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Hafliði Hinriksson – skólameistari 
• Skólasóknarreglur, veikindatilkynningar, Skóladagatal, nemendaþjónusta, jöfnunarstyrkur, 

heimasíða, Inna

Salóme Rut Harðardóttir – forvarnarfulltrúi 
• Forvarnir, foreldrafélag, íþróttaakademía

Birgir Jónsson – gæðastjóri / kennari
• Kennsluvefur, félagslíf, erlent samstarf, ýmiss konar uppbrot

Guðný Björg Guðlaugsdóttir – náms- og starfsráðgjafi 
• Hlutverk og þjónusta náms- og starfsráðgjafa

Spurningar og svör



Nýjar skólasóknarreglur



Ástundun

• Fylgst er með ástundun ykkar í 
skólanum. 

• Ljósker, Viti, Varða
• Hvað er ástundun?

• Mæting og vinnuframlag.
• Raunmæting - yfir 85%. 

• og/eða
• Verkefnaskil í lagi



Ef ástundun er ábótavant:

• Yngri en 18:
• Boðaðir í viðtal hjá

umsjónarkennara ásamt
forsjáraðilum – Leitað
lausna

• 18-19 ára:
• Boðaðir í viðtal hjá náms-

og starfsráðgjafa – Leitað
lausna

• 20 ára og eldri:
• Leita sér aðstoðar hjá

náms- og starfsráðgjafa sé
þess þörf



Hvað ef þetta lagast ekki?

• Nemandi þarf að skrá sig úr einum
áfanga við hverja vörðu sem á eftir
kemur meðan ástundun er 
ábótavant.

• Ef þetta gerist aftur og aftur á 
nemandi ekki áframhaldandi
skólavist vísa

• Náms- og starfsráðgjafi getur gert
samning um ástundun – ef hann er 
brotin getur það þýtt að nemandi
komist ekki inn á næstu önn.



Hvað ef nemandi er ósáttur?

• Nemendur geta vísað málinu
til skólaráðs og komið í 
skólann þar til niðurstaða er 
ljós



Veikindi

• Æskilegt er að nemendur geri kennurum grein fyrir veikindum
og öðrum fjarvistum þegar þeir mæta næst í tíma.

• Nemandi eða forráðamaður skráir veikindi í Innu strax að
morgni

• Nemandi tekur á sig fjarvistir fyrir veikindi
• Hægt að skila vottorði ef veikindi eru langvarandi og þá er 

tekið tillit til þessa þegar ástundun er skoðuð á vörðum
• Skila þarf vottorði innan fimm daga eftir að veikindum lýkur
• Veikindi fram yfir 7 daga á önn þarf að útskýra fyrir náms- og 

starfsráðgjafa
• COVID-19 undanþága – Allir veikindadagar skoðaðir á vörðum



Verum heima ef við finnum til
Covid einkenna!

• Ef nemandi finnur til einkenna sem líkjast 

einkennum Covid á hann ekki að mæta í 

skólann. 



Leyfi

• Ætlast er til að nemendur sinni persónulegum erindum
sínum utan skólatíma

• 15% svigrúm (11 dagar)

• Heilbrigðiserindi – Hægt að skila komukvittun og það
verður þá skoðað á vörðum

• Leyfi aðeins veitt vegna keppnis og/eða æfingaferða
landsliða í íþrótta-, keppnis-, list- eða starfsgrein og verður
það skoðað á vörðum.

• Sé leyfi veitt, er það aðeins frá
kennslustundum en ekki frá námi.



Stundataflan

Áfangatími = Hefðbundin kennslustund – 5 eininga áfangi 2x áfangatími

Standandi fundur = Nemendur gera grein fyrir því hvað þeir ætla að gera í kalltíma

Heimastofa = Nemendur eru í hópum í stofum og kennarar koma til þeirra – Kennarar geta kallað nemendur til sín í þessum tíma

Vinnustofa = Nemendur velja vinnustofur og fara til ákveðinna kennara





Skóladagatal



Skólaakstur



Nemendaþjónusta VA

• Náms- og starfsráðgjafi

• Guðný Björg gudnybjorg@va.is

• Áfangastjóri

• Karen unnurasa@va.is  

• Umsjónarkennarar

• Forvarnarfulltrúi

• Salóme salome@va.is

• Nemendaverndarráð

• Náms- og starfsráðgjafi stýrir störfum nemendaverndarráðs. Ráðið starfar í samvinnu við félagsþjónustuna. 



Umsjónarkennarar

• Ingibjörg Þórðardóttir – ingibjorg@va.is

• Salóme Rut Harðardóttir – salome@va.is

• Auður Þorgeirsdóttir – audur@va.is
• Starfsbraut

• Birgir Jónsson– birgir@va.is 
• Framhaldsskólabraut



Jöfnunarstyrkur

• Jöfnunarstyrkur (dreifbýlisstyrkur) er styrkur fyrir nemendur sem stunda 
nám á framhaldsskólastigi fjarri lögheimili og fjölskyldu.  

• Akstursstyrkur
• Dvalarstyrkur

• Menntasjóður sér um umsóknir og úthlutanir jöfnunarstyrkja. Sótt er um á
Mínu svæði á heimasíðu menntasjóðs. 

• Haustönn 2020: Umsóknarfrestur er til 15. október 2021
• Vorönn 2021: Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2022



Heimasíðan – www.va.is

MIKIÐ AF GAGNLEGUM UPPLÝSINGUM – S.S.
• Skóladagatal
• Mötuneyti - matseðlar
• Próftafla
• Skólaskjárinn
• Skólaakstur
• Námsframboð

• VA er hægt að finna á samfélagsmiðlum – þar er hægt að 
fylgjast með því sem er á döfinni hverju sinni.



Inna

• Inna heldur m.a. utan um
• Stundatöflu
• Ástundun (mætingu)
• Einkunnir
• Skilaboð

• Forráðamenn hafa eigin aðgang að Innu – hægt er
að skrá sig inn með:

• Íslykli
• Rafrænum skilríkjum


