
Þriðjudagur 19. janúar

Fyrirlestur í hádeginu í Hamarssal: Gísli Konráðsson, framkvæmdastjóri Directive Games á Íslandi

Miðvikudagur 20. febrúar

Kennsla í fyrstu 2 kennslustundum, 8:30 - 10:55.
Uppákoma í Hamarssal
Mennta- og starfatorg út um allan skólann

Fimmtudagur 21. febrúar Námskeið og fyrirlestrar á vegum nemendafélagsins
Mæting kl 9:00 Allir nemendur velja tvö námskeið/fyrirlestra á vefslóðinni sem þeir fengu í tölvupósti.

9:00 - 10:20 Námskeið, fyrirlestrar o.fl. 10:30-11:50 Námskeið - fyrirlestrar ofl.

Hvað Hvar Nánar Hvað Hvar Nánar

Teikning M106
Nemendur fá útrás fyrir teiknihæfileika sína. 

Umsjón Elín Dalrós, Jóhanna J. og Tinna Marín.
Borðspil

M308 og 

M309

Ýmis borðspil spiluð en einnig tekið í gamaldags 

spilastokka. Umsjón Elín Dalrós, Jóhanna J. og Tinna 

Marín

Kynfræðsla með 

Siggu Dögg
Hamarssalur

Everything you always wanted to know about 

sex but never dared to ask.

How to get away 

with murder
B301

Námskeið um hvernig þú kemst upp með morð. 

Byggt á geysivinsælum sjónvarpsþáttum. Umsjón 

Viktor Breki og Sindri Blær Gunnarsson

Uppbygging 

mannslíkamans
M208

Ítarleg fræðsla um mannslíkamann og um 

mismunandi nagla, í boði Viktors Breka og 

Valtýs Melsted. Farið er yfir alla líkamsparta og 

ýmsar gerðir iðnaðarnagla. Lokapróf

Gervineglur og 

naglalakk
M208

Leiðbeint verður um gerð fagmannlegra gervinagla 

og naglalökkun. Umsjón Halla María og Eygló Anna

Pizzugerð B101

Viltu gera þína uppáhaldspizzu? Komdu með 

áleggið, við sjáum um botna, sósu og ost. 

Fjöldatakmarkanir. Umsjón Eva Maren, Aníta, 

Styrmir og Daníel

Pizzugerð B101

Viltu gera þína uppáhaldspizzu? Komdu með 

áleggið, við sjáum um botna, sósu og ost. 

Fjöldatakmarkanir. Umsjón Eva Maren, Aníta, 

Styrmir og Daníel

Bíó - bíó - bíó H101
Sýnd verður hryllingsmyndin Don't breathe frá 

2016. Popp og gos í boði
Bíó - bíó - bíó H101

Sýnd verður hryllingsmyndin Don't breathe frá 

2016. Popp og gos í boði

Yndislestrarstund M204
Nemendur finna sér góða bók á bókasafninu 

og lesa sér til yndisauka.
Fortnite-námskeið H102

Sýnikennsla í Fortnite (netsambandið býður ekki 

upp á multiplay). Dansar æfðir. Umsjón Friðleifur, 

Gunnar og Carlos

Stjörnuverið B201

Stjörnuverið. Stjörnu-Sævar mætir með 

uppblásið stjörnuver, þar sem stjörnuhimininn 

er skoðaður. Möguleg UFO-heimsókn

Uppistand og 

spádómar
Hamarssalur

Sigga Kling spáir fyrir þér og fer með gamanmál. 

Hendir kannski í gamanvísur um skólameistarana.

Pogo-bolti M203

Pogo-bolti spilaður. Farið yfir reglur og völlur 

teipaður á gólfið í stofunni. Umsjón, Þórdís, 

Þórunn og Sæunn.

Stjörnuverið B201

Stjörnuverið. Stjörnu-Sævar mætir með uppblásið 

stjörnuver, þar sem stjörnuhimininn er skoðaður. 

Möguleg UFO-heimsókn

Pogo-bolti
M203 og 

M204

Pogo-bolti spilaður. Farið yfir reglur og völlur 

teipaður á gólfið í stofunni. Umsjón, Þórdís, Þórunn 

og Sæunn.

Opin kóræfing B202

Kíktu á kóræfingu hjá nýja stjórnandanum. Leynist 

kannski stórsöngvari í þér? Þú mátt prófa að syngja 

með.

Stígamót M307
Samtökin Stígamót koma og kynna starf sitt og 

verkefnið "Sjúk ást"

  - Verð og miðasala auglýst síðar

Finnst þér símaat skemmtilegt? Vá, mér líka! 

Allt um framkvæmd símaats og hvernig við 

pirrum vini okkar. Sindri Blær sér um þetta og 

tekur við óskum um símaöt.

Símaat - æfingabúðir B301

Fimmtudagskvöld:

Árshátíð!

Skemmtum okkur vel á Vakningardögum! Munum að nemendafélagið og skólinn leggur mikla vinnu í þetta uppbrot. 

Sýnum því virðingu og mætum vel.  Þegar þú ert búin(n) að velja, kemur námskeiðið þitt í stundatöflunni í Innu.

Vakningardagar 2019

11:15 - 12:30
10:50

Nemendur fá "gestakort", fara á a.m.k. sex staði og fá stimpla í kynningunum. Skila svo kortunum í hólf umsjónarkennara (eldri 

nemendur á skrifstofu).

Meðal þeirra sem kynna sig eru nær allir háskólar á Íslandi, Kvikmyndaskólinn, MK-matvælasvið og fjöldi fyrirtækja, m.a. Origo, 

Ísal, Bláa lónið, Slökkviliðið, Sjúkraþjálfarinn, Hafnarfjarðarbær og svo verða ýmis samtök, s.s. AFS, Kilroy, Mundo, Ungmennahús, 

Dale Carnegie, Soccer and Education, naestaskref.is og margt fleira.


