Bárður

Lilja Magnúsdóttir

Fjölbrautaskóli Snæfellinga

Kæri nemandi!
Ég býð þig hjartanlega velkomna/velkominn í Fjölbrautaskóla Snæfellinga.
Við starfsmennirnir höfum mikinn metnað fyrir þína hönd og viljum gera allt sem við getum til
þess að aðstoða þig við að ná árangri í námi þínu en gerum jafnframt ráð fyrir að þú stundir
námið af kostgæfni og leggir þig fram.
Í þessum bæklingi eru hagnýtar upplýsingar um skólastarfið ásamt helstu skólareglum
Vinsamlega lestu bæklinginn vel og kynntu þér skólareglurnar gaumgæfilega. Ef einhverjar
spurningar vakna skaltu snúa þér til umsjónarkennarans þíns eða til skrifstofunnar.

Hrafnhildur Hallvarðsdóttir, skólameistari

Kennsla í FSN
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Skrifstofa
Opnunartími skrifstofu verður sem hér segir:
Mánudaga til fimmtudaga: 8:00-12:05 og 12:35-16:00
Föstudagar : 8:00 -12:00
Starfsmenn á skrifstofu eru,Guðrún Jóna Jósepsdóttir, fjármálastjóri, Lilja Magnúsdóttir,
skólafulltrúi og Ólafur Tryggvason, umsjónarmaður fasteigna.

Töflubreytingar
Þeir sem þurfa að breyta stundatöflum sínum eru beðnir um að sækja um töflubreytingu á innu.
Sólrún Guðjónsdóttir aðstoðarskólameistara eða Agnes Helga Sigurðardóttir, ráðgjafi sjá um
töflubreytingar. Töflubreytingar standa yfir dagana 24. ágúst. - 1. september.

Úrsögn úr áfanga
Þeir sem óska eftir að segja sig úr áfanga eru beðnir um að snúa sér til aðstoðarskólameistara eða
námsráðgjafa. Eftir 1. september hafa nemendur ekki leyfi til að hætta í áfanga og þeir hafa
skuldbundið sig til að ljúka áfanganum á önninni. Komi upp einhverjar óviðráðanlegar aðstæður sem
gera það að verkum að nemendur telja sig þurfa að hætta í áfanga eru þeir beðnir um að tala við
námsráðgjafa eða stjórnendur skólans.

Fastar kennslustundir - verkefnatímar
Í Fjölbrautaskóla Snæfellinga er skipulag kennslunnar þannig að í stundatöflunni skiptast á fastar
kennslustundir og verkefnatímar. Mætingaskylda er í allar fastar kennslustundir en nemendur
skipuleggja sjálfir mætingu í verkefnatíma eftir því í hvaða námsgreinum þeir þurfa aðstoð. Þó geta
kennarar skyldað nemendur til að mæta í ákveðna verkefnatíma ef þurfa þykir. Á stundatöflunni sjást
allir fastir tímar og allir verkefnatímar.

Námsráðgjöf – tímapantanir
Námsráðgjafi skólans er Agnes Helga Sigurðardóttir
Þeir sem vilja panta tíma hjá henni er bent á að senda tölvupóst á agnes@fsn.is

Skólaakstur - rútumiðar – áætlun – í vinnslu
Daglegur skólaakstur er frá Stykkishólmi og frá
Snæfellsbæ (Ólafsvík, Hellissandi og Rifi).
Breyting er að núna kaupa nemendur í rútu
miða 15.000 kr 20 miðar og sækja um
jöfnunarstyrkinn sem þau fá inn á sinn
bankareikning.

Áætlun veturinn 2021-2022:
Frá Stykkishólmi
Frá Hellissandi
Frá Rifi
Frá Ólafsvík
Frá skólanum

kl. 7:50 (Íþróttamiðstöð)
kl. 7:50 (Hraðbúð N1)
kl. 7:53
kl. 8:05 (Íþróttahúsið)
kl. 15:35 mánudaga til fimmtudaga
kl. 14:25 föstudaga

Mötuneyti
Í mötuneytinu er boðið upp á heitan mat í hádeginu alla skóladaga.
.
Sjá heimasíðu Fjölbrautaskóla Snæfellinga fyrir nánari upplýsingar um verð.

Frír hafragrautur fyrir nemendur og starfsmenn í boði FSN.
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Íþróttir
Meginreglan er sú að allir nemendur eiga að vera í íþróttum.

Skólasóknarreglur
https://www.fsn.is/is/namid/almennar-skolareglur/skolasoknarreglur
Umgengnisreglur
https://www.fsn.is/is/namid/almennar-skolareglur/umgengnisreglur

Tölvureglur
https://www.fsn.is/is/namid/almennar-skolareglur/tolvureglur

Dagatal annarinnar er birt á vef skólans – www.fsn.is
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