
Húslestur 2006 - 2007

6. tbl. 16. árg.   Miðvikudagur 20. september 2006   Ritstjóri og 
ábyrgðarmaður: Björgvin R. Leifsson 
1. Fjarvistir 
2. Námsferlar yfirfarnir.  Skoðið námsferla ykkar vandlega í Innu.  Komið 
athugasemdum á framfæri við umsjónarkennara eða áfangastjóra. Skoðið 
sérstaklega persónuupplýsingar og breytið ef þörf er á.  Athygli er vakin á að 
nú er hægt að setja inn mynd í Innu. 
3. Nýnemar tali við umsjónarkennara vegna námsáætlanagerðar. 
4. Kjörsviðsval á stúdentsbrautum: Nemendur sem eiga eftir að velja 
kjörsvið hafi samband við áfangastjóra. Nemendur á 2. ári verða að velja sér 
kjörsvið núna. 
5. Nemendur á 2. ári á almennri braut III (ANIII) verða að velja sér braut 
núna.  Nemendum á 2. ári á ANII og ætla að halda áfram námi við FSH er 
ráðlagt að gera það líka.  Brautarskipti er eingöngu hægt að gera hjá 
áfangastjóra. 
6. Val fyrir vorönn 2007: 
Drög að valframboði (frestur til að skila inn athugasemdum rennur út 6. 
október). 
Opið er fyrir val í Innu frá og með 20. september til og með 1. nóvember nk.  
Umsjónarkennarar aðstoða ykkur við valið.  Útskriftarnemar tali þó við 
áfangastjóra. 
Munið undanfarareglur. 
7. Um Innu: Leiðbeiningar um val o.fl. 



7. tbl. 16. árg.   Miðvikudagur 11. október 2006   Ritstjóri og ábyrgðarmaður: 
Björgvin R. Leifsson 
1. Fjarvistir, 2. talning 
2. Drög að próftöflu haustannar 2006.  Frestur til að skila inn 
athugasemdum til áfangastjóra er til 17. nóvember. 
3. Val fyrir vorönn 2007: 
Áfangar   í boði  . Opið er fyrir val í Innu frá og með 20. september til og með 1. 
nóvember nk.  Umsjónarkennarar aðstoða ykkur við valið.  Útskriftarnemar 
tali þó við áfangastjóra. 
Munið undanfarareglur. 
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 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 24. nóvember. 



8. tbl. 16. árg.   Miðvikudagur 1. nóvember 2006   Ritstjóri og ábyrgðarmaður: 
Björgvin R. Leifsson 
1. Fjarvistir, 3. talning.  Aðeins 4 nemendur eru á gátlista, þ.e. undir 94% 
mætingu! 
2. Drög að próftöflu haustannar 2006.  Ath. munnleg próf í erlendum 
málum. Frestur til að skila inn athugasemdum til áfangastjóra er til 17. 
nóvember.  Endanleg próftafla kemur út 22. nóvember. 
3. Val fyrir vorönn 2007: Lokaskil í dag! 
Áfangar í boði. Opið er fyrir val í Innu frá og með 20. september til og með 1. 
nóvember nk.  Umsjónarkennarar aðstoða ykkur við valið.  Útskriftarnemar 
tali þó við áfangastjóra. 
Munið undanfarareglur. 
ATH.:  Lokað verður á aðgang nemenda að vali og námsáætlanagerð í Innu 
kl. 24:00 í kvöld! 
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 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 24. nóvember. 



9. tbl. 16. árg.   Miðvikudagur 1. nóvember 2006   Ritstjóri og ábyrgðarmaður: 
Björgvin R. Leifsson 
1. Fjarvistir, 4. talning.  Aðeins 4 nemendur eru á gátlista, þ.e. undir 92% 
mætingu! 
2. Próftafla haustannar 2006.  Ath. munnleg próf í erlendum málum. Færsla 
á SAG403!  Nemendum er bent á að kynna sér vel prófreglur, sem finna má á 
sömu síðu fyrir neðan próftöfluna.  Sjúkra- og endurtektarpróf verða haldin 
19. desember og verða nánar auglýst síðar. 
3. Lokun kennaragangs!  Frá og með miðvikudeginum 29. nóvember verður 
nemendum bannaður aðgangur að kennaragangi vegna prófsamningar. 
4. Greiðsla skólagjalda fyrir vorönn 2007:  Gíróseðlar verða sendir út um 
næstu mánaðarmót með eindaga 20. desember. 
5. Einkunnaafhending og prófsýning verður 20. desember (nánar auglýst 
síðar).  Einkunnir birtast í Innu jafnóðum og þær eru færðar inn.  Einkunnir 
eru EKKI gefnar upp í síma. 
6. 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 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 24. nóvember. 
ATH. vegna fjarveru námsráðgjafa er hægt að hafa samband við 
áfangastjóra 



2. tbl. 17. árg.       Miðvikudagur 31.1.2007       Ritstj. og ábm. Björgvin R. 
Leifsson 
Leiðrétting:  Í síðasta Húslestri var farið rangt með nafn ritara, Svanhildar 
Jónsdóttur, og er beðið velvirðingar á því. 
1. Fjarvistir, 1. talning 
2. Yfirferð námsferla:  Nemendur, vinsamlega farið inn á Innu og athugið 
hvort námsferlar ykkar eru réttir, þ.m.t. persónuupplýsingar.  Hafið samband 
við áfangastjóra ef einhverju þarf að breyta. Ath.: Brautaskipti og kjörsviðaval 
á stúdentsbrautum er eingöngu hægt að gera hjá áfangastjóra. 
3. Val fyrir haustönn 2007:  Drög að áföngum í boði eru komin á netið, 
frestur til að skila athugasemdum til áfangastjóra er til 23. febrúar.  Opnað 
hefur verið fyrir val í Innu og verður það opið til 21. mars.  Nýnemum er bent á 
að gera námsáætlun fram í tímann í samráði við umsjónarkennara. 
4. Kynning á niðurstöðum nemendakönnunar frá haustönn 2006 



3. tbl. 17. árg.   Miðvikudagur 28. febrúar 2007   Ritstjóri og ábyrgðarmaður: 
Björgvin R. Leifsson 
1. Fjarvistir 
2. Val fyrir haustönn 2007: 
Valframboð 
Opið er fyrir val í Innu frá og með 31. janúar til og með 21. mars nk.  
Umsjónarkennarar aðstoða ykkur við valið. 
Munið undanfarareglur. 
3. Próftafla vorannar 2007 (drög).  Athugasemdir óskast í síðasta lagi 20. 
apríl.  Athugið sérstaklega hvort þið eruð í prófárekstrum. 
4. Umsóknarfrestur um frávik frá prófareglum (t.d. sérstofa, lengri próftími) er 
til 20. apríl.  Sótt er um öll frávik til námsráðgjafa. 
5. Um Innu 



4. tbl. 17. árg.   Miðvikudagur 21. mars 2007   Ritstjóri og ábyrgðarmaður: 
Björgvin R. Leifsson 
1. Fjarvistir 
2. Val fyrir haustönn 2007: 
Valframboð 
Opið er fyrir val í Innu frá og með 31. janúar til og með 21. mars nk.  
Umsjónarkennarar aðstoða ykkur við valið.  Ath. lokafrestur til að skila vali í 
Innu er í dag! 
Munið undanfarareglur. 
3. Próftafla vorannar 2007 (drög).  Athugasemdir óskast í síðasta lagi 20. 
apríl.  Athugið sérstaklega hvort þið eruð í prófárekstrum. 
4. Umsóknarfrestur um frávik frá prófareglum (t.d. sérstofa, lengri próftími) er 
til 20. apríl.  Sótt er um öll frávik til námsráðgjafa. 
5. Umsóknarfrestur um einingar fyrir félagsstörf er til 30. apríl.  Sótt er um 
skriflega til áfangastjóra. 
6. Um Innu 


