
 

 



 

 

Flensborg - skólinn þinn 

Flensborgarskólinn í Hafnarfirði byggir á langri sögu. Hann er þjónandi skóli og skóli fyrir alla.  

Í Flensborg er fjölbreytt samfélag og lagt er kapp á jákvæðan skólabrag þar sem hagur 
nemenda skiptir mestu. Skapandi nám hefur æ meira vægi þar sem nemendum er kennt að 
spyrja spurninga og leita svara. Þeir þjálfast í lýðræðislegri hugsun þar sem manngæska og 
jafnrétti ræður för. Leiðin að þessu marki er að beita jákvæðu hugarfari, hvetjandi vinnulagi og 
þannig að „glæða sálargáfur“ nemenda okkar eins og segir í stofnskjali skólans.  

Flensborgarskólinn hefur það meginhlutverk að veita haldgóða almenna menntun sem nýtist 
nemendum í daglegu lífi og starfi og að búa nemendur sína sem best undir frekara nám á 
háskólastigi. Við bjóðum persónulega þjónustu, öruggt námsumhverfi og veljum að vera framar-
lega í nýtingu tækni við kennslu. Við teljum skólann eftirsóknarverðan vinnustað nemenda og 
starfsmanna. Skólinn er mikilvægur hlekkur í menningar- og íþróttalífi Hafnarfjarðar. 

Einkunnarorð skólans eru þekking - þjálfun - þroski  

Nánari upplýsingar um skólann og skólastarfið má finna á heimasíðu skólans flensborg.is. 

Flensborgarskólinn byggir á áfangakerfi líkt og nær allir framhaldsskólar landsins. Kostir áfanga-
kerfisins fram yfir bekkjarkerfi eru þeir helstir, að auka sveigjanleika náms nemandans og bjóða 
honum upp á breytilegt nám við sitt hæfi, t.d. í mismunandi námsgreinum. Nemandinn stundar 
nám á sínum hraða og getur lokið því á skemmri eða lengri tíma. 

Námsáfangar skila nemendum einingum, þar sem vinna nemandans er metin. Flestir áfangar 
skólans eru fimm einingar. Reiknað er með að hver eining samsvari þriggja daga námi 
nemandans eða um 18-24 klukkustundum. Hver áfangi er þar af leiðandi um fimmtán daga 
vinna, eða 90 til 120 klukkustundir.  

Námsbrautir skólans eru félagsvísindabraut, opin námsbraut, raunvísindabraut og viðskipta- og 
hagfræðibraut, auk starfsbrautar.  Að auki býður skólinn upp á undirbúningsnám fyrir nemendur 
sem þurfa að bæta grunninn að loknum grunnskóla.  

Fullt nám í eina önn við skólann er um 30 einingar og því um 60 einingar á ári. Námsbrautir til 
stúdentsprófs við skólann eru 200 einingar og því eðlilegt að nemandi ljúki námsbraut á þremur 
til fjórum árum. Í þessum bæklingi eru birtar einfaldaðar töflur yfir námsgreinar og einingar 
hverrar brautar en nánari lýsingar á áföngum brautanna má finna á námskrárvef skólans, 
www.flensborgarskolinn.com. 

Sameiginleg markmið allra stúdentsbrauta  

Að nemandi: 

• hafi náð hæfni til að tjá skoðanir sínar á skýran hátt í ræðu og riti á íslensku og ensku 

• hafi þroskað með sér ábyrgðartilfinningu og lýðræðislega hugsun í leik og starfi 
• sé meðvitaður um gildi sjálfbærni í víðum skilningi og umhverfisvernd 

• sé ábyrgur fyrir námi sínu og meðvitaður um styrkleika sína í námi og starfi 
• geti beitt skapandi vinnubrögðum við lausn verkefna 

 

Að auki hefur hver og ein námsbraut sértæk markmið, sem lesa má við brautirnar. 



 

 

Flensborgarskólinn er forystuskóli í verkefninu Heilsueflandi 
framhaldsskóli, sem hleypt var af stokkunum árið 2010. 

Starfsfólk skólans, í samstarfi við Embætti landlæknis, þróaði verk-
efnið sem hefur það markmið að stuðla að vellíðan allra í skóla-
samfélaginu, nemenda og starfsfólks. Fjölmargar rannsóknir sýna að 
heilsueflandi umhverfi bætir líðan nemenda, stuðlar að bættum 
námsárangri og dregur úr brottfalli.  

 

 

 

 

Skólinn hefur þróað fjölda verkefna í tengslum við viðfangsefnin: 

• Flensborgarhlaupið er haldið á hverju hausti. Þátttakendum fjölgar ár frá ári og tóku um 500 
hlauparar þátt síðastliðið haust. 

• Skólinn hefur sett sér stefnu í margvíslegum málaflokkum s.s. umhverfisstefnu, jafnréttis-
stefnu, forvarnarstefnu og samgöngustefnu, auk þess að setja sér reglur, m.a. um þá 
næringu sem er á boðstólnum í skólanum.  

• Á hverju ári eru haldin örnámskeið í tengslum við viðfangsefni ársins. Fjöldi fyrirlesara hafa 
heimsótt skólann og haldið erindi um fjölbreytt málefni. Má þar nefna forvarnir, jafnrétti í 
víðum skilningi, fjölbreytta fyrirlestra um næringu o.fl.  

• Nemendur hafa tekið þátt í rannsóknum á vegum Embættis landslæknis um líkamsform og 
næringu.  

• Sett hafa verið upp kort með gönguleiðum í nágrenni skólans.  

• Móttaka nýnema var endurskoðuð. Farið er með nýnema í nýnemaferð þar sem hópurinn 
kynnist.  

• Skólinn heldur ráðstefnur um ýmsa þætti verkefnisins, s.s. jákvæðan skólabrag, næringu 
o.fl.. 

• Skólinn hefur þróað nám og kennslu í núvitund. Allir nemendur skólans fá kennslu í 
grunnatriðum núvitundar. 

Verkefnið Heilsueflandi framhaldsskóli er  
mikilvægur þáttur í starfi Flensborgarskólans 

Verkefnið skiptist í fjögur viðfangsefni,  

næringu, hreyfingu, geðrækt og lífsstíl  

og er eitt viðfangsefni í forgrunni á hverju skólaári.  

Flensborgarskólinn - Heilsueflandi framhaldsskóli 

Hvernig kemst ég inn í skólann? 

• Til að verða nemandi við Flensborg þarftu að hafa lokið grunnskólaprófi.  

• Nemendur geta síðan komist á námsbraut, t.d. stúdentsprófsbraut. Til þess  þarf a.m.k. C í 
íslensku, ensku og stærðfræði.  

• Nemendur með einkunnina C+ eða lægra raðast í áfanga á 1. hæfniþrepi í samsvarandi grunn-
fagi (íslensku, ensku, stærðfræði eða dönsku). Þeir eru undanfarar áfanga á 2. hæfnisþrepi.  

• Nemandi sem er með B eða hærra fer beint í áfanga á 2. hæfnisþrepi.  

• Nemandi sem uppfyllir ekki kröfur til náms á stúdentsprófsbraut er skráður í undirbúningsnám. 



 

 

Nám á félagsvísindabraut er góður grunnur fyrir 
háskólanám í greinum á borð við félagsfræði, sálfræði, 
sögu, afbrotafræði, mannfræði, heimspeki, 
stjórnmálafræði, fjölmiðlafræði, lögfræði og skyldum 
greinum. Þá er námið enn fremur mjög góður grunnur 
fyrir þverfaglegt nám á borð við mannauðsfræði og 
almannatengsl.  Námið eflir enn fremur skilning og 
þekkingu nema á sögu sinni og samtíð og þeim 
félagslegu hræringum sem fylgja fjölmenningarsam-

félögum nútímans.   

Félagsvísindabraut 

Lokamarkmið brautarinnar 

Til viðbótar við almenn markmið stúdentsbrauta eru 
markmið félagsvísindabrautar að nemandi: 

• hafi öðlast góða almenna þekkingu á sviði félags- og 
hugvísindagreina, auk sértækrar þekkingar á af-
mörkuðum sviðum þessara greina. 

• sé fær um að beita vísindalegri hugsun og aðferðum 
félagsgreina í námi sínu.  

• hafi öðlast skilning  og virðingu fyrir samfélagsgerðum, 
fjölbreytni þeirra og þeim öflum sem móta þau. 

• sé vel undirbúinn fyrir frekara nám í félagsvísindum og 
skyldum greinum.  

 

Nánari lýsing á brautinni er á  
www.flensborgarskolinn.com 

Námsgrein Ein. í 

kjarna 

Ein. í 

bundnu 

vali 

Íslenska 20 20 

Stærðfræði 10 5 

Enska 15 5 

Danska 5  

Hámark* 8  

Heilsuefling 6  

Þriðja erl. tungum. 15  

Ná#úrufr.greinar 10  

Umhverfisfræði 5  

Vísindaleg vinnubr. 5  

Saga 10 20 

Félagsfræði 10 10 

Sálfræði 5 30 

Heimspeki 5 5 

Fjölmiðlafræði 5  

Stjórnmálafræði  5 

Mannfræði  5 

Kynjafræði  5 

Þjóðfræði  5 

Þjóðhagfræði  10 

Landafræði  5 

Lögfræði  5 

Uppeldisfræði  10 

Námslok 1  

Kjarni 140 ein.,  bundið val 45 ein. og 

frjálst val 15 ein. 

Dæmi um hvernig áfangar gætu raðast á sex annir 

* Hámark eru umsjónaráfangar og lykiláfangar 

í jákvæðri menntun, sem er hlu: af stefnu 

skólans. 



 

 

Á raunvísindabraut er lykiláhersla á nám í stærðfræði, 
raunvísindum, náttúrufræði og tæknigreinum, þannig að 
nemendur hafi góða undirstöðuþekkingu í þeim. Markmið 
með náminu er að efla náttúru- og stærðfræðilæsi. 
Brautin veitir góðan undirbúning undir framhaldsnám í 
verkfræði, náttúru- og heilbrigðisvísindum og náms-
framboð tekur mið af aðgangsviðmiðum háskóla.  

Raunvísindabraut 

Lokamarkmið brautarinnar 

Til viðbótar við almenn markmið stúdentsbrauta eru mark-
mið raunvísindabrautar að nemandi: 

• hafi góða almenna þekkingu á sviði stærðfræði, náttúru- 
og  raunvísinda og sértæka þekkingu á afmörkuðum 
sviðum þessara greina. 

• sé fær um að beita vísindalegri hugsun og aðferðum við 
greiningu viðfangsefna, öflun upplýsinga, mælingar, 
mat, úrvinnslu og túlkun. 

• hafi öðlast skilning á umhverfi sínu, lært að njóta þess, 
virða það og nýta á skynsaman hátt. 

• sé vel undirbúinn fyrir frekara nám í náttúru- og raun-
vísindum, tæknigreinum, búvísindum og heilbrigðis-
vísindum á háskólastigi 
 

Nánari lýsing á brautinni er á  
www.flensborgarskolinn.com 

Námsgrein Ein. í 

kjarna 

Ein. í 

bundnu 

vali 

Íslenska 20  

Stærðfræði 25 25 

Enska 15 5 

Danska 5  

Hámark* 8  

Heilsuefling 6  

Þriðja erl. tungum. 15  

Umhverfisfræði 5  

Félagsgreinar 10  

Eðlisfræði 5 20 

Efnafræði 10 15 

Jarðfræði 5 15 

Líffræði 5 25 

Forritun 5 15 

Stjörnufræði  5 

Námslok 1  

Kjarni 140 ein.,  bundið val 45 ein. og 

frjálst val 15 ein. 

Dæmi um hvernig áfangar gætu raðast á sex annir * Hámark eru umsjónaráfangar og 

lykiláfangar í jákvæðri menntun, sem er 

hlu: af stefnu skólans. 



 

 

Á opinni námsbraut er lykiláhersla lögð á að 
nemandinn hanni það nám sem hentar hans mark-
miðum og skapi þannig sína eigin braut sem uppfyllir 
öll skilyrði 3. þreps stúdentsbrautar. 

Nám á opinni braut veitir góða kunnáttu í þeim fögum 
sem nemandinn velur og undirbýr hann undir það 
framhaldsnám sem hann stefnir á. 

Opin námsbraut - mín braut 

Lokamarkmið brautarinnar 

Til viðbótar við almenn markmið stúdentsbrauta eru 
markmið opinnar námsbrautar að nemandi: 

• hafi öðlast góða almenna þekkingu á þeim sviðum 
sem hann velur að sérhæfa sig í. 

• sé fær um að beita skipulögðum vinnubrögðum í 
greinum sem hann sérhæfir sig í. 

• sé vel undirbúinn fyrir frekara nám á háskólastigi í 
fögum sem tengjast hans sérsviði.  

 

Nánari lýsing á brautinni er á  
www.flensborgarskolinn.com 

Námsgrein Ein. í kjarna Ein. í 

Íslenska 20 35 

Stærðfræði 10 40 

Enska 15 30 

Danska 5 10 

Hámark* 8  

Heilsuefling 6  

Þriðja erl. tungum. 15 10 

Umhverfisfræði 5  

Félagsgreinar 10 135 

Raungreinar 10 130 

Námslok 1  

Kjarni 105 ein., val 95 ein. 

Dæmi um hvernig áfangar gætu raðast á sex annir 

* Hámark eru umsjónaráfangar og lykiláfangar í 

jákvæðri menntun, sem er hlu: af stefnu skólans. 



 

 

Á viðskipta- og hagfræðibraut er lykiláhersla lögð á 
áfanga í sérfögum brautarinnar.  Markmiðið með náminu 
er að efla fjármála- og viðskiptalæsi og grunnþekkingu á 
rekstri fyrirtækja. Brautin veitir góðan undirbúning undir 
framhaldsnám í viðskipta- og hagfræði og skyldum náms-
leiðum á háskólastigi. 

Viðskipta- og hagfræðibraut 

Lokamarkmið brautarinnar 

Til viðbótar við almenn markmið stúdentsbrauta eru mark-
mið viðskipta- og hagfræðibrautar að nemandi: 

• hafi góða almenna þekkingu á sviði viðskipta- og hag-
fræðigreina og sértæka þekkingu á afmörkuðum sviðum 
þeirra. 

• sé fær um að beita skipulögðum vinnubrögðum í 
greinum sem tengjast viðskipta- og efnahagslífi. 

• hafi öðlast skilning á viðskipta- og hagfræðilegum 
viðfangsefnum. 

• sé vel undirbúinn fyrir frekara nám í viðskipta- og hag-
fræðigreinum á háskólastigi. 
 

Nánari lýsing á brautinni er á  
www.flensborgarskolinn.com 

Námsgrein Ein. í 

kjarna 

Ein. í 

bundnu 

Íslenska 20  

Stærðfræði 10 20 

Enska 15 5 

Danska 5  

Hámark* 8  

Heilsuefling 6  

Þriðja erl. tungum. 15  

Ná#úrufr.greinar 10  

Félagsgreinar 10  

Umhverfisfræði 5  

Rekstrarhagfræði 5 5 

Þjóðhagfræði 5 5 

Bókfærsla 5 10 

Lögfræði 5  

Markaðsfræði 5  

Fjármál 5 5 

Frumkvöðlafræði 5 5 

Stjórnun  5 

Auglýsingasálfræði  5 

Námslok 1  

Kjarni 140 ein.,  bundið val 45 ein. og 

frjálst val 15 ein. 

Dæmi um hvernig áfangar gætu raðast á sex annir 

* Hámark eru umsjónaráfangar og 

lykiláfangar í jákvæðri menntun, sem er 

hlu: af stefnu skólans. 



 

 

Starfsbraut 

Lokamarkmið starfsbrautar 

Nemandi skal hafa hæfni �l að: 

• þekkja og nýta eigin styrkleika. 
• taka sjálfstæðar ákvarðanir og sýna frumkvæði. 
• styrkja eigin sjálfsmynd. 
• tjá eigin skoðanir og líðan. 
• geta átt jákvæð og uppbyggileg samskipti og samstarf 

við annað fólk. 
• taka sjálfstæðar ákvarðanir varðandi eigin framtíð. 
• nýta sér læsi í víðu samhengi. 
• nota þekkingu sína og færni við lausn fjölbreyttra 

verkefna í lífi og starfi. 
• virða fjölbreytileika mannlífsins og sjónarmið annarra  
• njóta umhverfisins, virða það og nýta á skynsamlegan 

hátt. 
• lesa í og/eða nýta sér mismunandi upplýsingar í 

umhverfinu og á samfélagsmiðlum. 
• vera þátttakandi á vinnumarkaði að námi loknu 

• taka virkan þátt í lýðræðisþjóðfélagi. 

Starfsbraut er ætluð nemendum sem þurfa 
einstaklingsmiðað nám vegna fötlunar og/eða sértækra 
námsörðugleika. Náminu er ætlað að veita nemendum 
góða, almenna undirstöðuþekkingu með áherslu á 
undirbúning fyrir lífið, atvinnuþátttöku og/eða frekara 
nám. Áhersla er á að styrkja náms-, starfs-, og félags-
lega stöðu nemenda ásamt samskiptahæfni og sjálfs-
trausti.  

Námið er einstaklingsmiðað og aðlagað að hverjum og 
einum. Þannig geta áherslur nemenda verið mis-
munandi á námstímabilinu og skráning nemenda í 

Námsgrein Ein. í kjarna 

Íslenska 40 

Stærðfræði 20 

Enska 20 

Lífsleikni 23 

Heilsuefling 12 

Félagsfærni 9 

Upplýsinga- og tölvutækni 9 

Landafræði 6 

Ná#úruvísindi 9 

Íslandssaga 3 

Matreiðsla 6 

Kjarni 169 ein, val 71 ein. 

Starfsfræðsla 12 

Val 71 

Nánari lýsing á brautinni er á  
www.flensborgarskolinn.com 



 

 

Undirbúningsnám 

Undirbúningsnám er fyrir nemendur sem uppfylla ekki inntökuskilyrði á stúdentsbrautir skólans. 
Nemandi tekur undirbúningsáfanga í þeim fögum sem námsárangri er ábótavant en stundar nám 
í almennum áföngum í öðrum greinum. Áfangaval nemanda er  að öðru leyti byggt á þeim mark-
miðum sem nemandinn setur sér um framhaldið. 

Hann hefur val um að: 

1. ljúka skilgreindu námi á 1. og 2. hæfniþrepi og útskrifast með framhaldsskólapróf. 

2. ljúka bóklegum hluta starfsnáms og halda því næst í verknámsskóla. 

3. ná viðmiðum inn á stúdentsbraut og hefja nám á henni. 

Áhersla er lögð á að bæta undirstöðu nemenda í almennum bóklegum kjarnagreinum. 
Nemendur velja einnig áfanga í greinum sem hæfa áhugasviði þeirra. Skólinn leitast við að 
bjóða upp á fjölbreytta áfanga fyrir þennan nemendahóp.  

Íþróttaafrekssvið 

Flensborgarskólinn í Hafnarfirði starfrækir 
íþróttaafrekssvið í samstarfi við ÍBH 
(Íþróttabandalag Hafnarfjarðar). Íþrótta-
afrekssvið (ÍAS) er hluti af námsbrautum til 
stúdentsprófs. Séráfangar sviðsins eru ýmist 
hjá skólanum eða viðkomandi íþróttafélagi. 
Tilgangurinn er að efla ungt íþróttafólk og 
búa það undir að stunda íþróttir sem 
atvinnumenn eða afreksmenn. Komið er til 
móts við nemendur á ÍAS t.d. vegna 
keppnisferða með tilhliðrun prófa, stærri verkefna o.fl. Nú þegar 
er fjöldi atvinnumanna að keppa heima og erlendis.  

Nemandi kemst á ÍAS ef skólinn og viðkomandi félag/deild 
innan ÍBH samþykkja. Nemendur utan ÍBH geta verið á ÍAS ef 
samkomulag tekst á milli skólans og hlutaðeigandi deildar.   

Skipulag afrekssviðsins er á þann veg að á hverri önn tekur 
nemandi tveggja eininga afreksáfanga með æfingum og 
líkamsstyrktarþjálfun. Að auki lýkur nemandinn tveimur íþróttaf-
ræðiáföngum, þar sem umfjöllunarefnin eru 
m.a. íþróttasálfræði, markmiðasetning, 
næringarfræði og þjálffræði, og tveimur 
styttri námskeiðum, í skyndihjálp og 
meðhöndlun íþróttameiðsla. Nemendur 
íþróttaafrekssviðs: 

• Taka ekki almenna heilsueflingaráfanga. 
(6 einingar) 

• Nýta þær 10 einingar sem leyfilegt er að 
nýta af bundnu vali annarra brauta í sér–
áfanga sviðsins.  

• Nýta 10 einingar af óbundnu vali í sér–
áfanga sviðsins. 

Námsgrein Einingar 

Afreksáfangar 13 

Íþró#afræði 10 

Íþró#ameiðsl 2 

Skyndihjálp 1 



 

 

Listnámssvið -aðrar listgreinar 

Skólinn vinnur að skipulagi listnáms í öðrum listgreinum en tónlist. Reiknað er með að námið 
verði skilgreint á svipaðan hátt, þ.e. annars vegar sem hluti af bundnu og frjálsu vali á bóknáms-
brautunum og hins vegar sem uppistaða bundins vals á opinni braut.  

Listnámssvið - tónlist 
Flensborgarskólinn starfrækir listnámssvið í tónlist í samstarfi við Tónlistarskóla Hafnarfjarðar. 
Listnámssviðið er hluti af námsbrautum til stúdentsprófs. Tilgangurinn er að nemendur geti 
þjálfað færni sína í tónlist samhliða framhaldsskólanámi og nýtt námið sem hluta stúdents-
prófsins.  

Skipulag listnámssviðsins er mismunandi eftir því hve langt nemandinn er kominn í tónlistar-
náminu.  
 

A) Miðnám í tónlistarskóla, 18 einingar,  

Ljúki nemandi miðnámi getur hann útskrifast af stúdentsbraut 
með tónlistarsviði. 

Breytingar sem verða á stúdentsbrautum með tilkomu listnáms-
sviðs eru þær að nemendur listnámssviðs: 

• Nýta þær 10 einingar sem leyfilegt er að nýta af bundnu vali 
annarra brauta í séráfanga sviðsins.  

• Nýta 8 einingar af óbundnu vali í séráfanga sviðsins. 
 

B) Framhaldsnám í tónlistarskóla, allt að 62 einingar -  
     Opin braut 
 

Nemandi sem lýkur fyrri hluta framhaldsnáms (F1) í tónlist getur 
útskrifast af opinni braut til stúdentsprófs og nýtt tónlistarnámið 
sem allt að 62 einingar af viðbótaráföngum brautarinnar. 
Nemandi þarf að ljúka öllum hliðargreinum. Æskilegt er að 
nemandinn hafi lokið miðnámi við lok grunnskóla. Framhalds-
námið er góður undirbúningur undir hljóðfæra- eða söngnám á 
háskólastigi. 

Leið A:  

Námsgrein Einingar 

Hljóðfæraleikur 15 

Tónfræði 3 

  

Leið B: 

Námsgrein Einingar 

Hljóðfæraleikur 35 

Tónfræði 3 

Hljómfræði 12 

Tónheyrn 4 

Tónlistarsaga 8 



 

 

Leiklist 
Leikfélag Flensborgarskólans heldur uppi 
öflugu leiklistarstarfi. Skólinn er í samstarfi 
við Gaflaraleikhúsið. Síðustu ár hefur leik-
félagið sett upp veglega sýningu á vorin.  

Árið 2016 var t.d. sýnt frumsamið verk, 
Harmleikarnir, 2017 var söngleikurinn 
Mormónabókin sýndur og 2018 var „Pitz 
Pörfekt“ sett upp við góðan orðstír. Í  ár 
verður „Sister Akt“ sett upp í Bæjarbíói og 
eru nemendur nú önnum kafnir við leik og 
söng. 

Kór Flensborgarskólans 

Kór Flensborgarskólans er eitt helsta aðalsmerki skólans. Æft er tvisvar í viku auk raddæfinga. Á 
hverri önn er farið í æfingabúðir yfir helgi. Kórinn heldur tónleika tvisvar á ári auk þess að syngja 
við útskriftir og ýmiss konar önnur tækifæri. Kórinn fer í tónleikaferðalög bæði innanlands og 
utan. Þátttaka í kórnum er nám og því fá nemendur einingar fyrir hana. Kórstjóri er Helgi Rafn 
Ingvason. 

Þátttaka í félagslífi í framhaldsskóla  er þroskandi og gefandi. Þeir nemendur sem gefa sig að 
stjórnun og skipulagi félagslífsins vinna mjög mikla vinnu í þágu samnemenda sinna og skólans. 
Þeir bera félagsstarfið uppi og leggja oft ómetanlegt starf af mörkum. 

Skólinn hefur skipulagt áfanga í leiðtogaþjálfun, þar sem kennarar eru nemendum innan handar 
við dagleg störf og skipulagningu félagslífsins og fjallað er um 
ýmsa þætti sem tengjast störfunum, s.s. jafnréttismál, ábyrgð, 
viðburðastjórnun, mannréttindi, fjármál o. fl. Nemendur sviðsins: 

• Nýta þær 10 einingar sem leyfilegt er að nýta af bundnu vali 
annarra brauta í séráfanga sviðsins.  

• Nýta 10 einingar af óbundnu vali í séráfanga sviðsins. 

Félagslífssvið 

Námsgrein Einingar 

Leiðtogaþjálfun 10-20 

Bókfærsla 5 

Frumkvöðlafræði 5-10 

Stjórnun 5 



 

 

Dimisjón Brautskráning 

Flensborgarhlaupið Vakningardagar 

Verkleg kennsla Ferðalög 

Heimsókn frá Stjörnuskoðunarfélaginu 


