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Hvernig skóli er VMA? Skóli sem býður uppá ...

● fjölbreyttar námsleiðir
● 3ja ára stúdentsnám
● úrval af námsleiðum í iðn- og 

tækninámi
● öflugt félagslíf
● mötuneyti
● frábært bókasafn og góða 

nemendaaðstöðu
● góða þjónustu við nemendur
● heimavist
● góðan undirbúning fyrir 

framhaldsnám á háskólastigi sem og 
atvinnulíf 



Stúdentsbrautir
Náttúruvísindabraut

Félags- og hugvísindabraut

Íþrótta- og lýðheilsubraut

Listnáms- og hönnunarbraut

Viðskipta- og hagfræðibraut

Iðnnám með stúdentsprófi

Fjölgreinabraut

https://www.vma.is/is/moya/page/felags-og-hugvisindabraut


3ja ára nám til stúdentsprófs
- nemandi kemur inn í nám á 2. 

þrepi. Þarf að hafa að lágmarki B í 
einkunn úr grunnskóla

- sveigjanleiki ennþá til staðar

- ný áfangaheiti og önnur hugsun á 
bak við einingar

- stúdentspróf 200 einingar



Iðn- og tækninám
Nýnemar byrja í grunndeild...

Grunndeild bygginga- og 
mannvirkjagreina

Grunndeild rafiðna

Grunndeild málm- og 

véltæknigreina

Grunnnám háriðna

Grunnnám matvæla- 
og ferðagreina

Húsasmíði
Húsgagnasmíði
Múrverk
Pípulagnir
Málaraiðn

Rafvirkjun
Rafeindavirkjun

Bifvélavirkjun
Stálsmíði
Blikksmíði
Rennismíði
Vélstjórn

Matreiðsla
Kjötiðn
Matartækni
Framreiðsla
Bakaraiðn

https://www.vma.is/is/moya/page/grunndeild-rafidna


Vélstjórn
Hægt að ljúka á mismunandi stigum með A, B, C eða 
D réttindi

Sjúkraliðabraut
Lýkur með starfsréttindum eftir 3 ½ ár

Brautabrú
1 árs nám fyrir nemendur sem þurfa meiri undirbúning 
í almennum greinum

Starfsbraut
Fyrir nemendur sem þurfa einstaklingsmiðað nám





Lífið í VMA



Erlend samskipti
VMA er þátttakandi í erlendum 
samskiptaverkefnum sem gefa 
nemendum kost á að taka hluta af 
námi sínu erlendis.

Einnig fara nemendur stundum í 
heimsóknir í aðra skóla erlendis. 
Hér eru nemendur af textílsviði 
listnámsbrautar í heimsókn í 
Þrándheimi í september 2016.



Inntökuskilyrði 
Alla jafna þarf að ljúka kjarnagreinum grunnskóla 
með fullnægjandi árangri til að komast í iðnnám, 
starfsnám og námsbrautir til stúdentsprófs. 

Námsárangur í kjarnagreinum mun hafa áhrif á inn á 
hvaða þrep nemandinn innritast. Til að komast í 
áfanga á 2. þrepi þurfa nemendur að fá B í einkunn 
úr grunnskóla í viðkomandi fagi. Nemendur með 
lægri einkunnir þurfa að taka einn eða fleiri 1. þreps 
áfanga eftir grunnskólaeinkunn (sjá töflu) .

Á brautum með fjöldatakmarkanir, munu eftir atvikum 
einkunnir 10. bekkjar, námsárangur og ástundun 
ráða innritunarröð.

Inntökuskilyrði

Fag Grunnur 1 
1. þrep

Grunnur 2 
1. þrep

Grunnur 3 
1. þrep

2. 
þrep

Stærðfræði * <D C & C+ ≥B

Íslenska * <D C & C+ ≥B

Enska * <D C & C+ ≥B

https://www.vma.is/static/files/namid/inntokuskilyrdi.pdf


Innritun nemenda úr 9. bekk

Athygli er vakin á auglýsingu um breytingu á aðalnámskrá grunnskóla og greinasviðum með aðalnámskrá 
grunnskóla. Breytingarnar varða brautskráningu úr grunnskóla áður en 10 ára skyldunámi er lokið. Í 
auglýsingu nr. 894/2016, sem birt var í Stjórnartíðindum 31. október 2016,  staðfesti mennta- og 
menningarmálaráðherra breytingar á aðalnámskrá grunnskóla og greinasviðum með aðalnámskrá grunnskóla. 
Meginbreytingin lýtur að því að ef niðurstöður samræmdra könnunarprófa sýna að nemandi í 9. bekk hefur 
sýnt framúrskarandi (A) eða góða hæfni (B) samkvæmt hæfnikröfum 10. bekkjar og náð framúrskarandi árangri 
í öðrum greinum geta foreldrar óskað eftir því við skólastjóra grunnskóla að barn þeirra sé útskrifað úr 
grunnskóla áður en tíu ára skyldunámi er lokið. Sjá nánari í frétt á heimasíðu mennta- og 
menningarmálaráðuneytis. 

http://mms.us12.list-manage.com/track/click?u=16e65f0bc395f7da00f3a038d&id=47afaee442&e=a11880ba0c
http://mms.us12.list-manage.com/track/click?u=16e65f0bc395f7da00f3a038d&id=0906c55d32&e=a11880ba0c


Góða skemmtun!


