FÉLAGSLÍF

Menntaskólinn við Sund

ÐSTAÐA &

Í BREYTTUM SKÓLA

Önnur aðstaða Aðstaða til náms

Aðstaðan í skólanum
•
•
•
•
•
•

Nýtt bókasafn
Nýjar kennslustofur
Opin vinnurými til náms
Sérútbúnar raungreinastofur
Sérútbúnar listgreinastofur
Gott aðgengi að tölvubúnaði

•
•
•
•

Nýr matsalur og nýtt mötuneyti
Stórt íþróttahús og tækjasalur
Góð geymslurými fyrir nemendur
Mjög kröftugt félagslíf

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

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

Nýnemahátíð í Viðey

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

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

Verk nemenda

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 - Því er stýrt
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

