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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

Ný skólanámskrá – uppbygging brauta
Nýjar námsbrautir eru byggðar
þannig upp að nemandinn getur
sjálfur ráðið nokkru um innihald
námsins og hve hratt hann fer í
gegnum það.
Tvær námsbrautir eru í boði og
fjórar námslínur. Nemendur og
forráðamenn fá fræðslu um námið
og leiðbeinandi aðstoð þegar
kemur að ákvörðunum um
námsval og námsframvindu.
Námið skiptist í almennan kjarna,
brautakjarna, sérhæfingu á
braut/námslínur, sérhæft val og
frjálst val. Einnig er boðið upp á
sérhæfingu/námslínu óháð því
hvaða námsbraut er valin.

Uppbygging námsbrauta - Félagsfræðabraut
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

12-13 áfangar
+ 3 íþróttaáfangar

13-14 áfangar
+ 3 íþróttaáfangar

14 áfangar

60 Fein + 3 Fein

70 Fein + 3 Fein

70 Fein

Uppbygging námsbrauta - Náttúrufræðibraut
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

12-13 áfangar
+ 3 íþróttaáfangar

13-14 áfangar
+ 3 íþróttaáfangar

14 áfangar

65 Fein + 3 Fein

65 Fein + 3 Fein

70 Fein

Ný námskrá – sérhæfing og sérstaða skólans
5

Breyttar kröfur – meiri sveigjanleiki í náminu
Lágmarkskrafa í hverri grein er 5. Nemandinn skipuleggur sjálfur á hve löngum tíma hann
hyggst ljúka náminu. Í öllum tilvikum er námið skipulagt þannig að það veiti sem bestan
undirbúning fyrir nám á háskólastigi. Nemandi getur valið sérhæfingu þvert á námsbrautir

Umhverfismál
Skólinn leggur sérstaka áherslu á umhverfismál, bæði með uppbyggingu námsins og
tengingu þess við daglegt líf. Allir nemendur skólans taka áfanga í umhverfisfræði

Skapandi greinar
Ný og glæsileg aðstaða fyrir kennslu í listgreinum og öðrum skapandi námsgreinum –
allir nemendur taka a.m.k. eina listgrein

Afreksfólk
Við tökum tillit til afreksfólks, á sviði íþrótta og listgreina. Að uppfylltum ákveðnum
skilyrðum getur afreksfólk fengið íþróttaiðkun sína metna sem sjálfstæðan 5 fein áfanga
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Virkni og ábyrgð
Áhersla á mætingu, samvinnu og skapandi nám, að þjálfa einbeitingu, seiglu og þora að gera
Jafnara
mistök. vinnuálag allt skólaárið

ANNA KERFI

STYTTRI SKÓLADAGUR
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Færri námsgreinar

undir í einu

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
AFLEIÐINGIN ER SÚ AÐ BUNDNUM TÍMUM NEMENDA Í TÖFLU FÆKKAR OG MEIRA RÝMI ER FYRIR VINNU UTAN SKIPULAGÐRA 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.
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Innritun
og
inntökuskilyrði
UMSÓKNIR
OG ÚRVINNSLA ÞEIRRA

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:
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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

