Hugleiðingar um námsframboð og möguleika á að ljúka námi við VMA. JÁR sept 2014
1. þrep

Grunnskóli

3.þrep

4. þrep

Grunndeildir iðnnáms.
Vinnustaðanám
Útskrift af 1. þrepi
Vélstjórn A
útskrift

Iðnnám
(Útskr af 2. þrepi)

Listnám
Hönnun, Miðlun
Vinnustaðanám
útskrift 1. þrep

Listnám
Hönnun, Miðlun
útskrift 2. þrep

Heilbrigðisnám
Sjúkraliðanám
Umönnunarliði
Vinnustaðanám
útskrift 1. þrep

Heilbrigðisnám
Sjúkraliðanám
Félagsliðanám
Skólaliðanám
Umönnunarliði
útskrift 2. þrep

Heilbrigðisnám
Sjúkraliðanám
Hugsanlega fleiri
möguleikar
útskrift

Framhald
Sjúkral.náms
Nám í
samskiptum
sem undirb.
fyrir störf.

Bóknámsbrautir
(útskrift 2. þrep??)

Bóknámsbrautir
Stúdentspróf
útskrift
Tækni viðb.
NÁ, FÉ, ÍÞ, VH ofl.

Tækni / tölvu
hönnunarnám
til diplómu.
Nám í
samskiptum
sem undirb.
fyrir störf.

Starfsnámsbrautir
tengdar tómst.
íþróttabraut
umsj íþ mannvirkja
viðburðastj
umhirða dýra
Vinnustaðanám
útskrift 2. þrep

Starfsnámsbr
tengdar tómst.
Stúdentspróf af
íþróttabraut með
mismunandi
áherslur, lífefnnær,
rekstur,
tækniáhersla
útskrift

Nám í
samskiptum
sem undirb.
fyrir störf.

Starfsnámsbrautir
tengdar þjónustu og
verslun.
verslunarbr
afgreiðsla
viðburðastj
lager og flutn nám.
Vinnustaðanám
útskrift 1. þrep

Starfsnámsbrautir
tengdar þjónustu og
verslun.
verslunarbr
afgreiðsla
viðburðastj
lager og flutn nám.
Vinnustaðanám
útskrift 2. þrep

Starfsnámsbr
tengdar þjónustu og
verslun.
Viðsk. og hagfrbr.
Áhersla á hagfr
eða
flutningagreinar
Stúdentspróf
útskrift

Nám í
samskiptum
sem undirb.
fyrir störf.

Opið nám (Almenn br)
Almennur undirbúningur
fyrir almenn störf.
2 - 3 ár
Margvísleg samsetn
Vinnustaðanám
útskrift 1. þrep
Sjá tillögu um ramma
um slíkt.

Opið nám (Almenn br)
Almennur
undirbúningur fyrir
almenn störf.
2 – 3 ár
Margvísleg samsetn
Vinnustaðanám
útskrift 2. þrep

Opið stúdentsprófsnám. Hægt að
uppbylla grunn í
stúdentsprófi með
blöndu af ýmsum
áherslum.

Nemendur koma
inn í VMA með
Bóknámsbrautir til
mismunandi
stúdentsprófs.
stöðu.
NÁ,
FÉ,
Mismunandi
ÍÞ,
hæfni mæld í
VH og fl.
einkunnum úr
grunnskóla
Starfsnámsbrautir
tengdar tómst.
íþróttabraut
umsj íþ mannvirkja
viðburðastj
umhirða dýra
Vinnustaðanám
útskrift 1. þrep

Starfsbraut
Einstaklingsmiðað nám og
stuðningur
í 4 ár.
Starfsbraut
Vinnust.nám
útskrift

2. þrep

Vélstjórn B
útskrift

Iðnnám útskrift
Iðnnám til
stúdentsprófs.
Bóknám útskrift
Vélstjórn C
útskrift

Meistaraskóli
Iðnfræði

Listnám
Hönnun,
Miðlun

Textílnám
Iðnhönnun
fyrir iðnaðarmenn og nem
af stúdpr
brautum.

útskrift

Sjá lista yfir námsbrautir á næstu síðum.

Vélstjórn D ??
útskrift

Tölvunám til
dipl.

Tölvunám til
dipl.
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Námsbrautir:
Iðn- og tækninámið:
Til viðbótar við meistaranám til iðnmeistara verði boðið á fjórða þrepi uppá iðnfræði.
Byggingagreinar
Iðngreinar: Húsasmíði, húsgagnasmíði, húsamálun, pípulagnir, múrverk.
Styttra nám: Hellulagnir og frágangur utan við byggingar ( pallasmíði?? )
Framkvæmdir, jarðvinna, frágangur yfirborðs (lóðir, og fl.)
Stúdentspróf með iðngreinum bygginga- og mannvirkjagreina.
Rafiðngreinar
Iðngreinar: Rafvirkjun, rafeindavirkjun,
aðrar iðngreinar eða kjörsvið / línur á öðrum brautum.
Styttra nám: Tölvutæknir stutt nám um tölvur sem tæki
Kísil.....
álþynnu.......
Stúdentspróf með rafvirkjun..... stúdentspróf með rafeindavirkjun
Stúdentspróf af náttúrufræðibraut með áherslu á stýringar og kerfi.
Málmiðngreinar
Iðngreinar: Grunnnám, Stálsmíði, vélsmíði, blikksmíði, rennismíði??....
Bifvélavirkjun, bifreiðasmíði, bílamálun, bifhjólavirkjun.
Rafsuðu..
Styttra nám: Smurvinna, Hjólbarða....

Umhirða farartækja...

Stúdentspróf með málmiðn.
Vélstjórnarnám A, B, C, D
Olíuleit, jarðvarma.... bortækni...

kæli....

Matvælagreinar:
Iðngreinar: Grunnnám Matartækni, kjötiðn, kjötskurður, matreiðsla, framreiðsla, bakstur
Styttra nám: Ferðaþjónustunám
Stúdentspróf með matvælaáherslu eftir iðnnám eða ferðaþjónustunám.
Hársnyrtigreinar
Iðngreinar: Hársnyrtiiðn, aðrar snyrtigreinar ??
Styttra nám – hluti af öðru námi: Persónuleg hirðing og klæðnaður t.d. fyrir umönnunarliða
og ferðaþjónustunám.
Stúdentspróf með hársnyrti??
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Listnám og miðlun:
Myndlist
Textíllist
Sviðslistir og viðburðir
Iðnhönnun
Myndmiðlun
Grafísk hönnun
??

Fyrsta þreps nám.
Talað verði um alla nýnema á fyrsta þrepi fyrstu önnina. Þá skipti engu hvaða námsbraut
þeir velja. Á meðan nemendur færa sig ekki yfir í að taka námsgreinar á öðru þrepi
samkvæmt ákveðnum viðmiðum verði þeir skráðir á fyrsta þreps nám.
Þannig munu nemendur sem fá sérstakan stuðning og einstaklingsmiðað námstilboð
(Starfsbraut) verða skráðir á fyrsta þrep allan tímann.
Starfsbraut fyrir nemendur sem þurfa og fá úthlutuðum sérstökum stuðningi.
Opið nám sem miðar að því að efla sjálfstraust nemenda og kynna þeim almenn störf á
vinnumarkaði og finna með þeim þær leiðir sem þeim eru færar til menntunar og til að
öðlast hæfni til starfa, ýmist sérhæfðra eða almennra starfa.
Heilbrigðis- og umönnunarnám
Sjúkraliðabraut
Umönnunarliði, nám í hjúkrun, matartilbúningi, snyrtingu og öflugt vinnustaðanám. 1 og 2.
þrep.
Umhirða dýra, (aðallega fyrst þreps nám í samvinnu við dýralækna og aðra)
Stúdentspróf með sjúkraliða.
Íþrótta- og tómstundanám
íþróttabraut
umsj íþróttamannvirkja, viðburðastjórnun og rekstur
Stúdentspróf með íþróttabraut.
Viðskipta og flutninganám
Verslunarbraut
Afgreiðsla og þjónusta (vinnustaðatengt nám sem þjálfar afgreiðslustörf)
lagerstörf og flutningar, boðnir ákveðnir áfangar í flutningagreinum.
Stúdentspróf af viðskipta / hagfræðibraut.
Bóknámsbrautir
NÁ, FÉ, ÍÞ, HA og fl.

