Um skólann

Um skólann ประวว ตต วตทยาลว ย

Verkmenntaskólinn á Akureyri (VMA) tók

ววทยาลลย Verkmenntaskólinn (VMA)

til starfa árið 1984. Nemendur skólans eru

ด ด นเขมอก
เปป นววทยาลลยการอาชชพไดดกอ
ก ตลงขข

að jafnaði 1300 en að auki stunda
fjölmargir nemendur nám í fjarnámi við

ปช คศ. 1984 มชนลกศศกษาจาจ นวน 1300
คนและเพวกมขขดนเรขก อยๆ มชคณะครร อาจารย ย

skólann

ประมาณ 200 คน ววทยาลลย VMA มชความ

Starfsmenn

Starfsemi

VMA

eru

u.þ.b.

200.

einkennist

af

โดดเดน
ก ตรงทชก เปว ดสอนหลลกสร ตร

námsframboði fyrir alla nemendur, með

ทชกหลากหลายเพขกอเปว ดโอกาสใหดนลกศขกษา

áherslu á fjölbreytt nám, bæði iðn- og

ด
ุทกทาก นไดดเลขอกเรช ยน ทลงสาขาอาชช
ว,

tækninám ásamt bóknámi. Skólinn er

งานฝช มขอ และ เทคโนโลยช หรข อสาขา ววชาการ

áfangaskóli með skipulagi sem gerir
nemendum kleift að sníða námið að
aðstæðum sínum og þörfum.
Skólameistari er Sigríður Huld Jónsdóttir

ด
ทางววทยาลลยจะเนดนการสอน ตามขลนตอน
ความสามารถ และ สถานะภาพ รวมถศงความ
สะดวก ของนลกศขกษาแตล
ก ะคนดดวย.
ผรดอาจ นวยการ ชขกอ Sigríður Huld Jónsdóttir
huld@vma.is

huld@vma.is
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Námsframboð
Það nám sem nemendum stendur til boða
er

afar

fjölbreytt;

almennt

nám,

Námsframboð หลลกสร ตรทชกเปว ดสอน
มชสาขาววชาใหดเลขอกเรช ยนหลากหลายสาขาทลกวไป,สาขา

matvælanám, sjúkraliðabraut, íþróttasvið,

อาหารและโภชนาการ, สาขาการแพทยแย ละการ
พยาบาล,

vélstjórnarnám, starfsbraut, hársnyrtinám,

สาขาการกชฬา, สาขาชาก งเครข องยนต,ย สาขาดรแลคน
พวการ

byggingagreinar,

และผรดสรงอายุ , สาขาชาก งทาจ ผม, สาขาชาก งกอ
ก สรดาง,

rafiðngreinar,

bifvélavirkjun og málmiðngreinar. Iðn- og

สาขาชาก งไฟฟดา, สาขาชาก งซอ
ก มรถยนต,ย

starfsnámi lýkur með prófi í greininni en í

ศ ษาและสาขาชาก ง
และสาขาชาก งโลหะ. สาขาอาชชวะขศก
ด นลกศุก
ด ๆ
ศ ษาจะตอ
ตาก งๆนลน
ด งผาก นการสอบในสาขานลน
แตส
ก าขา

flestu iðnnámi þurfa nemendur að fara í
verknám á vinnustöðum og í sveinspróf
að loknu námi í skólanum.

ชาก งสวก นใหญน
ก ล กศศกษาจะตดอง ผาก นการฝศ กทดสอบ
จาก

Nemendur geta lokið stúdentsprófi af

สถานทชกทาจ งานจรว ง. และจะไดดรลบใบประกาศนช ยบ
ย ล ตร
จาก

félagsfræðabraut,

โรงเรช ยนหลลงจบจากภาคปฏวบลตว.

listnámsbraut

náttúrufræðabraut,
og

viðskipta-

og

hagfræðibraut. Einnig geta nemendur
lokið stúdentsprófi með eða að loknu

นลกศศกษาจะไดดรลบปรว ญญาหลลงจากจบหลลกสร ตรสาขา
สล งคม
ววทยา, สาขาววทยาศาสตรย, สาขาศวลปะศาสตรย

starfs-, iðn- og tækninámi við skólann.

สาขาบรว หารธุ รกวจและเศรษฐศาสตรย. อนศก ง นลกศศกษา
ทชกจบ

Stúdentspróf undirbýr nemendur undir

สาขาชาก ง และ เทคโน กปจะไดดรลบปรว ญญาหลลงจากทชกไดด

nám í háskóla.

จบภาคปฏวบลตวแลวด .เพขกอการเตรช ยมพรดอมเขาด
มหาววทยาลลย.

Hægt er að skoða námsframboð, brautir
og áfanga á heimasíðu skólans undir

สามารถเขดาดรหลลกสร ตรการเรช ยนการสอนไดดทกช
www.vma.is-námið.

:

www.vma.is – námið.
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Starfstími skólans
Haustönn hefst í kringum 20. ágúst. Á
haustönninni er vetrarfrí, 1-2 dagar í
október (á sama tíma og í grunnskólum
Akureyrar). Um miðja haustönn þurfa
nemendur að velja þá áfanga sem þeir
ætla að fara í á vorönn – ætli þeir að
halda áfram námi. Námsmat er með
ýmsum hætti en heildarmat í lok áfanga
er við lok annar. Jólafrí hefst að því loknu.
Nám á vorönn hefst í kringum 7. janúar. Á
vorönn

er

febrúar/mars

vetrarfrí
(á

sama

1-2

daga

tíma

og

í
í

grunnskólum Akureyrar). Páskafrí hefst í

Starftimi skólans ระยะเวลาการเปว ดภาคเรช ยน
ในภาคเรช ยนฤดรใบไมดรกวง เรวก ม ประมาณ วลนทชก 20
ส.ค.ภาคเรช ยนนชด จะปว ดพลก 1-2 วลน ใน เดขอน ต.ค.
( ซศกงจะปว ดกลนกลบ ร.ร. มลธยม ในเมของ Akureyri)
ด
ประมาณกลางเทอมของภาคฤดรใบไมดรกวงนลน
ก
นลกศศกษาจะตอ
งเลข
อ
ก
วว
ช
า
ทช
ต
อ
งการจะเรช
ย
น ในภาค
ด
ด
ฤดรใบไมดผลไวก
เรช ยนตอ
ด อ
ก นวด ในกณช ทกชตดองการ
ก การ
ด
ประเมวนผลการเรช ยนนลนมชหลายรร ปแบบแตจก ะ สรุ ปผล
ทลงด หมดในปลายภาคเรช ยน. จะปว ดในวลนหยุ ดครว สตรย
มาสประจาจ ปช ปลายเดขอน ธ.ค. ของทุกปช และ จะเปว ด
เรช ยนอชกครลงด ประมาณ วลนทชก 7 ม.ค. ในฤดรใบไมดผลว
ด
นลน
ปว ดพลกการเรช ยน 1-2 วลน ในระหวาก งเดขอน
ก.พ.และ มช.ค. (ซศกงกปจะตรงกลบการเทอมของ ร.ร.
ประถมและมลธยมเมของ Akureyri) ในวลนอชสเทวรยน
ว ธว จะหยุ ดพลกเรช ยนในเดขอน
หรข อสล ปหด
ย าแหงก วลนศล กดวยสท
เม.ย. นลกศศกษา ทชตดองการเรช ยนตอ
ก ในเทอมตอ
ก ไป จะ
ก
ก
ตอ
งยข
น
ใบเลข
อ
กวว
ช
าทช
ต
อ
งการจะเรช
ย
นต
อ
ในเทอมต
อ
ด
ด
ก
ก
ไป ภายในกลางเทอม. การสรุ ปผลการเรช ยน กปจะ
เหมขอนกลบในภาคฤดรใบไมดรกวง หลลงจาก นลกศศกษาสอบ
เสรปจกปจะปว ดเทอมภาคฤดรรดอน.

dymbilviku og stendur fram yfir annan í
páskum. Þeir nemendur sem ætla að
stunda áfram nám í skólanum næstu önn
þurfa að skila námsvali um miðja önnina.
Námsmat er með sama hætti og á
haustönn og hefst sumarfrí nemenda að
því loknu.
Skrifstofa
Skrifstofa VMA er opin virka daga frá
klukkan 8:00 til 15:00. Þar er hægt að
kaupa kennslugögn, prentkvóta og fá
upplýsingar.

Skrifstofa ออฟฟว ต
ออฟฟว ต VMA เปว ดทาจ การทุกวลน ใน เวลา ราชการ
ด ก เวลา 8.00 น. ถศง 15.00 น. ซศกง นลกศศกษา
ตลงแต
สามารถ ซขดออุปกรณยการเรช ยน โควตาด หรข อ ตวดตอ
ก
สอบถามรายละเอชยด ตาก งๆไดด.
เบอรรโทร. 464-0300

Sími skrifstofu er 4640300.

Verkmenntaskólinn á Akureyri
Hringteigur 2, 600 Akureyri
Sími. 4640300
netfang. vma@vma.is
www.vma.is

3

Tölvukerfi
Í skólanum er þráðlaust netsamband.
Nemendur fá vma - netfang sem límt er á
stundatöfluna ásamt lykilorði. Lykilorðið er
einnig aðgangur að tölvukerfi skólans og
námsumhverfinu
tölvupóst

Moodle.

sem

Litið

er

á

kennarar/stjórnendur

skólans senda á vma netfang sem ígildi
bréfs og er tölvupóstur aðferð skólans til
að

koma

skilaboðum

til

Tölvukerfi ระบบคอมพววเตอรย
ทาง ววทยาลลย ไดดตวดตลงด อนเตอรยแนทแบบ
ไรดสายไวด บรว การนลกศศกษา นลกศศกษา vma
จะไดดรลบ รหลส อชเมล ซศกงจะตวดไวก
ด ล บตารางการ
ก
เรช ยน พรดอม รหลส ผาก น เพขอเขดาใชด คอมพววเตอรย
ของ ร.ร. นลกศศกษาสามารถ เขาด ดรขาก วสารตาก งๆ
เขดาดรวส
ว ล ยทลศและสวงก แวดลอ
ด มของววทยาลลย เขดาดร ร
ก
ขอ
ด ความซศงทาง อาจารย ย
และผรบ
ด รว หารทุกทาก น จะสงก ถศงนลกศศกษา แทนการ
สงก จดหมาย ถศงบาด น. ขดอความสวก นใหญจก ะเกชกยว
กลบเวลา การเรช ยน.ตลวนลกศศกษาเองจะ ตอ
ด งรลบผวดชอบ
ในเรขก องการตวดตามขดอมรลตาก งๆ ของววทยาลลยดดวยตลว
เอง ในแวปป VMA.

nemenda,

áminningu um slaka mætingu og annað
er varðar nám þeirra.
Það er algerlega á ábyrgð nemenda að
fylgjast með tölvupósti VMA.
INNA - er upplýsingavefur um
nám nemanda og heldur utan
um námsferil hans. Þar geta nemendur
fylgst

með

námsframvindu

sinni

og

mætingum. Nemendur nota Íslykil eða
sækja

sjálfir

lykilorð

til

að

tengjast

vefnum. Foreldrar/forráðamenn nemenda
yngri en 18 ára geta fengið aðgang að
INNU. Námsval fer fram í gegnum INNU.

INNA- เปป นแวปปประชาสล มพลนธย ทชก
เกชกยวขดองกลบการ
เรช ยนของนลกศศกษาเองโดยเฉพาะ แวป
ปนชด นลกศศกษาสามารถ
เขดาดรตรางเรช ยน เวลาเขดาเรช ยน ผลการเรช ยน
นลกศศกษาสามารถใชด รหลส Íslykil เพขกอเขาด แวปป
หรข อ ขอ รหลส ใหมก
ก ไป ดด
ก
นลกศศกษา ทชมชอายุ ตาก จ กวาก 18 ปช สามารถ ขอรหลส
ผาก นไดดดดวย INNU. เพขกอเขาด เลขอกววชาเรช ยน โดย
ผาก นทางแวปป INNU.
โปรดทราบ ! ขขอมม ลททท ใหขไวขใน INNU นวขนจะตของ
ถม กตของ อทต อท เมล หรร อ เบอรร โทร. เพรท อความสะดวก
ในการเขขาใชข.

Gætið þess að upplýsingar í INNU séu
réttar s.s. netföng og símanúmer.
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Skólasóknarreglur
Nemendur

skulu

sækja

allar

kennslustundir og koma stundvíslega í
kennslustofu. Nemandi sem er fjarverandi
meira en 20% af kennslutíma annarinnar
telst fallinn í áfanganum. Leyfi og veikindi
reiknast ekki til frádráttar en heimilt er að
taka tillit til langvarandi veikinda og skulu
þau staðfest með læknisvottorði.
Nemendur

eða

forráðamenn

skulu

tilkynna veikindi eða önnur forföll fyrir kl.
12 samdægurs á skrifstofu VMA
s.

4640300.

Foreldrar/forráðamenn

Skólasóknarreglur
เรช ยน

กฏในการลงทะเบชยน

นลกศศกษาจะตอ
ด งยขกนแบบฟอรยมขอววชาทชกเลขอกเรช ยน
และจะตอ
ด งเขาด หอ
ด งเรช ยนตรงเวลาในทุกววชาเรช ยน
นลกศศกษาทชก ขาดเรช ยน มากกวาก 20% ของววชาทชก
เรช ยน ในแตล
ก ะเทอม จะพวจารณาใหดตกในแตล
ก ะววชา
ด อนุ ญาตวใหดหยุ ดไดด
ทชกขาดเรช ยน. ในกรณช ทกชปกวยนลน
ไมไก ดดหมายถศงจะไมห
ก ล กคะแนนจากววชาทชกเรช ยน
แตใก นกรณช ทกชนลกศศกษาปกวยหนลกและจาจ เปป นตดองหยุ ด
ด ทางววทยาลลยจะพวจารณา
พลกการเรช ยนในระยะยาวนลน
ใหดหยุ ดพลกการเรช ยนตามสมควร. แตน
ก ล กศศกษา หรข อ
ผรดปกครอง จะตดองยขกนใบรลบรองแพทย ย หรข อใบรลบรอง
สาจ คลญอขกนๆทชกจาจ เปป นตดองหยุ ด พลกการเรช ยน ใหดกลบทาง
ววทยาลลย ภายในเวลา 12 น. ของวลนแรกทชกหยุ ดเรช ยน.

nemenda yngri en 18 ára geta tilkynnt

หรข อโทร. 4640300 สาจ หรลบนลกศศกษาทชกอายตาก จ กวก า

veikindi rafrænt í gegnum INNU en

18 ปช ผรดปกครองสามารถสงก ใบลาปกวยไดดโดย สงก ผาก น

nemendur eldri en 18 ára geta skráð

ทางแวปป INNU สวก นนลกศศกษาทชกมชอายุ 18 ปช ขศดนไป

veikindi sjálfir.

สามารถ สงก ใบลาปกวยผาก น ทางแวปปนชด ไดดดดวยตลวเอง.
ทางววทยาลลย ไมอก นุ ญาตวใหดนลกศศกหยุ ด หรข อ
บอกเลลกการเรรยนใน 2 ภาค เรรยนแรก. ถถา
นนกศศกษา คนใดหยยด หรรอ บอกเลลก วลชาทรท
เรรยน กกเททากนบ ไดถลาออกจากการเปก น
นนกศศกษาของวลทยาลนยแลถว.

Nýnemar geta hvorki hætt í, né sagt sig
úr, stökum áföngum fyrstu tvær annirnar.
Ef nýnemi segir sig úr áfanga er litið svo á
að hann segi sig frá skóla.
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Innritunargjöld
Innritunargjöld í skólann eru kr. 6000 á

Innritunargjöld คาก ลงทะเบชยน

önn.

ด นลกศศกษาจะตอ
เหนข อจากนลน
ด งจาก ยบรว การอขกนๆอชกใน
แตล
ก ะ

Auk

þess

greiða

nemendur

þjónustugjald á hverri önn en í því felst
prentkvóti,

ljósrit

frá

kennurum,

tölvuþjónusta og aðgangur að þráðlausu

คาก ลงทะเบชยนราคา 6000 โครยน ตอ
ก เทอม และนอก

ด จะรวมคาก สวงก พวมพ,ย คาก ถาก ย
เทอม ซศกงในคาก บรว การนลน
สารตาก งๆจากอาจารย,ย คาก บรว การคอมพววเตอรย และ คาก

neti. Nýnemar fara í ferð að hausti og

เขดาใชดอวนเตอรยแนต. คาก ไปทลศนาจรสาจ หรลบนลกศศกษา
ใหมก

innheimt er gjald fyrir hana um leið og

ซศกงจะจลดขศดนในปลายปช ของภาคเรช ยน ซศกงจดองจาก ยพรดอม
คาก

innritunargjöld. Nemendur sem stunda
nám í iðn- og verknámi greiða efnisgjöld
sem eru mismunandi milli deilda. Þau er
hægt að sjá á heimasíðu skólans undir
www.vma.is - námið – þjónusta og
efnisgjöld.

Verkmenntaskólinn á Akureyri
Hringteigur 2, 600 Akureyri
Sími. 4640300
netfang. vma@vma.is
www.vma.is

ลงทะเบชยน. สวก นนลกศศกษาทชกเรช ยนสาขาการชาก งและ
งาน
ฝช มขอจตอ
ด วจาก ยคาก อุปกรณยการเรช ยน ซศกงในแตล
ก ะแผนก
จะ
ราคาไมเก ทาก กลน.นลกศศกษาสามารถเขาด ดรรายละเอชยดไดด
ใน www. Vma.is – námið – þjónusta หรข อ
efnisgjöld.
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Þjónusta

Þjónusta

Náms- og starfsráðgjafi ทชกปรศ กษาฝกายววชาการ

Náms- og starfsráðgjafi
Námsráðgjafi er málsvari nemenda innan
skólans. Námsráðgjafar veita nemendum
þjónustu

í

málum

ฝกายบรว การ

sem

tengjast

persónulegum högum þeirra, námi og
náms- og starfsvali. Einnig veita þeir

ฝกายววชาการ มชหนดาทชกใหดคาจ ปรศ กษาและแนะนจาในเรขก อง
ของ การเลขอกววชาเรช ยน และสาขาววชา ทชกเหมาะใหก
ด ลบ
ก
นลกศศกษา ซศงจะประเมวนจากผลการเรช ยน และ ความ
สามารถ ของแตล
ก ะคน และยลงบรว การใหค
ด าจ ปรศ กษาแกก
ครร และผรด
ปกครองทางบาด นดดวย.

foreldrum, kennurum og öðru starfsfólki
skólans

ráðgjöf

í

málum

einstakra

nemenda.
Umsjónarkennari

Umsjónarkennari ครร ทกชปรศ กษา

Markmið umsjónarinnar er að styðja við

จุดมุงก หมาย ของครร ทกชปรศ กษาคขอ ชวก ยใหดความ
สนลบสนุ นแนะนจา ใหดคาจ ปรศ กษา แกน
ก ล กศศกษา ทชกอยร ใก น
ความดรแล ของตน ในเรขก องการเรช ยน การฝศ กหลด และ
เปป นตลวกลางตวดตอ
ก ระหวาก ง โรงเรช ยนและทชกบาด น ชขกอ
ครร ทกชปรศ กษาจะ ตวดอยร ก
ก ล บ ตรางการเรช ยนของนลกศศกษา
ทุกคน.

bakið á nemendum. Umsjónarkennari
veitir umsjónarnemanda sínum ráðgjöf er
lýtur að námi hans og ástundun og er
jafnframt tengiliður skólans við heimili.
Nafn umsjónarkennara kemur fram á
stundatöflu nemanda.
Sálfræðingur
Sálfræðingur skólans veitir nemendum
þjónustu í málum sem tengjast líðan og
persónulegum högum þeirra. Einnig veitir
skólasálfræðingur foreldrum, kennurum

Sálfræðingur

นลกจวตววทยา

นนกจลตวลทยาประจจาวลทยาลนย จะ ชทวยเหลรอใหถ
คจาปรศกษา แกทนนกศศกษาเกรทยวกนบทางดถาน
จลตใจ,ความ รถรสก
ศ ความคลด และความเปก น
อยทร ,ความประฤตลของนนกศศกษา รวมทนทงใหถ
คจาปรศกษา แกทผถรปกครอง , ครร , และ
พนนกงานทยกคนเปก นสทวนบยคคล.

og öðru starfsfólki skólans ráðgjöf í
málum einstakra nemenda.

Verkmenntaskólinn á Akureyri
Hringteigur 2, 600 Akureyri
Sími. 4640300
netfang. vma@vma.is
www.vma.is
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Hjúkrunarfræðingur
Er nemendum til viðtals og ráðgjafar um
heilsufar,

heilbrigði

Hjúkrunarfræðingur พยาบาล
ฝกายพยาบาล จะ ดรแลใหดคาจ ปรศ กษาชวก ยเหลขอในดดานสุ ภาพและพลานามลย

og

heilbrigðishvatningu og annast nemendur
eftir því sem þörf krefur og aðstæður
leyfa.
Forvarnafulltrúi
Hefur umsjón með forvarnarstarfi skólans
í samræmi við stefnumörkun hans og er

Forvarnafulltrúi ตลวแทนฝกายปดองกลนและดรแล
ฝกายนชด จะดรแลตวดตอ
ก ประสานงาน ทชกเกชกยวขอ
ด งกลบการ
เรช ยน เพขกอใหส
ด อดคลอ
ด งตาม นโยบายของโรงเรช ยน.
นลกศศกษายลงสามารถรลบคาจ ปรศ กษาเกชกยวกลบ ปลญหา สุ รา
และ ยาเสพตวดไดดอชกดดวย

tengiliður við fræðsluaðila á því sviði.
Nemendur

geta

einnig

leitað

til

forvarnafulltrúa í tengslum við áfengis- og
vímuefnavarnir.

Hægt er að finna netföng og
viðtalstíma námsráðjgafa,

สามารถหา อชเมล และ จองเวลา
ทชกปรศ กษาฝกายววชาการ, นลกจวตววทยา, ฝกายพยาบาล
ฝกายปดองกลนและดรแล . ไดดใน แวปปไซตย ของโรงเรช ยน
www.vma.is

sálfræðings, hjúkrunarfræðings og
forvarnafulltrúa á heimasíðu skólans
www.vma.is - þjónusta

Bókasafn
Bókasafnið er opið kl. 8.00 - 18.00
mánudaga til fimmtudaga og 8.00 - 15.00
á föstudögum. Fjölmargar bækur eru á
bókasafninu og góð samvinna við önnur
bókasöfn í landinu. Tengt við bókasafnið

Bókasafn

หดองสมุด
หอ
ด งสมุด เปว ด ทาจ การในเวลา 8.00 น.-18.00 น.
วลนจลนทรย - วลน พฤหลส และ เวลา 8.00 น. ถศง 15.00
น. ใน วลนศุกรย. ภายในหดองสมุดมชหนลงสขอ มากมาย
ใหดเลขอก อาก น และ ยลงไดดตวดตอก ประสานงาน กลบ หดอง
สมุดอขกนๆภาย ประเทศดดวย. ภายในหอ
ด งสมุดมชหอ
ด ง
คอมพววเตอรย 2 หอ
ง
และ
ห
อ
งอ
า
นหน
งสข
อ
อช
ก
1
ล
ด
ด ก
หดอง.

eru tvær tölvustofur og ein lesstofa.
Verkmenntaskólinn á Akureyri
Hringteigur 2, 600 Akureyri
Sími. 4640300
netfang. vma@vma.is
www.vma.is

8

Moodle – er námsumhverfi
á

netinu

sem

margir

kennarar nota og nemendum ber að
fylgjast með.

Félagslíf
Nemendafélag
Þórduna

skólans heitir

og

er

nemendum

skipað
skólans.

Nemendafélagið heldur utan um félagslíf
nemenda. Haldin er m.a. vegleg árshátíð
á hverju ári, söngkeppni og nýnemahátíð.
Þá eru starfandi ýmsir klúbbar innan
nemendafélagsins.

Moodle = คขอ แวปป การเรช ยนรรด และสภาพ
แวดลอ
ด ม ของววทยาลลย ซศกง คณะครร
อาจารยจย ะใชดแวปปนชด มาก และ
นลกศศกษาจะตอ
ด งคอยตวด ตามขาก วสาร
ด
ในแวปปนช ดดวย.

Félagslif สมาคม
สมาคมนลกศศกษา ชขกอ þórdun มชหนดาทชก
จลดการดรแลเกชกยว กลบการจลดงานสมาคม
ของสมาชวก นลกศศกษา เชน
ก การจลดงาน
ด
ปารยตชประจาจ ปช , การจลดการประกวดรดอง
เพลง และ งานตอ
ด นรลบนดองใหมขก อง
ก
ววทยาลลย ซศงจะมชการ แบงก กลุม
ก การทาจ งานกลนหลาย
กลุม
ก ภายในสมาคม.คาก สมาชวก þórdunu จะตอ
ด งจาก ย
พรดอมคาก เรช ยน ซศกงนลก ศศกษา ทชกเขาด เปป นสมาชวก จะไดดรลบ
ด ล บสวก นลดในหดอง
สวก นลด ตาก งๆในสมาคม รวมทลงร
อาหาร และ หาด งรดานตาก งๆดดวย.
ตวดตามไดดทกช www.thorduna.is
หรข อ ตวดตามไดด ใน Facebook

Félagsgjald Þórdunu er innheimt um leið
og skólagjöld. Aðild að nemendafélaginu
veitir afslátt að viðburðum á vegum
félagsins og einnig afslætti hjá ýmsum
veitingastöðum og verslunum.
Heimasíða: www.thorduna.is
Nemendafélagið er einnig á Facebook

Verkmenntaskólinn á Akureyri
Hringteigur 2, 600 Akureyri
Sími. 4640300
netfang. vma@vma.is
www.vma.is
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Foreldrafélag
Foreldrafélag er starfandi við VMA. Fimm
foreldrar/forráðamenn

nemenda

í

skólanum og þrír varamenn sitja í stjórn
félagsins. Skólastjórnendur og kennarar
eru velkomnir á fundi félagsins. Hlutverk
þess er að styðja við starf skólans, styrkja
samstarf

foreldra

og

forráðamanna

nemenda sem eru ólögráða. Tengiliður

Foreldrafélag สมาคมผรป
ด กครอง
สมาคมผรดปกครอง มชผรดปกครองของนลกศศกษาใน
ด
ววทยาลลยรวม 5 คน และมชสาจ รองอชก 3 คน ซศกงทลงหมด
นชด จะควบคุมอยร ใก นสมาคม. ผรบ
ด รว หาร ครร อาจารย ย
สามารถ
เขาด ประชุมรกวมไดด. หนดาทชกหลลกของสมาคมนชด คขอ ชวก ย
สนลบสนุ น สงเก สรว ม และประสานงานกลบทางววทยาลลย
ด
รวมทลงประสานงานก
ล บพอก แมผ
ก รดปกครองของ นลกศศกษา
ทชกยลงไมบ
รรลุ
น
ต
ภ
าวะอช
ก
ด
ว
ย.
หลวหนดาสมาคม คขอ
ว
ว
ก
ด
คุณ
Sigríður Huld Jónsdóttir ผรดอาจ นวยการโรงเรช ยน
huld@vma.is

skólans við félagið er Sigríður Huld
Jónsdóttir huld@vma.is
VMA เปป นววทยาลลย ทชกไดดรลบการรลบรองมาตรฐานจาก
นานาชาตว หรข อ ISO 9001 ซศกงมชตราประทลบทุกใบ

VMA hefur hlotið alþjóðlega gæðavottun
samkvæmt

ISO

9001

staðli.

Öll

prófskírteini skarta þeim stimpli.

Heimasíða skólans er www.vma.is

ใน แวปปไซตย ของววทยาลลย www.vma.is
จะมชการประกาศขาก วประชาสล มพลนธเย กชกยวกลบ
การทาจ งานตาก งของเจาด หนดาทชกทุกคน .
ด ล งมช Facebook ซขกงอยากขอเชวญชวนใหด
ทลงย
นลกศศกษา และ ผร ป
ด กครองทุกทาก นเขาด ไปกด :ไลค
ด ย
ในแวปปนชด จะมชขาก วสารตาก งๆถศงนลกศศกษา.

Á heimasíðu skólans birtast fréttir og
tilkynningar um skólastarfið.
Skólinn er með Facebook síðu sem mælt
er með að nemendur og foreldrar „líki
við“. Þar koma ýmsar tilkynningar til
nemenda.

Verkmenntaskólinn á Akureyri
Hringteigur 2, 600 Akureyri
Sími. 4640300
netfang. vma@vma.is
www.vma.is
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