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Inntökuskilyrði 

Nemandi skal vera a.m.k. 23 ára. Nemendur með a.m.k. tveggja ára starfsreynslu af 

smíðastörfum geta skilað inn staðfestingu á starfsreynslunni og sótt um að fá áfangann 

TRÉS1VT08 metinn. 

Hvernig fer kennslan fram 

Kennt er á laugardögum og sunnudögum hefst kennsla kl. 08.30 og er kennt til kl 18.00 báða 

dagana og er hádegishlé kl. 12.00 til 13.00. 

Kennt er samkvæmt aðalnámskrá, og eru verklegar greinar ásamt fræðilega hlutanum kenndar 

um helgar en fagbóklegar greinar kenndar að mestu eða að öllu leiti í fjarnámi. Almennar 

bóklegar greinar s.s íslenska, tungumál, og stærðfræði þurfa nemendur að taka í dagskóla eða 

fjarnámi. Á útskriftarönn geta nemendur sótt um reynsla eða óformlegt nám komi í stað 

þessara greina, sjá Mat á ýmsum námskeiðum, óformlegu námi og starfsreynslu í kafla 2 í 

skólanámskrá FVA.  

Nemendur sem lokið hafa raunfærnimati frá Iðunni fræðslusetri fá sitt mat að fullu og það 

skráð á „ INNU“ eftir að gögnin berst frá Iðunni. 

Skipulag námsins 

Almennt er miðað við að nemendur ljúki náminu á 5 önnum en við fall í áföngum getur verið 

nauðsynlegt að lengja þann tíma. 

Mætingaskylda 

Í verklegum greinum (verkleg fög og og teikningar) er skilyrði að nemendur mæti 100% en tekið 

er tilllit til aðstæðna s.s. vegna veðurs eða veikinda. Nemendur tilkynni forföll fyrir kennsluhelgi 

til skrifstofu skólans eða með tölvupósti til kennara. Sömu námskröfur eru gerðar til allra 

nemenda skólans og allir nemendur taka sömu próf. Öll lokapróf eru tekin á próftíma skólans ( 

des og maí)1 

Listi yfir áfanga brautarinnar, tegund og mætingaskyldu 

ÁÆST2SA05 Fagbóklegur Fjarnám 

BYGG2ST05 Fagbóklegt Fjarnám 

EFRÆ1EF05 Fagbóklegt Fjarnám 

FRVV1FB05 Fagbóklegt Fjarnám 

GLUH2GH08 Verklegt 100% mætingaskylda 

GRUN1AU05 Verklegt / fagbóklegt 100% mætingaskylda 

 
1 Sjá nánari upplýsingar í kennsluáætlunum 
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GRUN1FY05 Verklegt / fagbóklegt 100% mætingaskylda 

HÚSA3HU09 Verklegt 100% mætingakylda 

HÚSA3ÞÚ09 Verklegt 100% mætingakylda 

HÚSV3HU05 Fagbóklegt Fjarnám 

INNK2HH05 Verklegt 100% mætingaskylda 

INRE2HH08 Verklegt 100% mætingaskylda 

LOKA3HU08 Verklegt 100% mætingaskylda 

TEIK2HS05 Verklegt 100% mætingaskylda 

TEIK2HH05 Verklegt 100% mætingaskylda 

TEIK3HU05 Verklegt 100% mætingaskylda 

TRÉS1HV08 Verklegt / fagbóklegt 100% mætingaskylda 

TRÉS1VÁ05 Verklegt / fagbóklegt 100% mætingaskylda 

TRÉS1VT08 Verklegt / fagbóklegt 100% mætingaskylda 

 

Allar nauðsynlegar upplýsingar er að finna á vef skólans: 

https://fva.is/namid/dreifnam/husasmidi-dreifnam/  

https://fva.is/namid/dreifnam/husasmidi-dreifnam/

