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Foreldrakvöld

Páskafrí

Foreldrakvöld var haldið í
skólanum þriðjudaginn
21. mars. Steinunn Anna
sálfræðingur hjá Litlu
kvíðameðferðarstöðinni
hélt erindi fyrir foreldrahópinn. Heiti erindisins
var „Kvíði hjá
framhaldsskólanemum, hvað er hægt að gera og hvers
vegna er hann að aukast?“
Um 120 foreldrar mættu á kvöldið og að loknu erindi
Steinunnar gafst kostur á spjalli yfir kaffi.

Síðasti kennsludagur fyrir páskafrí
er föstudagurinn 7. apríl. Kennsla
hefst aftur samkvæmt stundaskrá,
miðvikudaginn 19. apríl.

Valgreinar
Nemendur í 5. bekk hafa þegar valið sér valgrein fyrir næsta skólaár. Nemendur á 2. ári
velja 4 valgreinar fyrir lokaár sitt. Ein valgrein verður kennd á haustönn 2017 en þrjár á
vorönn 2018. Nemendur hafa lokið vali á valgrein fyrir haustönnina en val á þeim þrem
valgreinum sem þeir taka á vorönn stendur yfir. Áfangastjóri skólans sendi nemendum í
tölvupósti yfirlit og lýsingar á þeim áföngum sem þeim stendur til boða. Valið fer fram í
gegnum INNU. Hafa þarf í huga þegar valið fer fram þrepaskiptingu áfanga innan
brautanna. Námsráðgjafar skólans aðstoða nemendur við valið.

Próftafla
Próftafla vorprófa er komin á
heimasíðu skólans. Þar er einnig
próftafla fjarnámsprófa aðgengileg.
Athygli er vakin á dagsetningum
prófsýningar og endurtektarprófa.

Bókasafnið

Nemendafélagið
Ný stjórn nemendafélagsins var kosin í síðustu viku. 10 nemendur skipa stjórnina og í
komandi stjórn verða 5 stúlkur og 5 drengir. Stjórn NFVÍ á næsta ári er samsett
nemendum úr tveimur árgöngum. Nemendum sem verða í 6. bekk á næsta ári, síðasta
árgangi 4 ára námsins og nemendum
sem verða á 3. ári, þ.e. fyrsta útskriftarárgangi 3 ára námsins.
Það er ávallt líf og fjör í skólanum í
kosningavikunni. Frambjóðendur til
embætta fá að vera með „bása“ á marmaranum í 3 daga þar sem þeir kynna
stefnumál sín og bjóða upp á ýmsar
kræsingar.

Opið hús
Fimmtudaginn 23. apríl var opið hús í skólanum fyrir
10. bekkinga og forráðamenn þeirra. Á opnu húsi var
námsframboð við skólann kynnt auk þess sem gestum
gafst kostur á að skoða aðbúnað skólans. Eins og fyrri
ár var mikil og góð aðsókn á opna húsið. Forinnritun
nýnema í framhaldsskóla landsins er þegar hafin.

Líf og fjör er á bókasafni skólans alla
daga. Aðstaða safnsins fyrir
nemendur er góð til að stunda nám
sitt.

Vörumessa í Smáralind
Nemendur á lokaári á Viðskiptabraut
taka þátt í fyrirtækjasmiðju Ungra
frumkvöðla. Þátttakan felst í að
stofna og reka fyrirtæki yfir eina
önn. Vörumessa ungra frumkvöðla
verður í Smáralind laugardaginn 1.
apríl frá klukkan 11:00 til 18:00. Þar
verða nemendur skólans með
kynningu á sínum fyrirtækjum. Fjölbreytt starfsemi og framleiðsla hefur
verið hjá nemendunum nú á vorönn
og verða vörurnar seldar á
vörumessunni.

Morfís
Ræðulið skólans er komið í úrslit í
Morfís, ræðukeppni framhaldsskólanna. Keppnin verður haldin í
Háskólabíói, föstudaginn 7. apríl.
Mótherjar Verzlinga á úrslitakvöldinu er ræðulið Flensborgarskólans.
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