
Starfsbraut VMA

Starfsbraut er námstilboð fyrir nemendur sem ekki geta nýtt sér
almennt tilboð framhaldsskóla af einhverjum ástæðum. Námið er bæði
bóklegt og verklegt. Námsframboð getur verið breytilegt milli anna
og/eða milli ára eftir samsetningu nemendahópsins hverju sinni.
Námstími er allt að fjögur ár.

Meginmarkmið náms á Starfsbraut er að nemendur verði virkir
þátttakendur í þjóðfélaginu og sjálfbjarga í daglegu lífi að því marki
sem hverjum og einum er mögulegt. Komið er til móts við þarfir og
óskir hvers og eins eftir því sem aðstæður leyfa með nokkru valfrelsi í
námi og markmiðum.
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Nemendur eru undirbúnir fyrir frekara nám og
símenntun, virka þátttöku í samfélaginu, almennan
vinnumarkað og sjálfstæða búsetu.

Nemendur læra einnig að nýta sér félags og
menningarleg verðmæti svo sem leikhús, tónleika og
ýmsa viðburði sem eru í boði hverju sinni. Nemendur
taka þátt í söngkeppni og stuttmyndakeppni
starfsbrauta framhaldsskólanna.

Nemendur eru á Starfsbraut 1 fyrstu 4 annirnar og á
Starfsbraut 2 seinni 4. Starfsbraut 3 er fyrir nemendur
sem þurfa sértækari námsúrræði.

Margir nemendur á fyrstu önn fá tilboð um að taka áfangann NSK –
náms og starfskynningu og kynnast námi á ýmsum verknámsbrautum
skólans. Þar fást nemendur við margvísleg verkefni og kynnast
vinnubrögðum sem nýtast þeim í hinu daglega lífi. Þessi áfangi nýtist
nemendum einnig þegar þeir fara í náms og starfsfræðslu (NSF) og
atvinnuþjálfun (ATÞ) sem er á þriðja og fjórða ári.

Á starfsbraut fá nemendur
 nám við hæfi
 umsjónarkennara allar 8 annirnar
 stuðning við nám á öðrum brautum
 stuðning við heimanám




