
Verkmenntaskóli Austurlands – haustönn 2019 

Nemendur hitta umsjónarkennara sína kl. 8:50  
Í Innu geta nemendur séð hver er umsjónarkennari þeirra. 

Hraðtafla – þriðjudagur 20.08 2019 
Hraðtaflan hefst kl. 8:30 með skólasetningu. Nemendur hitta umsjónarkennarar sína kl 08:50 eftir 

skólasetningu. Í töflunum hér fyrir neðan sést hvernig tímarnir raðast upp í hraðtöflunni en ekki eru 

þó allir áfangar í hraðtöflu. 

Skólarúta fer frá VA kl. 12:00. 

 

 

Bóknámshús 

 Stofa 1 Stofa 2 Stofa 3 Stofa 4 Stofa 5 

8:30 Skólasetning 

8:50 Ingibjörg    Ágúst Ingi 

9:30 STÆR1BA05 STÆR1GA05 
HPEM2GB02 

HPEM1GB02 
ENSK3OG05 SPÆN1AG05 

9:45 STÆR2AF05 – 2 STÆR2AF05 – 1 
HKLI1GB03 

HKLI2GB03 
ÍSLE2SG05  

10:00 STÆR2TL05   ÍSLE1LL02  

10:15 FÉLV1ÞF05   ENSK1GR05 ENSK2LM05 

10:30      

10:45 FÉLA2AH05   ÍSLE3NB05 ÍSLE3LF05 

11:00  GRUNF1FF04  FÉLA2KR05  

11:15    SPÆNAU05  

11:30    KYNJ2KJ05 DANS1LF05 

 

 

Bóknámshús 

 Stofa 8 Stofa 9 Stofa 10 Stofa 11 Stofa 12 

8:30 Skólasetning 

8:50 Fundur með umsjónarkennara 

9:30      

9:45      

10:00      

10:15 EFMA1SJ04 EÐLI2BY05    

10:30      

10:45 STÆR2BR05 STÆR3DF05    

11:00  NÁTT1GR05    

11:15 EFNA2AE05 EFRÆ1BV05    

11:30 RIHE1RH02 UPPE2UM05    
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Verknámshús 

 

 

Ýmsar gagnlegar upplýsingar í upphafi annar 

• Skrifstofan er opin alla daga frá kl. 8:00 – 15:00 

• Kennsla hefst alla daga kl. 8:30 

• Skóladagatal hangir uppi í auglýsingatöflu VA og á heimsíðu skólans. 

• Öllum nemendum stendur til boða þjónusta námsráðgjafa, tímapantanir 

eru hjá ritara. 

• Allir nemendur hafa sinn umsjónarkennara,  nemendur sjá í Innu hver 

það er. 

• Tilkynningum varðandi skólastarfið er komið á framfæri á 

sjónvarpsskjáum sem eru staðsettir á eftirtöldum stöðum:  í 

bóknámshúsi á stigapalli á móti anddyri og í setustofu, í verknámshúsi er 

skjárinn í anddyri. 

• Bókasafn skólans er opið frá kl. 8:00 – 17:00 nema á föstudögum frá kl. 

8:00 – 16:00. 

• Ekki er ætlast til að nemendur séu með mat og drykk í bókasafni heldur 

noti setustofuna til þess að borða og drekka nesti. 

• Allir nemendur hafa aðgang að rafrænni orðabók - snara.is á innra neti 

skólans þegar þeir eru í skólanum. 

 Stofa 18 Stofa 19 Stofa 20 Stofa 21 Stofa 22 Stofa 23 Stofa 24 

8:30 Skólasetning 

8:50 Nonni Arnar   Viðar   

9:30    TEIV2GH05    

9:45        

10:00        

10:15        

10:30        

10:45  VÉLS1GV05 NÝFR1MÁ05  
RALV1RÖ03 
RALV2TM03 

  

11:00  VÉLS2TK05 SMÍÐI1NH05  
VGRV1ML05 
VGRV2PR03 

  

11:15 INNA2IK03 VÉLF1AE05 LOGS1PS03   
MEKV1TN03 
MEKV2TK03 

 

11:30 TRÉS1SL06 RÖKV2LM03 RAFS1SE03   RTMV2DT05  

https://www.va.is/is/skolatorg/skoladagatal
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• Nemendur eru beðnir um að ganga vel um í setustofunni, þetta er 

samverustaður allra nemenda í frímínútum og eyðum. 

• Samkvæmt lögum eru allar reykingar og tóbaksnotkun bannaðar í 

húsnæði og á lóðum skólans. Notkun rafretta er einnig bönnuð. 

• Skápaleiga, hægt er að leigja skápa fyrir 1000.- kr. sem eru endurgreiddar 

í lok annar þegar nemandi skilar lyklinum aftur. 

• Veikindaskráningar – foreldrar/forráðamenn þurfa að tilkynna veikindi 

fyrir kl. 11:00. Hægt er að hringja í 4771620 eða skrá veikindi í Innu. 

Nemendur eldri en 18 ára geta sjálfir tilkynnt veikindi. 

• Allir nemendur eru með vinnustofutíma í stundatöflunni sinni. Það er 

skyldumæting í vinnustofutíma fyrir nemendur fædda 2003. 

Vinnustofutímar eru hluti af tímafjölda áfanga og nauðsynlegt er fyrir alla 

nemendur að nýta sér þá vel. 
• Nemendur VA geta sett Office pakkann upp í tölvum sínum sér að 

kostnaðarlausu og gildir hann á meðan nemendur eru skráðir í nám við 

skólann -  https://www.va.is/is/thjonusta/uppsetning-a-office  

https://www.va.is/is/skolinn/skolanamskra/skolareglur/veikindatilkynningar
https://www.va.is/is/thjonusta/uppsetning-a-office

