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Velkomin!



Af hverju hraðlína?

• Kemur til móts við mismunandi þarfir nemenda

• Fjölbreytt námsval

• Duglegum nemendum gefinn kostur á að koma fyrr
í framhaldsskóla

• Afar góð reynsla undanfarin ár



Hraðlína hentar nemendum sem:

• hafa áhuga á bóklegu námi

• standa mjög vel að vígi í bóklegu námi

• vilja takast á við krefjandi verkefni

• eru tilbúnir til að leggja mikið á sig til að ná góðum
árangri

• vilja stytta nám sitt til stúdentsprófs



Námsgreinar á 1. ári

Kjarnagreinar

• Menningarlæsi

• Náttúrulæsi

• Enska 

• Franska/þýska 

• Stærðfræði

• Lífsstíll og heilbrigði

• Nýnemafræðsla

Einkennisgreinar brauta

• Líffræði, efnafræði

• Lönd & Menning, líffræði

• Líffræði, saga



Sveigjanleg námslok

Nemandi hefur svigrúm til að ljúka námi til
stúdentsprófs á þremur og hálfu ári eða fjórum



Nám í MA skiptist í fimm brautir

• Félagsgreinabraut

• Mála- og menningarbraut

• Náttúrufræðibraut

• Raungreinabraut

• Tónlistarbraut



Skipulag

• Greiður aðgangur að kennurum

• Mikið símat og verkefnavinna, áhersla lögð á ritun, 
sköpun og tjáningu

• Þjálfun í sjálfstæðum og markvissum vinnubrögðum

• Fjölbreyttar kennsluaðferðir



Námsmat / námsframvinda

• Miðannarmat í lok október

• Haustannarpróf í desember og vorannarpróf í lok
maí

• Til að komast milli námsára þarf nemandi að
standast alla áfanga



Tengsl heimilis og skóla

• Foreldrar fylgja nemendum í viðtal í inntökuferlinu

• Kynningar- og samráðsfundur foreldra við
skólasetningu

• Foreldraviðtöl og óformleg samskipti (tölvupóstur
og símtöl)

• Umsjónarkennarar eru tengiliðir milli heimilis og
skóla



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



Hagnýt atriði

• Um það bil 38 kennslustundir í viku miðað við 3ja 
ára nám

• MA er settur í lok ágúst og slitið 17. júní

Á Fuglasafninu í Mývatnssveit, 2016



Reynslan af hraðlínu

• Námsárangur og
skólasókn með miklum
ágætum

• Áhugasamir og
kappsfullir nemendur

• Nemendur hafa
aðlagast skólalífinu vel

• Nemendur setja
skemmtilegan svip á
skólabraginn



Samantekt

• Krefjandi og skemmtilegt nám

• Áhugasamir kennarar

• Öflug umsjón og samskipti við foreldra

• Markvisst unnið að velferð nemenda í skólanum

• Áhersla lögð á vönduð, sjálfstæð og skipulögð
vinnubrögð

Gaman saman!



Inntökuskilyrði

• Meðaleinkunn í 9. bekk hærri en 8 eða B+

• Umsögn úr grunnskóla

• Bréf frá umsækjanda þar sem hann gerir grein fyrir
hvernig hann telur sig vera undirbúinn fyrir nám í
framhaldsskóla

• Viðtöl við nemendur og forráðamenn

• Ef umsóknir eru fleiri en hægt er að verða við velur
skólinn þá nemendur sem hann telur hæfasta
hverju sinni



Önnur gögn

Skólanum er heimilt að taka mið af fleiri gögnum en
lokaeinkunnum úr grunnskóla og eru umsækjendur
hvattir til að senda með umsókn sinni þau
viðbótargögn sem þeir telja að gefi betri mynd af
þeim í lífi og starfi. 

Sem dæmi má nefna staðfestar upplýsingar um 
þátttöku og árangur í félagsstarfi, öðru námi, 
keppnum af ýmsu tagi í íþróttum, listum, 
tungumálum eða raungreinum og niðurstöður
samræmdra könnunarprófa. 



Umsóknarferli

• Umsóknarfrestur er til og með 28. maí 2018

• Umsóknareyðublöð og allar upplýsingar eru á vef
skólans, www.ma.is

• Umsóknum nemenda þarf að fylgja:
• Einkunnir

• Umsögn kennara sem þekkir vel til nemandans

• Greinargerð nemanda, af hverju hraðlína í MA?

• Umsækjendum svarað í byrjun júní

http://www.ma.is


Að lokum

• Hugsið málin og ræðið heima

• Hikið ekki við að hafa samband, hildur@ma.is

• Skoðið vefinn okkar og Fb-síðu skólans

Gangi ykkur vel og takk fyrir komuna

Náttúrulæsi fer að
Goðafossi og í
Mývatnssveit

mailto:hildur@ma.is


Spjall og hressing


