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MENNTUN –
ÞEKKING – ÞROSKI
>
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>

Bekkjakerfi
Aðhald í námi
Lítið brottfall
Markviss undirbúningur fyrir framhaldsnám

ÁHERSLUR
Í SAMSKIPTUM
Bekkjakerfi

> Jákvæð samskipti
> Gagnkvæm virðing
> Hlýlegt vinnuumhverfi

FJÖLBREYTT
FÉLAGSLÍF
www.kedjan.is
> Epladagur
> Peysufatadagur
> Gettu betur
> Söngkeppnin Rymja
> Ræðukeppni Morfís
> Íþróttamót
> Boxið

>
>
>
>
>

Listavika
Árleg leikhúsferð
Leikfélagið Fúría
Kór
Skólablað
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NÁMSBRAUTIR TIL
STÚDENTSPRÓFS
ERU ÞRJÁR
> Félagsvísindabraut
> Hugvísindabraut
> Náttúruvísindabraut

NÁM TIL
STÚDENTSPRÓFS
> Námið skiptist í kjarna og val
> Valið veitir möguleika á töluverðri
dýpkun í sérgreinum brauta
> Tónlistarnám, listdans, myndlist
o.fl. getur verið hluti af vali til
stúdentsprófs
> Lögð er áhersla á að veita góðan
undirbúning fyrir nám á háskólastigi
Upplýsingar um skipulag námsins
er að finna á www.kvenno.is

NÁMSBRAUTIR TIL STÚDENTSPRÓFS
– SKIPULAG KJARNA
Námið er mælt í framhaldsskólaeiningum skv. nýjum framhaldsskólalögum.
Námsgrein
Íslenska
Stærðfræði
Danska/norska/sænska
Enska
Þriðja mál
Félagsvísindi
Félagsfræði
Saga
Sálfræði
Uppeldisfræði
Hagfræði
Náttúruvísindi
Eðlisfræði
Efnafræði
Jarðfræði
Líffræði
Íþróttir
Nýnemafræðsla
Náms- og starfsval
Lokaverkefni
Sérgreinar brautar
Samtals
Val
Alls til stúdentsprófs

Félagsvísindabraut
22
10
7
15
15
6  
5
15
5
5
5
15

6
1
2
3
20
157
43
200

Hugvísindabraut
27
10
12
25
25
6

Náttúruvísindabraut
22
25
7
15
15
6

10

10

15
10
15
10
10
6
1
2
3

6
1
2
3
15
157
43
200

157
43
200
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FÉLAGSVÍSINDABRAUT
Á brautinni er boðið upp á gott og almennt bóklegt nám
með áherslu á samfélagsgreinar.
Lokamarkmið brautarinnar eru að nemendur:
> hafi góða almenna
þekkingu á sviði
samfélagsgreina
> geti greint einkenni
og þróun samfélaga
og geri sér grein
fyrir mótunaröflum
einstaklinga og hópa
> þekki meginstrauma
menningar, trúar,
uppeldis, stjórnmála
og hagþróunar í fortíð
og nútíð
> geti tekið þátt
í rökræðum um
samfélagsleg efni

> h
 afi öðlast getu til
að lesa og greina
rannsóknarniðurstöður
> séu vel undirbúnir fyrir
frekara nám, einkum í
félags- og hugvísindum

HUGVÍSINDABRAUT
Á brautinni er boðið upp á gott og almennt bóklegt nám
með áherslu á tungumál og menningarlæsi.
Lokamarkmið brautarinnar eru að nemendur:
> hafi góða almenna
þekkingu á sviði
hugvísinda
> séu færir um að beita
fræðilegri hugsun og
aðferðum við greiningu
viðfangsefna, öflun upp
lýsinga, mat, úrvinnslu
og túlkun

> hafi náð tilskilinni færni í
íslensku og þeim erlendu
tungumálum sem þeir
hafa lagt stund á
> séu læsir á menningu
og siði viðkomandi
málsamfélaga og hafi
þekkingu á sögu þeirra
> séu vel undirbúnir fyrir
frekara nám einkum
í hugvísindum og á
öðrum sviðum fræða
og lista
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NÁTTÚRUVÍSINDABRAUT
Á brautinni er boðið upp á gott og almennt bóklegt nám
með áherslu á þekkingu í stærðfræði og náttúruvísindum.
Lokamarkmið brautarinnar eru að nemendur:
> hafi góða almenna
þekkingu á sviði
stærðfræði, náttúru- og
raunvísinda
> séu færir um að beita
vísindalegri hugsun og
aðferðum við greiningu
viðfangsefna, öflun upp
lýsinga, mælingar, mat,
úrvinnslu og túlkun
> geti fjallað um og tekið
þátt í upplýstri umræðu
um ýmis mál er tengjast
samspili vísinda, tækni
og samfélags

> geti nýtt kunnáttu sína
í náttúru- og raunvísindum í mögulegri
framtíðarþróun
> séu vel undirbúnir fyrir
frekara nám, einkum
í náttúru- og raunvísind
um, tæknigreinum og
heilbrigðisvísindum

FJÖLBREYTT FÉLAGSLÍF
Nefndir innan nemendafélagsins Keðjunnar:
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Fréttanefnd
Fúría – leiklistarnefnd
Góðgerðanefnd
Íþróttanefnd
Listanefnd
Ljósmyndanefnd
Margmiðlunarráð
Markaðsnefnd
Málfundafélag

>
>
>
>
>
>
>
>

Peysufatanefnd
Ritnefnd
Skemmtinefnd
Skreytinganefnd
Tjarnardaganefnd
Tónlistarnefnd
Tækninefnd
Útskriftarnefnd
o.fl.
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SAGA
KVENNASKÓLANS
Kvennaskólinn í Reykjavík var stofnaður
1. október 1874. Í byrjun voru 10 nemendur
í skólanum. Fyrstu öldina sem skólinn starfaði var
hann eingöngu fyrir stúlkur. Skólinn varð framhalds
skóli 1979 og hefur útskrifað stúdenta frá 1982.
Nú eru um 620 nemendur í skólanum.

NÁM
Kvennaskólinn starfar samkvæmt nýrri námskrá
sem byggir á lögum um framhaldsskóla frá 2008.
Í náminu er megináhersla lögð á hæfni nemandans
og þá vinnu sem hann leggur af mörkum í náminu.
Samhliða því hefur skólinn aukið sveigjanleika
í námshraða og fjölbreytni í námsvali þrátt fyrir
að halda bekkjakerfi.
Hægt er að ljúka stúdentsprófi á 3–4 árum,
allt eftir vali hvers nemanda.

Kvennaskólinn er nú starfræktur
í þremur húsum:
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HÚSNÆÐI
SKÓLANS
Fríkirkjuvegur 9 – Aðalbygging
Í húsinu eru kennslustofur, aðalskrifstofa skólans,
skrifstofur skólameistara og fjármálastjóra,
bókasafn og aðstaða nemendafélagsins.

Hlýlegt umhverfi

Fríkirkjuvegur 1 – Miðbæjarskólinn
Í húsinu eru kennslustofur, íþróttasalur,
nemendaver, skrifstofur aðstoðarstjórnenda
og námsráðgjafa o.fl.
Þingholtsstræti 37 – Uppsalir
Í húsinu er mötuneyti/samkomusalur nemenda
á neðri hæð en kennslustofur á efri hæð.
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