Húslestur 2008-2009
7. tbl. 18. árgangur. Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Björgvin R. Leifsson
1. Fjarvistir
2. Val fyrir vorönn 2009. Opnað hefur verið fyrir val í Innu.
Umsjónarkennarar aðstoða nemendur við val, enn fremur geta
útskriftarnemar leitað til áfangastjóra.
Drög að áföngum í boði er að finna hér, frestur til að skila athugasemdum til
áfangastjóra rennur út 3. október.
Leiðbeiningar um val í Innu er að finna hér.
Frestur til að skila inn vali í Innu rennur út 29. október. Þeir sem ekki velja
fyrir þann tíma verða ekki með í töflugerð fyrir vorönn 2009.
Athugið að hægt er að gera námsáætlun í Innu 8 annir fram í tímann.
Umsjónarkennarar geta kallað einstaka nemendur eða hóp nemenda í viðtal
vegna vals, þar með talið í fundartíma á miðvikudögum.
Upplýsingar um kjörsvið stúdentsbrauta er að finna hér.
3. Brautaskipti. Nemendur á 2. ári á almennri braut III, sem ætla á
stúdentsbraut, þurfa að hafa samband við áfangstjóra sem allra fyrst.
4. Útskrift. Nemendur á almennum brautum I og II sem hyggja á útskrift í vor
hafi samband við áfangastjóra sem allra fyrst.

8. tbl. 18. árg. Miðvikudagur 8. október 2008 Ritstjóri og ábyrgðarmaður:
Björgvin R. Leifsson
1. Fjarvistir, 2. talning
2. Drög að próftöflu haustannar 2008. Frestur til að skila inn
athugasemdum til áfangastjóra er til 14. nóvember.
3. Val fyrir vorönn 2009:
Áfangar í boði. Opið er fyrir val í Innu frá og með 17. september til og með 29.
október nk. Umsjónarkennarar aðstoða ykkur við valið. Útskriftarnemar tali
þó við áfangastjóra.
Munið undanfarareglur.
Umsjónarkennarar geta kallað einstaka nemendur eða hóp nemenda í viðtal
vegna vals, þar með talið í fundartíma á miðvikudögum. Í dag kl. 15:20 eru
nýnemar, sem eiga eftir að velja fyrir vorönn 2009 beðnir að koma í stofu 1.
Öðrum, sem þurfa aðstoð við val r velokomið að koma líka.
Athugið að nú er valtíminn hálfnaður!
4. Um Innu: Leiðbeiningar um val o.fl.
5. Miðannarmat verður fært inn í Innu dagana 13. - 16. október. Það verður
enn fremur sent forráðamönnum ólögráða nýnema.
6. Haustfrí verður dagana 17. - 20. október
7. Frá námsráðgjafa
ERTU AÐ GLÍMA VIÐ LESBLINDU EÐA PRÓFKVÍÐA?
Hægt er að koma til móts við ýmsar séróskir og þarfir nemenda við fyrirlögn
prófa. Þeir nemendur er t.a.m. hafa greinst með sértæka námsörðugleika, svo
sem
lesblindu, geta óskað eftir prófi þar sem prófformið byggir á
hlustun. Nemendur sem glíma við kvíða og/eða fælni geta að uppfylltum
vissum skilyrðum fengið að þreyta próf í fámennum stofum. Til þess að unnt
sé að koma þessu í kring er brýnt að nemendur hafi samband við
námsráðgjafa með góðum fyrirvara fyrir próf, eða í síðasta lagi 28. nóvember.

9. tbl. 18. árg. Miðvikudagur 29. október 2008 Ritstjóri og ábyrgðarmaður:
Björgvin R. Leifsson
1. Fjarvistir, 3. talning
2. Drög að próftöflu haustannar 2008. Frestur til að skila inn
athugasemdum til áfangastjóra er til 14. nóvember.
3. Val fyrir vorönn 2009:
Áfangar í boði. Opið er fyrir val í Innu frá og með 17. september til og með 29.
október nk. Umsjónarkennarar aðstoða ykkur við valið. Útskriftarnemar tali
þó við áfangastjóra.
Munið undanfarareglur.
Umsjónarkennarar geta kallað einstaka nemendur eða hóp nemenda í viðtal
vegna vals, þar með talið í fundartíma á miðvikudögum. Í dag kl. 15:20 eru
nýnemar, sem eiga eftir að velja fyrir vorönn 2009 beðnir að koma í stofu 1.
Öðrum, sem þurfa aðstoð við val r velokomið að koma líka.
Valinu lýkur í dag, 29 október!
4. Um Innu: Leiðbeiningar um val o.fl.
5. Frá námsráðgjafa
ERTU AÐ GLÍMA VIÐ LESBLINDU EÐA PRÓFKVÍÐA?
Hægt er að koma til móts við ýmsar séróskir og þarfir nemenda við fyrirlögn
prófa. Þeir nemendur er t.a.m. hafa greinst með sértæka námsörðugleika, svo
sem
lesblindu, geta óskað eftir prófi þar sem prófformið byggir á
hlustun. Nemendur sem glíma við kvíða og/eða fælni geta að uppfylltum
vissum skilyrðum fengið að þreyta próf í fámennum stofum. Til þess að unnt
sé að koma þessu í kring er brýnt að nemendur hafi samband við
námsráðgjafa með góðum fyrirvara fyrir próf, eða í síðasta lagi 28. nóvember.

10. tbl. 18. árg. Miðvikudagur 19. nóvember
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Björgvin R. Leifsson
1. Fjarvistir, 4. talning
2. Próftafla haustannar 2008.
3. Val fyrir vorönn 2009:
Lokað hefur verið fyrir val nemenda í Innu. Þeir sem hafa "gleymt" að velja
geta snúið sér til áfangastjóra.
4. Um Innu
5. Frá námsráðgjafa
ERTU AÐ GLÍMA VIÐ LESBLINDU EÐA PRÓFKVÍÐA?
Hægt er að koma til móts við ýmsar séróskir og þarfir nemenda við fyrirlögn
prófa. Þeir nemendur er t.a.m. hafa greinst með sértæka námsörðugleika, svo
sem
lesblindu, geta óskað eftir prófi þar sem prófformið byggir á
hlustun. Nemendur sem glíma við kvíða og/eða fælni geta að uppfylltum
vissum skilyrðum fengið að þreyta próf í fámennum stofum. Til þess að unnt
sé að koma þessu í kring er brýnt að nemendur hafi samband við
námsráðgjafa með góðum fyrirvara fyrir próf, eða í síðasta lagi 28. nóvember.

2. tbl. 19. árgangur. Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Björgvin R. Leifsson
1. Fjarvistir, 1. talning
2. Val fyrir haustönn 2009. Opnað hefur verið fyrir val í Innu.
Umsjónarkennarar aðstoða nemendur við val, enn fremur geta
útskriftarnemar leitað til áfangastjóra.
Listi yfir áfangua í boði er hér, frestur til að skila athugasemdum til
áfangastjóra rennur út fimmtudaginn 12. febrúar.
Leiðbeiningar um val í Innu er að finna hér.
Frestur til að skila inn vali í Innu rennur út fimmtudaginn 5. mars. Þeir sem
ekki velja fyrir þann tíma verða ekki með í töflugerð fyrir haustönn 2009.
Athugið að hægt er að gera námsáætlun í Innu 8 annir fram í tímann.
Umsjónarkennarar geta kallað einstaka nemendur eða hóp nemenda í viðtal
vegna vals, þar með talið í fundartíma á miðvikudögum.
Sérstakur umsjónartími vegna vals verður miðvikudaginn 18. febrúar í stofum
1 og 2. Þar munu umsjónarkennarar aðstoða við valið.
Upplýsingar um kjörsvið stúdentsbrauta er að finna hér.
Athugið vel breytingar á stúdentsbrautum og valframboði, sjá liði 3 og 4.
3. Breytingar á stúdentsbrautum. Sjá brautalýsingar félagsfræðibrautar og
náttúrufræðibrautar.
a) Á félagsfræðibraut flyst SÁL103 í kjarna og UPP103 bætist við. Nemendur
hafa nú val um að taka 2 áfanga af SÁL103, UPP103, REK103 og ÞJÓ103 í
kjarna.
Hagfræði- og bókfærslukjörsviðin falla út.
SAG503 fellur niður en i staðinn kemur SAG183 (nútímaíslandssaga) í
kjörsviðslínuna.
Kjörsviðsáfangarnir FÉL403 (aðferðafræði), UPP203 og UPP303 bætast við.
b) Á náttúrufræðibraut falla eftirtaldir áfangar út af kjörsviðslínum: EFN483,
JAR383, LÍF303
4. Breytingar á valframboði. Vegna fyrirsjáanlegs niðurskurðar í fjármálum
framhaldsskólans verður framboð á P-áföngum minnkað tímabundið.
a) Ekki verður hægt að fá p-heimild í kenndum áföngum þó að skilyrði um
einkunn í undanfara séu uppfyllt.
b) Ekki verður boðið upp á yndislestursáfanga að svo stöddu.
c) Verkefnaáfangar eins og SAG503, JAR383 og LíF303 falla tímabundið út.
5. Brautaskipti. Nemendur á 2. ári á almennri braut III, sem ætla á
stúdentsbraut, þurfa að hafa samband við áfangstjóra sem allra fyrst.

3. tbl. 19. árgangur. Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Björgvin R. Leifsson
1. Fjarvistir, 2. talning
2. Drög að próftöflu vorannar 2009. Frestur til að skila athugasemdum til
áfangastjóra rennur út 24. apríl. Endanleg próftafla kemur út 29. apríl.
3. Val fyrir haustönn 2009. Opnað hefur verið fyrir val í Innu.
Umsjónarkennarar aðstoða nemendur við val, enn fremur geta
útskriftarnemar leitað til áfangastjóra.
Listi yfir áfangua í boði er hér. Leiðbeiningar um val í Innu er að finna hér.
Frestur til að skila inn vali í Innu rennur út fimmtudaginn 5. mars. Þeir sem
ekki velja fyrir þann tíma verða ekki með í töflugerð fyrir haustönn 2009.
Athugið að hægt er að gera námsáætlun í Innu 8 annir fram í tímann.
Umsjónarkennarar geta kallað einstaka nemendur eða hóp nemenda í viðtal
vegna vals, þar með talið í fundartíma á miðvikudögum.
Upplýsingar um kjörsvið stúdentsbrauta er að finna hér.
ATHUGIÐ að valtíminn rennur út í dag!
Athugið vel breytingar á stúdentsbrautum og valframboði, sjá liði 4 og 5.
4. Breytingar á stúdentsbrautum. Sjá brautalýsingar félagsfræðibrautar og
náttúrufræðibrautar.
a) Á félagsfræðibraut flyst SÁL103 í kjarna og UPP103 bætist við. Nemendur
hafa nú val um að taka 2 áfanga af SÁL103, UPP103, REK103 og ÞJÓ103 í
kjarna.
Hagfræði- og bókfærslukjörsviðin falla út.
SAG503 fellur niður en i staðinn kemur SAG183 (nútímaíslandssaga) í
kjörsviðslínuna.
Kjörsviðsáfangarnir FÉL403 (aðferðafræði), UPP203 og UPP303 bætast við.
b) Á náttúrufræðibraut falla eftirtaldir áfangar út af kjörsviðslínum: EFN483,
JAR383, LÍF303
5. Breytingar á valframboði. Vegna fyrirsjáanlegs niðurskurðar í fjármálum
framhaldsskólans verður framboð á P-áföngum minnkað tímabundið.
a) Ekki verður hægt að fá p-heimild í kenndum áföngum þó að skilyrði um
einkunn í undanfara séu uppfyllt.
b) Ekki verður boðið upp á yndislestursáfanga að svo stöddu.
c) Verkefnaáfangar eins og SAG503, JAR383 og LíF303 falla tímabundið út.
6. Brautaskipti. Nemendur á 2. ári á almennri braut III, sem ætla á
stúdentsbraut, þurfa að hafa samband við áfangstjóra sem allra fyrst.

4. tbl. 19. árgangur. Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Björgvin R. Leifsson
1. Fjarvistir, 3. talning
2. Drög að próftöflu vorannar 2009. Frestur til að skila athugasemdum til
áfangastjóra rennur út 24. apríl. Endanleg próftafla kemur út 29. apríl.
3. Umsókn um einingar fyrir félagsstörf. Hægt er að sækja um einingar
fyrir félagsstörf skv. skólareglum. Sótt er um í tölvupósti til áfangastjóra.
Umsóknarfrestur er til 30. apríl.
4. reytingar á stúdentsbrautum. Sjá brautalýsingar félagsfræðibrautar og
náttúrufræðibrautar.
a) Á félagsfræðibraut flyst SÁL103 í kjarna og UPP103 bætist við. Nemendur
hafa nú val um að taka 2 áfanga af SÁL103, UPP103, REK103 og ÞJÓ103 í
kjarna.
Hagfræði- og bókfærslukjörsviðin falla út.
SAG503 fellur niður en i staðinn kemur SAG183 (nútímaíslandssaga) í
kjörsviðslínuna.
Kjörsviðsáfangarnir FÉL403 (aðferðafræði), UPP203 og UPP303 bætast við.
b) Á náttúrufræðibraut falla eftirtaldir áfangar út af kjörsviðslínum: EFN483,
JAR383, LÍF303
5. Breytingar á valframboði. Vegna fyrirsjáanlegs niðurskurðar í fjármálum
framhaldsskólans verður framboð á P-áföngum minnkað tímabundið.
a) Ekki verður hægt að fá p-heimild í kenndum áföngum þó að skilyrði um
einkunn í undanfara séu uppfyllt.
b) Ekki verður boðið upp á yndislestursáfanga að svo stöddu.
c) Verkefnaáfangar eins og SAG503, JAR383 og LíF303 falla tímabundið út.
6. Brautaskipti. Nemendur á 2. ári á almennri braut III, sem ætla á
stúdentsbraut, þurfa að hafa samband við áfangstjóra sem allra fyrst.

