VERKMENNTASKÓLINN
Á AKUREYRI
FAGMENNSKA – FJÖLBREYTNI – VIRÐING
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Sjá meira á
heimasíðu okkar.

VELKOMIN Í VMA!
Verkmenntaskólinn á Akureyri hefur frá stofnun árið
1984 boðið upp á iðn- og starfsnám og nám til stúdentsprófs þar sem fjölbreytni í námsframboði er í
fyrirrúmi. Nemendur geta lokið stúdentsprófi á þremur
árum, kjósi þeir svo, en geta einnig lokið námi á lengri
eða skemmri tíma – allt eftir því hvað hentar hverjum
og einum. Sveigjanleiki áfangakerfisins gerir nemendum einnig kleift að útskrifast af fleiri en einni námsbraut. Margir nemendur sem ljúka námi af iðn- og
starfsnámsbrautum skólans bæta við sig einingum til
stúdentsprófs og standa þannig vel að vígi fyrir frekara
nám á háskólastigi. Við skólann er einnig hægt að
stunda fjarnám.

Skólaganga mín í VMA var í heildina
mjög góð. Námið er afar sveigjanlegt
og allir kennarar mjög skilningsríkir.
Maður kynntist fullt af skemmtilegu
fólki og mörgum sem maður mun
alltaf kalla vini.
Tryggvi Snær Hlinason, landsliðs- og
atvinnumaður í körfubolta hjá Valencia á Spáni

Hvað viltu vita um þjónustuna hjá bænum?
Þú finnur það á www.akureyri.is

www.islandsbanki.is
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FAGMENNSKA, FJÖLBREYTNI OG VIRÐING
Í skólastarfinu hefur VMA gagnkvæma virðingu,
umburðarlyndi og jafnrétti að leiðarljósi, þar sem
allir nemendur fá að njóta sín. Skólinn starfar samkvæmt einkunnarorðunum fagmennska, fjölbreytni og
virðing. Í því felst að leitast er eftir að glæða áhuga
nemenda á náminu og efla sjálfstæði þeirra, sjálfstraust,
félagsþroska og samskiptahæfni. Nemendur eru
hvattir til virkni og þátttöku og hafa þeir þannig áhrif á
skólastarfið. Skólinn er í nánu samstarfi við atvinnulífið
og tekur einnig þátt í erlendum samstarfsverkefnum
sem gera bæði nemendum og kennurum kleift að
víkka út sjóndeildarhringinn.

VMA bjó mig vel undir áframhaldandi nám
og lífið. Einingakerfið gaf mér svigrúm til
að fara sem skiptinemi en klára þó á réttum
tíma. Ég á góðar minningar úr VMA; einstakir
karakterar sem ég heilsa enn í dag kenndu
mér allt sem ég þurfti til að feta áfram
námsveginn. Takk VMA!
Katrín Árnadóttir forstöðumaður markaðs- og
kynningarsviðs Háskólans á Akureyri

Guðmundur Arason ehf
Skútuvogi 4
104 Reykjavík
Rauðhellu 2
221 Hafnarfirði
Söluskrifstofa Akureyri
568-6844
ga@ga.is
www.ga.is

Hlíðarvöllum · 603 Akureyri · Sími: 414-0200
nordurland@gamar.is · www.gamar.is
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UM NÁMSBRAUTIR VMA
Námsbrautir til stúdentsprófs í VMA eru sjö. Að
útskrift lokinni hafa nemendur öðlast hæfni til að
takast á við nám á háskólastigi. Almennar kjarnagreinar eru sameiginlegar á öllum bóknámsbrautum
en auk þeirra gefst nemendum kostur á sérhæfðum
námsgreinum í samræmi við framtíðaráform sín, á
hvaða sviði sem er. Nemendur sem koma vel undirbúnir úr grunnskóla geta lokið stúdentsprófi á þremur
árum.
VMA býður nám í ýmsum iðngreinum. Nemendur
hefja nám í grunndeild en að því loknu velja nemendur
sér sína grein. Meðalnámstími er 3 ár. Að námi loknu
geta nemendur tekið sveinspróf og/eða viðbótarnám
til stúdentsprófs. Felst það í viðbótaráföngum í kjarnagreinum auk sérhæfingar. Meðalnámstími er tvær
annir að loknu iðnnámi. Starfsnám veitir starfsréttindi og undirbýr nemendur fyrir störf í atvinnulífinu.

Árin í VMA voru góð og uppbyggjandi.
Þar kynntist ég dásamlegu fólki sem
enn í dag er meðal minna bestu vina.
Ég minnist skólans fyrir fjölbreytt
námsval og topp starfsfólk.
Rakel Hönnudóttir, atvinnu- og landsliðskona í
knattspyrnu

Við sinnum verkefnum í hinum ýmsu
greinum byggingariðnaðarins
• Húsbyggingar • Rafmagn
• Múrverk
• Þakviðgerðir
• Pípulagnir
• Málningarvinna • Parketslípun • Viðhald og breytingar

Ák Smíði ehf. • Sími 464 7870 • Miðstöð ehf. • Sími 462 5625
Lónsbakka • 601 Akureyri • aksmidi@aksmidi.is • midstod@midstodehf.is
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FJARNÁM
Markmið með fjarnámi er að bjóða sem flestum upp
á að stunda nám óháð stund og stað. Námið er fyrst
og fremst hugsað sem sjálfsnám undir handleiðslu
kennara og krefst mikils aga og skipulagningar af hálfu
nemenda og kennara. Hægt er að ljúka stúdentsprófi af
bóknámsbrautum og iðnmeistararéttindum í fjarnámi.
Nánari upplýsingar um innritun, áfanga og skipulag má
finna á www.vma.is.

Sjá meira um
fjarnám hér

VMA er fjölbreyttur skóli, bæði þegar litið
er til námsins en ekki síður þegar kemur
að nemendunum sem eru á öllum aldri og
með ólíkan bakgrunn. Námið í skólanum
er fyrsta flokks og samband kennara og
nemenda er persónulegt. Árin mín í VMA
voru frábær og lögðu grunninn að frekara
námi og atvinnu.
Sigurður Þorri Gunnarsson, M.A. í fjölmiðlafræði
og dagskrár- og tónlistarstjóri K100 og Retro

MÁLSVARI
BYGGINGAMANNA
Borgartúni 30, Reykjavík · Skipagötu 14, Akureyri · Sími 535-6000 · byggidn@byggidn.is · www.byggidn.is
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Sjá meira um
námsleiðir
okkar hér.
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Nám til stúdentsprófs

Atvin

nulíf
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Náttúruvísindabraut
Fjölgreinabraut
Félags- og hugvísindabraut
Íþrótta- og lýðheilsubraut
Listnáms- og hönnunarbraut - Myndlistarlína
Listnáms- og hönnunarbraut - Textíllína
Viðskipta- og hagfræðibraut

og há

skóli

entsp

Iðn- og starfsnám

rófs

Stúd

entsp

róf

Brautabrú - Brautabrú er ætluð
nemendum sem eru óráðnir í
námsvali eða hafa ekki náð
fullnægjandi námsárangri í
kjarnagreinum grunnskóla.

Vélstjórn A-D réttindi
Vélvirkjun
Bifvélavirkjun
Stálsmíði
Rafvirkjun
Rafeindavirkjun
Hársnyrtiiðn
Húsasmíði
Matreiðsla
Sjúkraliðabraut
Matartæknanám
Aðrar iðnnámsbrautir, ekki alltaf í boði
Kjötiðn ¬ Pípulagningar ¬ Múriðn ¬ Málaraiðn
Húsgagnasmíði ¬ Blikksmíði

Starfsbraut - Námið er einstaklingsmiðað og geta
áherslur og þátttaka í áföngum verið mismunandi
á tímabilinu. Námið á brautinni er blanda af bóklegu
og verklegu námi.
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ÞJÓNUSTA VIÐ NEMENDUR
Verkmenntaskólinn á Akureyri leggur áherslu á að
veita nemendum góða þjónustu og stuðning. Auk
almennrar námsráðgjafar veitir skólinn þeim sem

á þurfa að halda sértæka þjónustu, m.a. nemendum með fötlun, sem hafa íslensku sem annað
tungumál og nemendum með námsörðugleika.

GÓÐ AÐSTAÐA TIL NÁMS
Góð aðstaða er til náms á fjölbreyttum námsbrautum Verkmenntaskólans á Akureyri, hvort
sem það er á list-, verk- eða bóknámsbrautum.
Breiður safnkostur bókasafns skólans nýtist nemendum vel í náminu og til yndislesturs. Bókasafnið býður upp á góða aðstöðu fyrir nemendur til
samveru, lesturs og verkefnavinnu.
Skólinn er í nánu og góðu samstarfi við fyrirtæki
og stofnanir í nærumhverfi sínu. Nemendur fá
tækifæri til námsheimsókna í fyrirtæki og stofnanir,
á söfn og sýningar. Þá eru fjölmörg fyrirtæki og
stofnanir í samstarfi við skólann er kemur að
námi og þjálfun nemenda.

Skipulagning tónleika, íþróttamóta og
skólaskemmtana, þáttagerð í útvarpi,
blaðaútgáfa og kvikmyndagerð voru
ekki á námskrá VMA þegar ég stundaði
nám þar en þetta lærðum við félagarnir samt allt á þessum árum. Ég man
að traust skapaðist milli nemenda og
starfsmanna vegna þeirra verkefna
sem við fengumst við fyrir utan námið.
Sjálfur kláraði ég iðnnám og síðan
stúdentspróf sem hefur sannarlega
nýst mér vel í því sem ég hef síðan
fengist við í minni vinnu.
Guðmundur H. Sigurðarson,
tæknifræðingur hjá Vistorku

Málsvari málmiðnaðarmanna
sem vinnur að sameiginlegum
hagsmunamálum félagsmanna
Skipagötu 14 · 600 Akureyri · Sími: 455 1050
Fax: 455-1059 · fma@fma.is · www.fma.stettey.is
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FJÖLSKRÚÐUGT FÉLAGSLÍF

Facebook
Þórdunu

Nemendafélagið Þórduna heldur utan um félagslíf
nemenda og auk þess starfa hinir ýmsu klúbbar
við skólann. Fjölmargir viðburðir eru á hverjum
vetri tengdir félagslífinu en ber helst að nefna
nýnemahátíð, árshátíð nemenda, Sturtuhausinn
– söngkeppni VMA, vorhlaup og árleg uppfærsla
leikfélags nemenda. Á hverri önn fer fram svokallað
„metakvöld“ þar sem nemendur í VMA og MA
keppa í ýmsum óhefðbundnum keppnisgreinum.

HEIMAVIST
Nemendur Verkmenntaskólans á Akureyri koma
hvaðanæva af landinu. Nemendur utan Akureyrar
geta sótt um á sameiginlegri heimavist VMA og
MA. Á heimavistinni, sem er í um fimm mínútna
göngufjarlægð frá VMA, búa um 330 nemendur.
Sjá nánar á www.heimavist.is

Ég á góðar minnningar úr Verkmenntaskólanum og námið nýttist mér vel á þeirri
leið sem ég fór síðan og gerir það sannast
sagna enn í mínu daglega starfi.
Daði Valdimarsson, framkvæmdastjóri RPC Group,
móðurfélags Sæplasts á Dalvík

LYKILL AÐ VELGENGNI
FAGMANNSINS Í STARFI ER

SEM ER STOLTUR SAMSTARFSAÐILI HÁRIÐNAÐARINS
• BRAUTRYÐJANDI Í KENNSLUEFNI
• GAGNVIRK NETKENNSLA
• GÆÐAHÁR OG VERKFÆRI

HÀR
Pivot Point Ísland - har@har.is

Kringlan 7 - 103 Reykjavík - Sími: 568 8305 - har@har.is - www.har.is
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Áfangakerfi VMA auðveldaði mér að klára námið á
skemmri tíma og komast
fyrr í áframhaldandi nám í
flugi. Dvölin var virkilega góð,
kennarar í hæsta gæðaflokki
og námið virkilega gagnlegt.
Gunnar Ingi Láruson,
flugmaður hjá Icelandair og
flugkennari í Flugskóla Akureyrar

Réttum og sprautum allar tegundir af bílum

Bílaprýði
Laufásgata 5 · 600 Akureyri · S. 462 3061
www. bilaprydi.is · bilaprydi@bilaprydi.is

Kælismiðjan Frost ehf.
Fjölnisgata 4b · 603 Akureyri
Suðurhraun 12b · 210 Garðabæ

Sími: 464 9400 · frost@frost.is · www.frost.is
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AÐ HEFJA NÁM VIÐ VMA
INNTÖKUSKILYRÐI

Innritun fyrir eldri nemendur er í maí (fyrir haustönn)
og nóvember (fyrir vorönn). Sótt er um á menntagatt.
is og nota þarf íslykil eða rafræn skilríki. Sjá nánar á
www.vma.is.

Námsárangur í kjarnagreinum (íslenska, stærðfræði og
enska) er viðmiðið þegar ákvörðun er tekin inn á hvaða
þrep nemandinn innritast. Til að komast í áfanga á
2. þrepi í kjarnagreinum þurfa nemendur að fá B eða
hærra í einkunn úr grunnskóla í því fagi. Nemendur
með lægri einkunnir þurfa að taka einn eða fleiri.
áfanga á 1. þrepi.

Umsækjendur, 17 ára og eldri, nota auðkenni frá island.is eða rafræn skilríki.

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

Á brautum með fjöldatakmarkanir munu, eftir atvikum,
einkunnir við lok grunnskóla, námsárangur og ástundun ráða innritunarröð.

INNRITUN

Forinnritun fyrir nemendur úr 10. bekk stendur frá
mars fram í byrjun apríl en lokainnritun frá maí fram í
júní. Innritun á starfsbraut er í febrúar.

INNRITUN NEMENDA ÚR 9. BEKK

Ef niðurstöður samræmdra könnunarprófa sýna að
nemandi í 9. bekk hafi sýnt framúrskarandi árangur
(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.
Nánari upplýsingar á www.vma.is eða í gegnum
netfangið vma@vma.is

Við hlökkum til að sjá þig!

Grunnskólinn afhendir nemendum bréf frá Menntamálastofnun með veflykli að innritunarvef og leiðbeiningum.

Viðskipta- og hagfræði námið við VMA undirbjó
mig vel fyrir framhaldsnám í viðskiptafræði og auðveldaði skrefið upp í háskóla.
Starfsfólk skólans er alveg yndislegt og eftir
útskrift hef ég getað leitað til þeirra ef mig
hefur vantað aðstoð. Skólinn gaf mér líka
tækifæri til að kynnast fjölbreyttu fólki á
öllum starfssviðum og finnst mér það
ómetanlegt. Áfram VMA!
Hólmfríður Lilja Birgisdóttir, nemi í viðskiptafræði við
HA og fyrrverandi formaður Þórdunu

IÐNNÁM ER NYTSAMLEGT & SKEMMTILEGT NÁM
bæði fyrir stelpur og stráka
ATVINNUTÆKJAVERKSTÆÐI
LÆKJARVELLI 3-5 · HÖRGÁRSVEIT · Sími 464 0000 · KRAFTBILAR.IS

VERKMENNTASKÓLINN Á AKUREYRI
Sími 464 0300
Fax 464 0301

www.vma.is

Slippurinn Akureyri er leiðandi
fyrirtæki á sviði málmiðnaðar á
Íslandi og býður heildarlausnir
í málmiðnaði og véltækni með
sérhæfingu í endurnýjun og
viðhaldi á skipum, ásamt hönnun
og framleiðslu á vinnslubúnaði
fyrir sjávarútveg.
Slippurinn Akureyri ehf býður
upp á öflugt og fjölbreytt vinnustaðanám í stálsmíði, vélvirkjun
og rafsuðu þar sem nemar fá að
snerta á flestu því sem tengist
þeirra fagi.

Slippurinn Akureyri Ehf. • Naustatanga 2 • 600 Akureyri • sími (+354) 460 2900 • www.slipp.is

– A part of JS Danmark • Concept: JS Media Tools A/S • 150035 • www.jsdanmark.dk
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