VERKMENNTASKÓLINN
Á AKUREYRI
FAGMENNSKA – FJÖLBREYTNI – VIRÐING

VELKOMIN Í VMA!
Verkmenntaskólinn á Akureyri býður upp á fjölbreytt iðn- og starfsnám og nám til
stúdentsprófs. 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 kleift að sníða námið að
aðstæðum sínum og þörfum og útskrifast af fleiri en einni námsbraut.
Auk náms í dagskóla býður VMA upp á fjarnám, m.a. í meistaraskóla.

ÖFLUGT FÉLAGSLÍF

Ríkur þáttur í skólastarfinu í VMA er öflugt félagslíf sem er í höndum
nemendafélagsins Þórdunu. Innan vébanda Þórdunu starfa félög og
klúbbar sem leggja sitt af mörkum í félagslífi nemenda.
Nokkrir viðburðir standa upp úr í félagslífinu á hverju skólaári;
nýnemahátíð að hausti, Sturtuhausinn – söngkeppni VMA, leiksýning
Leikfélags VMA og árshátíð nemenda.

HEIMAVISTIN

Margir nemendur VMA eiga lögheimili utan Akureyrar. Þeim stendur
til boða að sækja um á sameiginlegri heimavist framhaldsskólanna á
Akureyri, sem er í nokkurra mínútna göngufjarlægð frá VMA. Ólögráða
nemendur hafa forgang við úthlutun heimavistarherbergja. Nánar á
www.heimavist.is.

FJÖLBREYTT NÁM

Nemendur innritast í grunndeildir iðnnámsbrauta en velja að
þeim loknum þá námsleiðir sem hugur þeirra stendur til. Eftir
brautskráningu og að loknu samningsbundnu vinnustaðanámi geta
nemendur tekið sveinspróf til að fá starfsréttindi. Til þess að fara í
háskólanám þurfa nemendur að hafa lokið stúdentsprófi.
Nemendur sem ljúka námi af iðn- og starfsnámsbrautum skólans eiga
þess kost að taka viðbótarnám til stúdentsprófs. Í því felst að þeir
bæta við sig áföngum í kjarnagreinum auk sérhæfingar.

GÓÐ AÐSTAÐA OG ÞJÓNUSTA VIÐ NEMENDUR

VMA leggur áherslu á góða þjónustu og stuðning við nemendur. Auk
námsráðgjafar veitir skólinn þeim sem á þurfa að halda sértæka
þjónustu, t.d. nemendum með fötlun, námsörðugleika og þeim sem
hafa íslensku sem annað tungumál.

Góð aðstaða er til náms á list- verk- og bóknámsbrautum skólans og
bókasafnið með sinn breiða safnkost nýtist nemendum vel í náminu
og til yndislesturs.
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Brautabrú - Brautabrú er ætluð
nemendum sem eru óráðnir í
námsvali eða hafa ekki náð
fullnægjandi námsárangri í
kjarnagreinum grunnskóla.

Aðrar iðnnámsbrautir, ekki alltaf í boði
Kjötiðn ¬ Pípulagningar ¬ Múriðn ¬ Málaraiðn
Húsgagnasmíði ¬ Blikksmíði ¬ Matartæknanám

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.

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

Kælismiðjan Frost ehf.
Fjölnisgata 4b · 603 Akureyri
Suðurhraun 12b · 210 Garðabæ
Sími: 464 9400 · frost@frost.is · www.frost.is

www.islandsbanki.is

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

”

Ég stefni á háskólanám í viðskipta- og
tölvunarfræði og tel að námið á viðskipta- og
hagfræðibraut í VMA sé góður grunnur fyrir það.
Þetta er frábært nám sem hefur opnað augu mín
fyrir svo mörgu og nýtist vel í daglegu lífi.“
Davíð Már Almarsson, nemandi á viðskipta- og hagfræðibraut

”

Ég var í VMA á árunum 1994-1996 og hafði
þá þegar mikinn áhuga á kvikmyndagerð.
Ófáum stundum varði ég í vídeóherberginu í
kjallara skólans. Árin í VMA eru eftirminnilegur
mótunartími og þar eignaðist ég marga af mínum
bestu vinum.“
Baldvin Z, kvikmyndagerðarmaður

”

Að velja Verkmenntaskólann á Akureyri er án
efa ein besta ákvörðun lífs míns. Þar er allt til
alls; fjölbreytt og skemmtilegt nám, dásamlegt
starfsfólk og frábært félagslíf. Allir ættu að geta
fundið sína hillu í VMA.“
Anna Kristjana Helgadóttir, nemandi í rafeindavirkjun og
formaður nemendafélagsins Þórdunu

”

Umhverfið sem VMA bauð upp á var mjög
mikilvægt fyrir mína námsupplifun og dvöl í
skólanum. Það er dýrmætt að geta liðið vel í
námi og upplifa að kennarar skilji og sýni jákvætt
viðmót. Það upplifði ég svo sannarlega í VMA.“
Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir, kynjafræðingur
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Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.
Hjá félaginu starfa um 4000 manns í yfir 25 löndum.
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.
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