áherslurnar eru ólíkar og henta nemendum misvel. Því miður gerist það of oft að 

nemendur láti ýmislegt hafa áhrif á val sitt, t.d. vini eða hugmyndir annarra um hvað 

þeim sé fyrir bestu. Dæmi eru um að nemendur sem ígrunda ekki val sitt njóta sín ekki 

sem skyldi og námið reynist þeim þyngra en ella þar sem áhuginn er ekki nægilega 

mikill. Við viljum því hvetja ykkur foreldra og forráðamenn til þess að ræða við börnin 

ykkar um hvað þau vilja sjálf og hvaða námsbraut þau telji henta sér best miðað við 

reynslu þeirra af náminu við skólann. 
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3. bekkingar velja námsbraut og svið 

Miðað við fyrstu drög af próftöflu má 

gera ráð fyrir að síðasti almennur próf-

dagur verði eigi síðar en mánudaginn 13. 

maí og þá sjúkrapróf 15 maí. Einstaka 

bekkir geta verið búnir fyrr. 

Línurnar hafa nú verið lagðar fyrir næsta 

skólaár og mun skóladagatal næsta árs 

verða aðgengilegt á heimasíðu skólans 

innan tíðar. Helstu dagsetningar sem vert 

er að hafa í huga eru eftirfarandi: 

- Skólinn verður settur þriðjudaginn 20. 

ágúst. 

- Haustfríið verður 18. og 21. október. 

- Próf hefjast 29. nóvember. 

- Afhending einkunna verður 20. desem-

ber. 

Dagsetningar sem 
skipta máli 

Nemóballið tókst mjög vel, sérstaklega ef 

tekið er tillit til þess að 1330 miðar voru 

seldir inn á það. 

495 nemendur 

blésu í áfengismæli 

til þess að komast í 

edrúpottinn en það 

segir okkur að ná-

lega 37% nemenda 

brögðuðu ekki 

áfengi. Vissulega 

væri betra að hafa 

fleiri í pottinum en 

góðu fréttirnar eru 

að þeim fjölgar ár 

frá ári sem kjósa að drekka ekki. Þau 

kunnuglegu rök að „allir séu drukknir á 

böllunum“ og gjarnan eru notuð sem rétt-

læting fyrir fyrstu ölvuninni eiga því ekki 

við. 

Þrátt fyrir að Hótel Ísland sé einna heppi-

legasti staðurinn fyrir stór skólaböll gerist 

það því miður stundum að mikill 

troðningur verður við fatahengið eftir 

ballið. Fyrir vikið myndast þar hætta á 

slysum og pústrum. Ekkert slíkt átti sér 

stað að þessu sinni 

en reynt verður að 

finna lausn á 

þessum vanda í 

samvinnu við hús-

ráðendur. 

Óskilamuni er 

hægt að nálgast hjá 

námsráðgjöfum. 

Að lokum er rétt 

að minnast á þátt 

foreldra á böllum 

en gott samstarf 

við foreldrafélagið hefur breytt ásýnd 

skemmtana til muna. Aðkoma foreldra 

fyrir utan ballið virðist hafa róandi áhrif á 

nemendur og nýlegt dæmi sýnir að 

foreldrarnir hafi einnig fælingarmátt gagn-

vart óæskilegum aðilum. Að minnsta kosti 

lét einn slíkur sig snarlega hverfa þegar 

foreldrar nálguðust hann. Ekki er vitað um 

tilgang hans en lögreglu var gert viðvart.  

Nokkur orð um Nemóballið 

Undanfarin ár hefur 

orðið töluverð vakning 

meðal skíðaáhugafólks 

innan skólans og 

nemendur hafa í 

tvígang farið til Dal-

víkur á skíði. Þessar 

ferðir hafa tekist mjög vel og stendur nú 

til að fara í þriðja sinn norður og varð 

Akureyri fyrir valinu. Þeir sem hafa 

áhuga á heilbrigðri og skemmtilegri ferð 

eru hvattir til að skrá sig.  

Farið verður frá skólanum föstudaginn 1. 

mars klukkan 16:00 og komið aftur á 

sunnudeginum um klukka 22:00. Gist 

verður í KA heimilinu en þar fáum við 

mjög góða aðstöðu. Ferðin er skipulögð 

af íþróttanefnd nemendafélagsins og 

munu starfsmenn verða með í för. Skóla-

reglur gilda í ferðinni og hver sá sem 

gerir sig sekan um brot á þeim verður 

sendur heim á eigin kostnað. Einungis 

þeir sem eru skráðir í ferðina og koma 

með rútunni fá gistingu í KA heimilinu. 

Skilyrði fyrir þátttöku nemenda í 3. og 4. 

bekk er að þeir skili inn leyfisbréfi með 

undirskrift foreldra eða forráðamanna. 

Skólastjóri hefur ákveðið að niðurgreiða 

ferðina um 1.500 fyrir hvern nemanda 

eftir ferðina ef vel tekst til. 

Skíðaferð 


