
Húslestur 2007-2008

6. tbl. 17. árgangur.  Ritstjóri og ábyrgðarmaður:  Björgvin R. Leifsson 
1. Fjarvistir 
2. Val fyrir vorönn 2008.  Opnað hefur verið fyrir val í Innu.  
Umsjónarkennarar aðstoða nemendur við val, enn fremur geta 
útskriftarnemar leitað til áfangastjóra.
Drög að áföngum í boði er að finna hér, frestur til að skila athugasemdum til 
áfangastjóra rennur út 5. október.
Leiðbeiningar um val í Innu er að finna hér.
Frestur til að skila inn vali í Innu rennur út 31. október.  Þeir sem ekki velja 
fyrir þann tíma verða ekki með í töflugerð fyrir vorönn 2008.
Athugið að hægt er að gera námsáætlun í Innu 8 annir fram í tímann.
Umsjónarkennarar geta kallað einstaka nemendur eða hóp nemenda í viðtal 
vegna vals, þar með talið í fundartíma á miðvikudögum.
Upplýsingar um kjörsvið stúdentsbrauta er að finna hér. 
3. Brautaskipti.  Nemendur á 2. ári á almennri braut III, sem ætla á 
stúdentsbraut, þurfa að hafa samband við áfangstjóra sem allra fyrst. 
4. Útskrift.  Nemendur á almennum brautum I og II sem hyggja á útskrift í vor 
hafi samband við áfangastjóra sem allra fyrst. 



7. tbl. 17. árg.   Miðvikudagur 10. október 2007   Ritstjóri og ábyrgðarmaður: 
Björgvin R. Leifsson 
1. Fjarvistir, 2. talning 
2. Drög að   próftöflu haustannar 2007.    Frestur til að skila inn 
athugasemdum til áfangastjóra er til 16. nóvember. 
3. Val fyrir vorönn 2008: 
Áfangar   í boði  . Opið er fyrir val í Innu frá og með 19. september til og með 31. 
október nk.  Umsjónarkennarar aðstoða ykkur við valið.  Útskriftarnemar tali 
þó við áfangastjóra. 
Munið undanfarareglur. 
Umsjónarkennarar geta kallað einstaka nemendur eða hóp nemenda í viðtal 
vegna vals, þar með talið í fundartíma á miðvikudögum.  Í dag kl. 15:20 eru 
nýnemar, sem eiga eftir að velja fyrir vorönn 2008 beðnir að koma í stofu 1. 
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 greinst með 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 23. nóvember. 



8. tbl. 17. árg.   Miðvikudagur 31. október 2007   Ritstjóri og ábyrgðarmaður: 
Björgvin R. Leifsson 
1. Fjarvistir, 3. talning 
2. Drög að   próftöflu haustannar 2007.    Frestur til að skila inn 
athugasemdum til áfangastjóra er til 16. nóvember. 
3. Val fyrir vorönn 2008: 
Lokað hefur verið fyrir val nemenda í Innu.  Þeir sem hafa "gleymt" að velja 
geta snúið sér til áfangastjóra. 
4. Um Innu 
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 greinst með 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 23. nóvember. 



9. tbl. 17. árg.   Miðvikudagur 21. nóvember 2007   Ritstjóri og 
ábyrgðarmaður: Björgvin R. Leifsson 
1. Fjarvistir, 4. talning 
2. Próftafla     haustannar 2007.    
3. Val fyrir vorönn 2008: 
Lokað hefur verið fyrir val nemenda í Innu.  Þeir sem hafa "gleymt" að velja 
geta snúið sér til áfangastjóra. 
4. Um Innu 
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 greinst með 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 23. nóvember. 



2. tbl. 18. árgangur.  Ritstjóri og ábyrgðarmaður:  Björgvin R. Leifsson 
1. Fjarvistir 
2. Val fyrir haustönn 2008.  Opnað hefur verið fyrir val í Innu.  
Umsjónarkennarar aðstoða nemendur við val, enn fremur geta 
útskriftarnemar leitað til áfangastjóra.
Drög að áföngum í boði er að finna hér, frestur til að skila athugasemdum til 
áfangastjóra rennur út 15. febrúar.
Leiðbeiningar um val í Innu er að finna hér.
Frestur til að skila inn vali í Innu rennur út 12. mars.  Þeir sem ekki velja fyrir 
þann tíma verða ekki með í töflugerð fyrir haustönn 2008.
Athugið að hægt er að gera námsáætlun í Innu 8 annir fram í tímann.
Umsjónarkennarar geta kallað einstaka nemendur eða hóp nemenda í viðtal 
vegna vals, þar með talið í fundartíma á miðvikudögum.
Upplýsingar um kjörsvið stúdentsbrauta er að finna hér. 
3. Brautaskipti.  Nemendur á almennri braut III, sem ætla á stúdentsbraut, 
þurfa að hafa samband við áfangstjóra sem allra fyrst. 



3. tbl. 18. árg.   Miðvikudagur 20. febrúar 2008   Ritstjóri og ábyrgðarmaður: 
Björgvin R. Leifsson 
1. Fjarvistir 
2. Val fyrir haustönn 2008: 
Valframboð 
Opið er fyrir val í Innu frá og með 30. janúar til og með 12. mars nk.  
Umsjónarkennarar aðstoða ykkur við valið. 
Munið undanfarareglur. 
3. Próftafla vorannar 2008 (drög).  Athugasemdir óskast í síðasta lagi 11. 
apríl.  Athugið sérstaklega hvort þið eruð í prófárekstrum. 
4. Umsóknarfrestur um frávik frá prófareglum (t.d. sérstofa, lengri próftími) er 
til 25. apríl.  Sótt er um öll frávik til námsráðgjafa. 
5. Um Innu 



4. tbl. 18. árg.   Miðvikudagur 12. mars 2008   Ritstjóri og ábyrgðarmaður: 
Björgvin R. Leifsson 
1. Fjarvistir, 3. talning 
2. Val fyrir haustönn 2008: 
Valframboð 
Opið er fyrir val í Innu frá og með 30. janúar til og með 31. mars nk.  
Umsjónarkennarar aðstoða ykkur við valið. Boðið er upp á umsjónartíma í 
dag, miðvikudaginn 12. mars kl. 15:20 fyrir þá sem eiga eftir að velja. 
Munið undanfarareglur. 
3. Próftafla vorannar 2008 (drög).  Athugasemdir óskast í síðasta lagi 11. 
apríl.  Athugið sérstaklega hvort þið eruð í prófárekstrum. 
4. Umsóknarfrestur um frávik frá prófareglum (t.d. sérstofa, lengri próftími) er 
til 25. apríl.  Sótt er um öll frávik til námsráðgjafa. 
5. Umsóknarfrestur um einingar fyrir félagsstörf er til 2. maí.  Sótt er um 
skriflega til áfangastjóra. 
5. Um Innu 



5. tbl. 18. árg.   Miðvikudagur 12. mars 2008   Ritstjóri og ábyrgðarmaður: 
Björgvin R. Leifsson 
1. Fjarvistir, 4. talning 
2. Próftafla vorannar 2008 
3. Umsóknarfrestur um frávik frá prófareglum (t.d. sérstofa, lengri próftími) 
er til 25. apríl.  Sótt er um öll frávik til námsráðgjafa. 
4. Umsóknarfrestur um einingar fyrir félagsstörf er til 2. maí.  Sótt er um 
skriflega til áfangastjóra. 
5.   Um Innu   
6. Eldri Húslestrar 


