Menntaskólinn við Sund

Breyttur skóli- önnur nálgun
Kynning á Menntaskólanum við Sund fyrir grunnskólanemendur 2017

NÁMSÁR

Menntaskólinn við Sund

ANNIR

Á SKÓLAÁRINU

Námið

•
•
•
•

Ný skólanámskrá – þriggja ára nám
Nýjar áherslur í námsmati
Ný hæfniviðmið
Nýjungar í áherslu á skapandi greinar
og umhverfisfræði

Kerfið og
aðstaðan

Nýjungar í skólastarfinu

•
•
•
•

Nýtt þriggja anna kerfi, ný stokkatafla
Nýtt húsnæði og ný tæki
Nýtt mötuneyti
Nýjungar hjá nemendafélaginu

Ný skólanámskrá
Þriggja ára nám til stúdentsprófs
• Nám til stúdentsprófs í MS er 206 Feiningar
• Námið er skipulagt þannig að það veiti sem
bestan undirbúning undir frekara nám á
háskólastigi
• Nemendur velja sér þrjú sérsvið til
sérhæfingar og getur eitt þeirra verið óháð
braut
• Áfangar eru skipulagðir í samræmi við
hæfnikröfur
• Áhersla er á umhverfismál og skapandi
námsgreinar
• Nemandi ræður sjálfur námshraða sínum

Breyttar áherslur í námi og kennslu
Virkni og þátttaka nemenda
•
•
•
•
•
•
•
•

Áhersla á verkefnabundið nám
Einstaklings- para- og hópverkefni
Samvinnunám
Samræður sem námsaðferð
Skapandi nám
Vendinám
Vettvangsferðir
Leiðsagnarnám

Breyting hjá skóla – breyting hjá nemendum
Hvað kallar áhersla í kennslufræði á hjá nemendum?
•
•
•
•
•
•
•
•

Breyttar námsvenjur
Mjög góða mætingu
Meiri virkni og þátttöku
Vinna jafnt og þétt alla önnina
Þjálfun einbeitingar
Seiglu og þrautseigju
Þora að gera mistök
Samvinnu

Nýtt þriggja anna kerfi
Markmið: Að búa til sveigjanleika fyrir nemendur sem bekkjarkerfið
réð ekki við
• Skólaárinu er skipt í
þrjár jafnlangar annir
(haustönn, vetrarönn
og vorönn)
• Skipting í kennslu og
prófatíma er hætt en
sérstökum matsdögum
er dreift yfir önnina
skv. ákveðinni
hugmyndafræði
• Fjöldi vikudaga innan
annar er jafnaður

Ný
stokkatafla
fyrir
nýtt
kerfi
Markmið: Að aðlaga töflu nemenda að auknu álagi og meiri vinnu
utan kennslustunda
• Árinu skipt í 3 annir með 12
vikum í hverri önn.
• 10 kennsluvikur + 2
námsmatsvikur
• Kennsluvikan er með 8
tímum í hverri grein (nema
íþróttum).
• Í töflunni eru 5 stokkar með 8
tímum hver stokkur.

• Skólinn býr ekki til prófatöflu
með formlegum prófatíma.

Ný skólanámskrá – uppbygging brauta

Ný skólanámskrá – sérkenni brauta
Félagsfræðabraut: Greinarmunur á námslínum
Félagsfræði- og sögulína

Hagfræði- og stærðfræðilína

(FS – lína)

(HS – lína)

• 4 viðbótaráfangar í
félagsfræði (Alls 6

• 4 viðbótaráfangar í
hagfræði (Alls 5 áfangar)
• 3 viðbótaráfangar í
stærðfræði (Alls 6 áfangar)

áfangar)

• 3 viðbótaráfangar í
sögu (Alls 5 áfangar)
1. námsár

2. námsár

3. námsár

12 áfangar
+ 3 íþróttaáfangar

14 áfangar
+ 3 íþróttaáfangar

14 áfangar

60 Fein + 3 Fein

70 Fein + 3 Fein

70 Fein

Ný skólanámskrá – sérkenni brauta
Náttúrufræðibraut: Greinarmunur á námslínum
• Líffræði- og efnafræðilína (LE –
lína)

• Eðlisfræði- og stærðfræðilína

• 4 viðbótaráfangar í
líffræði (Alls 5 áfangar)
• 3 viðbótaráfangar í
efnafræði (Alls 4 áfangar)

• 4 viðbótaráfangar í
eðlisfræði (Alls 5 áfangar)
• 3 viðbótaráfangar í
stærðfræði (Alls 8 áfangar)

• (ES – lína)

1. námsár

2. námsár

3. námsár

13 áfangar
+ 3 íþróttaáfangar

13 áfangar
+ 3 íþróttaáfangar

14 áfangar

65 Fein + 3 Fein

65 Fein + 3 Fein

70 Fein

Félagsfræðabraut –Sérhæfing: Félagsfræði og sögulína

Ný skólanámskrá

1 þrep

Á félagsfræði og sögulínu velja nemendur sér
eina grein eða einn dýpkunarpakka til
viðbótar til sérhæfingar (15 Fein alls) auk
þess sem þeir velja sér 10 Fein af sérgreinum
brautar og 15 Fein eru í alfrjálsu vali.
Áfangar eru merktir með lit eftir
hæfnikröfum:

Íslenska

ÍSLE2LR05

Enska

ENSK2AE05

ÍSLE2FB05
ÍSLE2HB05

Tungumál

Félagsfræðabraut FS lína
Félagsfræðabrautin skiptist í tvær námslínur,
félagsfræði og sögulínu annars vegar og
hagfræði og stærðfræðilínu hins vegar. Sama
er hvor línan er valin þegar kemur að
undirbúningi fyrir nám á háskólastigi á
viðkomandi sérsviði.

2 þrep

Danska
Þriðja mál

Lífsleikni

ÞÝSK1GR05/FRAN1GR05
ÞÝSK1MI05/FRAN1MI05

25

5
15

UMHV2UM05

5
FÉLA2KR05
FÉLA2ST05

Saga

SAGA2MÍ05

SAGA2FE05
SAGA2SA05

Þrír áfangar

30

Tveir áfangar

25

HAGF1ÞR05

5

4ða félagsgreinin
Bundið val

15

5

FÉLA2ES05

EINN ÁFANGI SKV. VALI

5

RÆÐST AF VALI SJÁ NEÐANMÁLS 1

10

Raungreinar
Stærðfræði
Listgreinar

ÍSLA3SB05/ÍSLA3
MS05
ÍSLA3TS05 (tveir
valdir)
ENSK3AE05
ENSK3FS05

DANS2MM05
ÞÝSK2FR05/FRAN2FR05

Félagsfræði

Hagfræði

FEIN

LÍFS1AA05/LÝÐR1L
S05

Umhverfisfræði

Félagsgreinar

3 þrep

SJÁ NEÐANMÁL 2

5

STÆR2HR05 STÆR2TL05
EINN ÁFANGI SKV. VALI

15

EINN ÁFANGI SKV. VALI

5

Fyrsta þreps áfangar
Annars þreps áfangar
Þriðja þreps áfangar

Önnur sérhæfing 3
Alfrjálst val
Íþróttir

[1]

Landafræði á fyrsta ári, getur líka verið 4ða félagsgreinin.
[2] Jarðfræði eða líffræði.
[3] Landafræði, líffræði og jarðfræði gætu að hluta til verið nýtt sem önnur sérhæfing.
[4] Jarðfræði eða líffræði.

ALLS

ÞRÍR ÁFANGAR SKV. VALI

15

SJÁ NEÐANMÁL 4

15

ÍÞRÓTTIR 6 ÁFANGAR

31fein (15%) –
36fein (17,5%)

6

75fein (36,4%) – 125 fein
(60,7%)

45fein(21,8
%) – 75fein
(36,4%)

206

Félagsfræðabraut – Sérhæfing: Hagfræði og stærðfræðilína

Ný skólanámskrá

1 þrep
Íslenska

ÍSLE2LR05

Enska

ENSK2AE05

Danska

Félagsfræðabraut HS lína
Félagsfræðabrautin skiptist í tvær námslínur,
félagsfræði og sögulínu annars vegar og
hagfræði og stærðfræðilínu hins vegar. Sama
er hvor línan er valin þegar kemur að
undirbúningi fyrir nám á háskólastigi á
viðkomandi sérsviði.

Lífsleikni

LÍFS1AA05/LÝÐR1LS05

Fyrsta þreps áfangar
Annars þreps áfangar
Þriðja þreps áfangar

Félagsgreinar

25

5

Saga

SAGA2MÍ05

SAGA2FE05/
SAGA2SA05

HAGF2BR05

HAGF2ÞF05

HAGF1ÞR05

15

5

FÉLA2ES05

5
FÉLA2KR05/
FÉLA2ST05

10
10
HAGF3RM05
HAGF3FY05

25

5
EINN ÁFANGI SKV. VALI

Bundið val

RÆÐST AF VALI SJÁ NEÐANMÁLS 1

10

SJÁ NEÐANMÁL 2

Raungreinar

STÆR2HR05
STÆR2HS05

Stærðfræði

STÆR2TL05
STÆR2LH05

5
STÆR3HD05
STÆR2HH05

EINN ÁFANGI SKV. VALI

30

5

15

Önnur
sérhæfing 3

ÞRÍR ÁFANGAR SKV. VALI

Alfrjálst val

SJÁ NEÐANMÁL 4

Íþróttir

ÍSLA3SB05/ÍSLA3MS0
5
ÍSLA3TS05
ENSK3AE05
ENSK3HS05

UMHV2UM05

4ða
félagsgreinin

Listgreinar

FEIN

ÞÝSK2FR05/FRAN2FR05

Umhverfisfræ
ði
Félagsfræði

Hagfræði

3 þrep

DANS2MM05
ÞÝSK1GR05/FRAN1GR05
ÞÝSK1MI05/FRAN1MI05

Áfangar eru merktir með lit eftir
hæfnikröfum:

ÍSLE2FB05
ÍSLE2HB05

Tungumál
Þriðja mál

Á hagfræði og stærðfræðilínu velja
nemendur sér eina grein eða einn
dýpkunarpakka til viðbótar til sérhæfingar
(15 Fein alls) auk þess sem þeir velja sér 10
Fein af sérgreinum brautar og 15 Fein eru í
alfrjálsu vali.

2 þrep

15

ÍÞRÓTTIR 6 ÁFANGAR

6

[1]

Landafræði á fyrsta ári, getur líka verið 4ða félagsgreinin.
Jarðfræði eða líffræði
[3] Landafræði, líffræði og jarðfræði gætu að hluta til verið nýtt sem önnur sérhæfing.
[4] Jarðfræði eða líffræði
[2]

ALLS

31fein (15%) – 36fein
(17,5%

85 fein (41,2%) –
135 fein (65,5%)

50fein (24,7%) –
75 fein (36,4%)

206

Inntökuskilyrði
Íslenska

Enska
Stærðfræði
•

Samfélagsfræði

•

Danska

•

Náttúrufræði

Aðrar námsgreinar

Þeir nemendur sem uppfylla
inntökuskilyrði í kjarnagreinum ganga fyrir
með skólavist.
Við úrvinnslu umsókna í skólanum, áður
en þær eru sendar til miðlægrar keyrslu,
eru einkunnir í samfélagsfræði, dönsku og
náttúrufræði einnig bornar saman eftir
sérstöku kerfi.
Ef nemandi fær skólavist en uppfyllir ekki
að fullu inntökuskilyrðin í kjarnagreinum
gæti hann þurft að hefja nám í þeirri grein
á fyrsta hæfnistigi.

Einkunnir sem eru bornar
saman við úrvinnslu
umsókna
Lykilgreinar

Inntökuskilyrðið á námsbrautir til stúdentsprófs er að
lágmarki B í íslensku, ensku og stærðfræði

Um innritun nemenda, forgangsröðun og málsmeðferð fer eftir reglugerð um innritun í framhaldsskóla nr. 1150/2008 með
síðari breytingum

Inntaka nemenda – úrvinnsla umsókna
Ef velja þarf úr miklum fjölda umsækjenda innan
einstakra hópa er byggt á eftirfarandi eftir
málefnalegum forsendum því sem aðstæður gefa
tilefni til:
a) Námsárangri og ástundun í fyrri skóla/skólum
b) Sérstökum einstaklingsbundnum aðstæðum
c) Möguleikum umsækjanda á samskonar námi
nær heimili sínu
d) Fjölda umsókna á einstakar brautir
Við val á milli umsækjenda sem nýlokið hafa grunnskólanámi vegur námsárangur þyngst

EinKUN
nir
skipTA
mÁli

og það gerir ritun einnig

Um innritun nemenda, forgangsröðun og málsmeðferð fer eftir reglugerð um innritun í framhaldsskóla nr. 1150/2008 með
síðari breytingum

Úrvinnsla umsókna – flokkun eftir námsárangri
Við samanburð á einkunnum við úrvinnslu umsókna
mun Menntaskólinn við Sund ganga út frá
eftirfarandi forgangi hvað varðar einkunnir í
íslensku, ensku og stærðfræði:
A

A

A

12

A

A

B+

11,75

A

B+

B+

11,50

B+

B+

B+

11,25

A

A

B

11

A

B+

B

10,75

B+

B+

B

10,50

A

B

B

10

B+

B

B

9,75

B

B

B

9

Ef það þarf að greina á milli nemenda innan
einhvers af þessum flokkum ganga þeir fyrir
sem hafa hæsta einkunn að meðaltali í
eftirfarandi greinum; samfélagsfræði,
dönsku og náttúrufræði.
Nemendur sem ekki ná B í stæ, ísl eða ensku
fá hlaupandi númer eftir meðaltali í öllum
sex námsgreinunum; ísl, ens, stæ, dan, sam,
nát.
A = 4, B+ = 3,75, B = 3, C+ = 2,75, C = 2, D = 1

Umsækjandi uppfyllir ekki
lágmarkskröfur (B) í
lykilgreinum:
,,Inntaka verður aðeins ef
rými leyfir og sérstakar
upplýsingar liggi fyrir sem
renni stoðum undir það að
viðkomandi muni standast
kröfur um námsárangur og
það liggi fyrir að skólinn
geti boðið viðkomandi nám
við hæfi.”
Skólinn áskilur sér rétt til þess að takmarka fjölda
innritaðra á hverja námsbraut.

Um innritun nemenda, forgangsröðun og málsmeðferð fer eftir reglugerð um innritun í framhaldsskóla nr. 1150/2008 með
síðari breytingum

Innritun – tímasetningar og staðfesting
Innritunarferlið skiptist upp í nokkur stig:
A. Forinnritun 10. bekkinga: 4. mars til 10. apríl
B. Lokainnritun: Opnar 4. maí og stendur til 10. júní
C. Innritun eldri nemenda: 4. apríl til 31. maí

Ef umsóknir um skólavist eru fleiri en plássin:
• Úrvinnsla skóla á umsóknum fer fram 13. og 14. júní
• Miðlæg keyrsla umsókna í Innu lýkur 16. júní
• Menntamálastofnun vinnur úr umsóknum sem ekki
fengu skólavist í fyrstu keyrslu fram til 22. júní
• Skólar senda út greiðslu seðla til þeirra sem fengu
skólavist 23. eða 24. júní

Staðfesting umsóknar:
Nemandi staðfestir umsókn
sína með því að greiða
innritunargjöldin á réttum
tíma.
Ef nemandi greiðir ekki
innritunargjöld innan eindaga
á hann á hættu að missa
skólaplássið sem honum var
boðið.

Inntökuskilyrði
Lágmarkskröfur

Meðferð umsókna

Félagsfræðabrautin skiptist í tvær námslínur,
félagsfræði og sögulínu annars vegar og
hagfræði og stærðfræðilínu hins vegar. Sama
er hvor línan er valin þegar kemur að
undirbúningi fyrir nám á háskólastigi á
viðkomandi sérsviði.

Félagsfræðabrautin skiptist í tvær námslínur,
félagsfræði og sögulínu annars vegar og
hagfræði og stærðfræðilínu hins vegar. Sama
er hvor línan er valin þegar kemur að
undirbúningi fyrir nám á háskólastigi á
viðkomandi sérsviði.

Á hagfræði og stærðfræðilínu velja
nemendur sér eina grein eða einn
dýpkunarpakka til viðbótar til sérhæfingar
(15 Fein alls) auk þess sem þeir velja sér 10
Fein af sérgreinum brautar og 15 Fein eru í
alfrjálsu vali.

Á hagfræði og stærðfræðilínu velja
nemendur sér eina grein eða einn
dýpkunarpakka til viðbótar til sérhæfingar
(15 Fein alls) auk þess sem þeir velja sér 10
Fein af sérgreinum brautar og 15 Fein eru í
alfrjálsu vali.

Áfangar eru merktir með lit eftir
hæfnikröfum:

Áfangar eru merktir með lit eftir
hæfnikröfum:

Fyrsta þreps áfangar

Fyrsta þreps áfangar

Annars þreps áfangar

Annars þreps áfangar

Þriðja þreps áfangar

Þriðja þreps áfangar

Aðstaðan í skólanum
Mötuneyti skólans
Nýtt, stórt og glæsilegt mötuneyti þar sem boðið er upp á
fjölbreyttan, hollan og ódýran mat.
Markmiðið mötuneytisins í Menntaskólanum við Sund er að:
• maturinn sé hollur og næringarríkur og henti ungmennum og
fullorðnum vel
• fá nemendur og starfsfólk til að borða hollan mat
• kynna nemendum og starfsfólki fyrir fjölbreyttum mat og matargerð
• við afgreiðslu matar séu nemendur og starfsfólk hvatt til að smakka
á mat sem er þeim framandi
• kynna fjölbreyttar tegundir grænmetis og grænmetisrétta fyrir
nemendum og starfsfólki
Um reksturinn á mötuneyti MS sér Steinar Þór Þorfinnsson matreiðslumeistari og eigandi Krúsku

Aðstaðan í skólanum
Bóka – og upplýsingamiðstöð skólans
Bókasafnið er í nýju og glæsilegu húsnæði þar sem afar góð aðstaða er
fyrir nemendur, hvort sem það er til að fletta upp í stórum bókakosti
safnsins, setjast niður á huggulegum stað og lesa eða finna ró og næði
til þess að læra
Markmiðið bóka- og upplýsingamiðstöðvar skólans:

Í starfsemi skólasafns skal leggja áherslu á að þjálfa nemendur í
sjálfstæðri upplýsingaleit og notkun gagnabanka.
Bókasafn og upplýsingamiðstöð MS þjónar nemendum,
kennurum og öðru starfsfólki skólans. Á safninu er efni sem
tengist kennslu og annarri starfsemi í skólanum.
Það er stefna safnsins að gögn þess nýtist sem best í
skólastarfinu. Vandaður undirbúningur vegna verkefnavinnu og
að nemendur virði reglur safnsins eru lykilatriði varðandi góða
nýtingu safnkosts og góða þjónustu við nemendur.
Forstöðumaður bókasafnsins er Þórdís T. Þórarinsdóttir

Aðstaðan í skólanum
Almennar kennslustofur
Kennslustofur í MS eru mismunandi stórar og því henta
þær misstórum hópum. Margar kennslustofur er sérstofur
ákveðinna námsgreina og stórar námsgreinar og
námsgreinaflokkar hafa sínar sérstofur á ákveðnum
svæðum í skólanum og þannig er hægt að útbúa stofurnar
þannig að þær henti sem best til kennslu í ákveðnum
greinum.

Eðlisfræðistofa

Sérgreinastofur
Sérstofur raungreina: Jarðfræði- og landafræðistofur
ásamt steinasafni skólans. Einnig nýjar stórar og vel
útbúnar stofur fyrir eðlisfræði, efnafræði og líffræði
Aðrar sérstofur: í skólanum er reynt að láta stórar
námsgreinar hafa sitt kennslusvæði þannig að hægt sé
að koma þar fyrir því nauðsynlegasta sem tilheyrir
kennslunni og þar með að tryggja að stofurnar séu
eins vel útbúnar og kostur er fyrir viðkomandi
kennslu.

Líffræðistofa

Jarðsteinn

Aðstaðan í skólanum
Listgreinastofur: Listgreinar eru
með sitt svæði á þriðju hæð
nýrrar byggingar þar sem er
frábær aðstaða fyrir þær
listgreinar sem kenndar eru í
skólanum. Í nýrri námskrá MS
fá allir nemendur skólans
kennslu á sviði skapandi
listgreina.
Sérútbúnar stofur eru meðal
annars fyrir myndlistarkennslu,
fatahönnun, leirmótun,
myndbandagerð, kennslu í
rafrænum tónsmíðum og þá er
einnig sérútbúið hljóðstúdíó á
hæðinni

Myndlistarstofa

Fatahönnun

Hjóðstúdíó

Frá listgreinaálmunni

Les- og námsaðstaða fyrir nemendur
Í skólanum er mörg svæði þar sem nemendur geta, utan kennslustunda,
lesið og undirbúið sig fyrir námið. Þessi svæði tengjast öll ákveðnum
kjarna kennslustofa og því er einnig hægt að nota þau í kennslu þegar
kennarar vilja skipta námshópi upp t.d. Í verkefnatengdu námi.

GULU SVÆÐIN: Sérstök gul svæði eru víða í skólanum sem eru opin
hópvinnurými fyrir nemendur þar sem óheimilt er að matast en eru
ætluð til náms.
Í bóka- og upplýsingamiðstöð skólans er mjög góð aðstaða til náms í
umhverfi þar sem ríkir friður og ró.

Einnig eru önnur svæði þar sem nemendur geta setið og spjallað.
Auk þessa hafa nemendur sitt sérstaka svæði þar sem nemendafélagið er
einnig með skrifstofu og sérstakir atburðir eru á vegum
nemendafélagsins geta einnig verið í nýja salnum eða í íþróttasal skólans.

Gult námssvæði

Gult námssvæði

FÉLAGSLÍF NEMENDA
Gott félagslíf bætir skólann
Við styðjum nemendur við skipulagningu
félagslífsins – við veitum nemendum frelsi til þess að
gera góða hluti

Nemendur í MS taka þátt í
félagslífinu
Langflestir eru í nemendafélaginu sem stýrt er
af Miðhópi sem kosinn er til eins árs í senn

Skólinn hefur tvo félagsmálafulltrúa sem eru tengiliðir hans við stjórn nemendafélagsins og aðstoða þeir nemendur við
skipulag viðburða

FÉLAGSLÍF NEMENDA
Fastir viðburðir í skólalífinu
Fjömargir fastir viðburðir eru í skólalífinu á hverju ári
auk þess sem mikil þátttaka er í félagslífinu almennt

Nýnemahátíð
Dansleikir
Nýnemadansleikur
85 – ballið
Árshátíð
Landbúnaðarballið
Gettu betur
Morfís
Íþróttamótin
Leiksýning Thalíu
Baulan
Ritnefnd og myndbandasviðið
Skólinn hefur félagsmálafulltrúa sem er tengiliðir hans við stjórn nemendafélagsins og aðstoðar nemendur við skipulag
viðburða

Nemendur í Menntaskólanum við Sund
Nýnemadagur - Viðey

85 - vikan

Frá sýningu leikfélagsins Thalíu

Gott samstarf er við foreldra

Allt í köku í MS

Þemadagur

Glímt við stærðfræðilausnir

Hollur og góður matur í MS

Sýning á verkum nemenda

Verkefnavinna

Ungir frumkvöðlar í MS

Frá brautskráningu stúdenta

