
Glærukynning
Undirtitillinn

Hverjir flytja



Helstu einkenni MA

Bóknámsskóli

Bekkjaskóli með áfangakerfi

Samþætting námsgreina á 1. ári

Skóli mikilla hefða

Mjög fjölbreytt félagslíf

Heimavist

Nemendur koma allsstaðar að af landinu

730 nemendur



Skólaárið í MA

Skóli hefst í lok ágúst

Haustannarpróf eru í desember

Vorönn hefst í janúar

Vorannarprófum lýkur í byrjun júní

Skólaslit eru 17. júní



Öflug nemendavernd:

Tveir umsjónarkennarar fyrir hvern 1. bekk

Náms- og starfsráðgjafar

Hjúkrunarfræðingur á Heimavist

Skólalæknir

Forvarnafulltrúi



Bekkja- og áfangakerfi

Bekkjakerfi:
Nemendum er raðað saman í
bekki
Meginkostur bekkjarkerfis er
samheldni bekkjarfélaga, 
samvera þeirra og
gagnkvæmur stuðningur

Áfangakerfi:
Námsefni hverrar námsgreinar
er skipt í tiltekna áfanga sem
fyrirfram er skipt á námsárin



Stúdentsprófið er 
210 framhaldsskólaeiningar (35 einingar að 

meðaltali á önn)



Námsgreinar í 1. bekk (fyrsta önn)

• Enska 

• Franska eða þýska

• Lífstíll og heilbrigði

• Líffræði

• Menningarlæsi 

• Náttúrulæsi 

• Stærðfræði 



Menningarlæsi og náttúrulæsi

Stærstu áfangarnir á fyrsta ári

Skiptist í tvo samþætta áfanga

Náttúrulæsi (íslenska, náttúrufræði og 

upplýsingatækni)

Menningarlæsi (íslenska, saga, félagsfræði

og upplýsingatækni)

Byggist upp á verkefnavinnu, bæði
einstaklingsverkefnum og hópverkefnum



Kjarnagreinar

• Danska 

• Enska 

• Franska/þýska 

• Íslenska 

• Menningar- og náttúrulæsi

• Saga 

• Lífstíll og heilbrigði

• Líffræði 

• Siðfræði 

• Stærðfræði

• Námsval 

Verkefni úr Mývatnssveitarferð í náttúrulæsi



Námið skiptist í fjórar brautir

• Félagsgreinabraut

• Mála- og menningarbraut

• Náttúrufræðibraut

• Raungreinabraut



Uppbygging brauta

• Kjarnagreinar eru sameiginlegar öllum brautum (88 
einingar)

• Brautarkjarni: einkennisgreinar brauta (78 – 87 
einingar)

• Val: (35 – 44 einingar) að hluta skilyrt við sérgreinar 
brauta



Félagsgreinabraut - brautarkjarni

• Stærðfræði 

• Félagsfræði 

• Sálfræði 

• Íslenska

• Enska 

• Saga 

• Heimspeki 

• Kynjafræði 

• Lokaverkefni

• Eðlisvísindi



Mála- og menningarbraut - brautarkjarni

• Stærðfræði 

• Íslenska 

• Ferðamálafræði 

• Enska 

• Tungumál og miðlun

• Lönd og menning

• Þriðja tungumál (franska/þýska) 

• Fjórða tungumál (spænska) 

• Eðlisvísindi

• Lokaverkefni



Náttúrufræðibraut - brautarkjarni

• Stærðfræði 

• Enska 

• Eðlisfræði

• Efnafræði 

• Líffræði 

• Jarðfræði



Raungreinabraut - brautarkjarni

• Stærðfræði 

• Enska 

• Eðlisfræði 

• Efnafræði 

• Líffræði

• Jarðfræði



Hraðlína

Námsleið fyrir 
nemendur eftir 9. 
bekk



Inntökuskilyrði - tónlistarbraut

Til að geta tekið tónlistarbraut þarf nemandi að hafa 
lokið að fullu miðnámi samkvæmt aðalnámskrá 
Tónlistarskólans eða grunnnámi á tvö hljóðfæri

Sækja þarf sérstaklega um skólavist í Tónlistarskólanum á Akureyri



Inntökuskilyrði

• B eða hærra í íslensku, ensku, stærðfræði og dönsku

• Leyfilegt að vera með eitt C+ eða C
• Þó ekki í stærðfræði ef sótt er um raungreina- eða 

náttúrufræðibraut

• Tekið við umsóknum með tvö C+ eða C, en þær skoðaðar 
sérstaklega
• Þá er einnig tekið mið af öðrum greinum

• Ef fleiri sækja um skólann en hægt er að innrita áskilur 
skólinn sér rétt til að velja þá nemendur 
sem hann telur hafa bestan undirbúning hverju sinni



Heimavist - Mötuneyti
Heimavist MA og VMA þjónar báðum skólunum www.heimavist.is
Í Mötuneyti MA geta nemendur verið í föstu fæði eða að hluta

http://www.heimavist.is


Innritun

Forinnritun á netinu frá mars til apríl

Lokainnritun frá maí til júní www.menntagatt.is

http://www.menntagatt.is/

