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BORGARHOLTSSKÓLI
GOTT NÁM Í GÓÐUM FÉLAGSSKAP
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Félagslíf nemenda
Í Borgarholtsskóla er starfrækt nemendafélag, NFBHS,
sem beitir sér fyrir margs konar starfsemi og viðburðum. Félagsstarf nemenda er fjölbreytilegt.

Haldin eru böll, m.a. Glæsiballið hvert vor, og ýmsar
keppnir, s.s. Gettu betur og söngkeppni. Að auki eru
starfræktir klúbbar um sérstök áhugamál nemenda.
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ÞRJÚ
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Bóknám til stúdentsprófs
Bóknámsbrautir til stúdentsprófs eru þrjár: Félags- og
hugvísindabraut, náttúrufræðibraut og viðskiptaog hagfræðibraut. Einnig geta nemendur á verk-,
list- eða starfsnámsbrautum lokið stúdentsprófi.

meðal nám á háskólastigi. Almennar kjarnagreinar eru
sameiginlegar öllum bóknámsbrautum. Auk þeirra
gefst nemendum kostur á sérhæfðum námsgreinum
í samræmi við framtíðaráform sín.

Eftir nám á bóknámsbrautum hafa nemendur öðlast
hæfni til að takast á við fjölbreytt lífsverkefni, þar á

Nemendur sem koma vel undirbúnir úr grunnskóla
geta lokið stúdentsprófi á þremur árum.
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Framhaldsskólabraut
Á framhaldsskólabraut fá nemendur tækifæri til að
styrkja stöðu sína. Hún er ætluð þeim nemendum
sem að loknum grunnskóla mæta ekki skilyrðum við
inntöku á aðrar brautir framhaldsskólans.
Í náminu er unnið með styrkleika hvers og eins.
Nemendur fá stuðning til að efla þekkingu sína,

leikni og hæfni. Markmið brautarinnar er að sérhver
nemandi geti sem fyrst hafið nám á þeirri námsleið
sem hann stefnir á.
Megináhersla er lögð á íslensku, stærðfræði, ensku,
lífsleikni og íþróttir. Að auki velja nemendur greinar af
þeim brautum sem hugur þeirra stendur til.
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Sérnámsbraut
Á sérnámsbraut fá nemendur tækifæri til að auka
þekkingu sína, leikni og hæfni, bæði í hefðbundnum
námsgreinum og athöfnum daglegs lífs. Markmið
náms á brautinni er aukið sjálfstæði og þjálfun í
verkefnum daglegs lífs. Einnig kynnast nemendur
möguleikum í atvinnulífinu.

fremst í ástundun og virkni sem falla að almennum
skólareglum.

Brautin er ætluð nemendum sem ekki geta nýtt
sér almennt námstilboð framhaldsskóla vegna
sérþarfa eða fötlunar. Þeim stendur til boða sérhæft
einstaklingsmiðað nám til að mæta færni þeirra
og áhuga. Kröfur um námsframvindu felast fyrst og

Á þriðja og fjórða ári fara nemendur í starfskynningar
og starfsþjálfun.

Á fyrsta og öðru ári er lögð áhersla á að viðhalda og
bæta við þá námsfærni og þekkingu sem fyrir er og
styrkja félagslega færni nemenda.

Á öllum önnum er lögð áhersla á bóklegt, skapandi
og verklegt nám.
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Listnámsbraut
Listnámsbraut er þriggja ára stúdentsprófsbraut.
Í upphafi náms fá allir nemendur undirstöðu í
grafískri hönnun, kvikmyndagerð og leiklist en
velja síðan eitt af þessum sviðum til að sérhæfa sig
í. Námið hentar þeim vel sem hyggja á frekara nám í
grafískri hönnun, kvikmyndagerð eða leiklist en veitir
jafnframt góða almenna menntun þar sem áhersla
er lögð á sjálfstæða og skapandi verkefnavinnu og
nauðsynlega tæknikunnáttu. Auk verklegra áfanga
stunda nemendur nám í fræðigreinum lista og
hönnunar, almennum kjarnagreinum bóknáms og
íþróttum.

Listnámsbraut Borgarholtsskóla er vel búin tækjum,
aðstaða öll góð og kennarar með sérhæft nám og
starfsreynslu að baki. Nám á listnámsbraut er lifandi,
skemmtilegt og skapandi og opnar dyr að spennandi
möguleikum að námi loknu.
Hagnýt margmiðlun er metnaðarfullt dreifnám og nýtist
nemendum með stúdentspróf eða sambærilega menntun
sem vilja öðlast þekkingu á hönnun og miðlun efnis í starfi
sínu. Meðal kennslugreina eru verklegar og fræðilegar greinar
sjónlista, ljósmyndunar, vefhönnunar, grafískrar hönnunar og
kvikmyndagerðar.
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Málm- og véltæknigreinar
Kenndar eru þessar málm- og véltæknigreinar:
blikksmíði, rennismíði, stálsmíði og vélvirkjun. Sam
hliða námi í þessum greinum geta nemendur bætt
við sig áföngum til stúdentsprófs.

Vinnustaðanámi, sem að hluta til má stunda samhliða
náminu í skólanum, er ætlað að búa nemendur undir
störf í málm- og véltæknigreinum. Að því loknu geta
nemendur tekið sveinspróf í iðngrein sinni.

Námið skiptist í verklega, bóklega og fagbóklega
áfanga. Lögð er áhersla á fjölbreytt verkefni sem
tengjast þeim störfum sem nemendur búa sig undir.
Að námi loknu hafa nemendur öðlast þekkingu, leikni
og hæfni til að takast á við fjölbreytt störf í atvinnulífinu.

Góð iðnmenntun er gulls ígildi. Góður iðnaðarmaður
er alltaf eftirsóttur til vinnu. Iðnnám er góður grunnur
fyrir frekara nám, t.d. tækni- og verkfræðinám.
Málm- og véltæknigreinar eru líka kenndar í dreifnámi sem er
sambland af fjarnámi og staðbundnu námi.
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Bíliðngreinar
Kenndar eru þessar bíliðngreinar: bifreiðasmíði, bif
vélavirkjun og bílamálun. Samhliða námi í þessum
greinum geta nemendur bætt við sig áföngum til
stúdentsprófs.
Námið skiptist í verklega, bóklega og fagbóklega
áfanga. Lögð er áhersla á fjölbreytt verkefni sem
tengjast þeim störfum sem nemendur búa sig undir.
Að námi loknu hafa nemendur öðlast þekkingu, leikni
og hæfni til að takast á við fjölbreytt störf í atvinnulífinu.

Í bifreiðasmíði læra nemendur m.a. að vinna
við nýsmíðar og með bifreiðar sem lent hafa í
umferðaróhappi. Í bifvélavirkjun læra nemendur
að þekkja grunnvirkni allra þátta í bifreiðum, einnig
nýorkubifreiðum og rafbifreiðum. Í bílamálun eru
kenndir grunnþættir við málun bifreiða og bílhluta.
Góð iðnmenntun er gulls ígildi. Góður iðnaðarmaður
er alltaf eftirsóttur til vinnu. Iðnnám er góður grunnur
fyrir frekara nám, t.d. tækni- og verkfræðinám.
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Þjónustubrautir
Boðið er upp á fjórar námsleiðir á þjónustubrautum.
Námið tekur fimm annir og fer að hluta fram á
vinnustöðum. Áhersla er lögð á fræðigreinar sem
tengjast sálfræði, uppeldisfræði, samskiptum og
fötlunum.
Leikskólaliðabraut veitir þekkingu og færni til að
starfa með börnum í námi og leik.
Félagsliðabraut er fagnám fyrir störf í félagsþjónustu
og uppeldisstofnunum.

Félagsmála- og tómstundanám hentar þeim sem
stýra tómstundum og frítímastarfi fyrir fólk á öllum aldri.
Nám stuðningsfulltrúa í skólum veitir hæfni til að
aðstoða kennara við að sinna nemendum sem þurfa
sérstakan stuðning.
Hægt er að útskrifast með stúdentspróf af öllum
brautum sem tilheyra þjónustubrautum.
Þjónustubrautir eru líka kenndar í dreifnámi sem er sambland
af fjarnámi og staðbundnu námi.
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Afreksíþróttasvið
Afreksíþróttasvið er alvöru valkostur fyrir nemendur
sem hafa áhuga á að stunda íþrótt sína af krafti
samhliða námi.
Afreksíþróttanám er hluti af námi til stúdentsprófs og
er áhersla lögð á íþróttaþjálfun og fræðslu, m.a. um

næringarfræði og þjálffræði. Námið tekur sex annir og
nær yfir þriggja ára námstíma.
Afreksíþróttasvið er kjörinn undirbúningur fyrir margs
konar nám á háskólastigi.
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Dreifnám
Boðið er upp á dreifnám á málm- og véltæknibraut,
þjónustubrautum og í hagnýtri margmiðlun. Í dreifnámi
er tvinnað saman staðbundnu námi og fjarnámi.

Kennsla fer fram á netinu og í sérstökum lotum í
skólanum. Fyrirkomulagið gefst vel og hefur dreifnámið vaxið og dafnað.

Prentvinnsla: ODDI

SÍÐA

TUTTUGUOGEITT

Ljósmyndir: Andrea Kjartansdóttir, Anna Margrét Þorsteinsdóttir,
Aron Gauti Sigurðarson, Daníel Guðni Runólfsson, Gunnar Örn Sigurðarson,
Hafdís Ólafsdóttir, Helena Þórarinsdóttir, Ingólfur Páll Ægisson Norðdahl,
Ísak Snorri Marvinsson, Odd Stefán, Sigrún Eir Einarsdóttir,
Sigrún Sól Hannesdóttir, Þorsteinn Orri Garðarsson og fleiri
Prófarkalestur: Hrönn Hilmarsdóttir
Umbrot og prentvinnsla: ODDI
SÍÐA

TUTTUGUOGÞRJÚ

Borgarholtsskóli er framhaldsskóli við Mosaveg í Grafarvogi.
Hann er framsækinn og tæknivæddur nútímaskóli með um 1300 nemendur
og fjölbreytt námsframboð.
Félagslíf er öflugt og nemendum stendur margt til boða.
Skólahúsið er bjart og þrifalegt. Umgjörð skólastarfsins er hlýleg.
Við skólann vinnur samstillt starfsfólk sem sinnir kennslu og þjónustu við
nemendur.
Stefna Borgarholtsskóla hefur frá upphafi stuðlað að bókmennt, handmennt
og siðmennt nemenda.
Leiðarljós í starfi okkar eru agi, virðing og væntingar og við leggjum áherslu á
jákvætt og hlýtt viðmót gagnvart nemendum.
Borgarholtsskóli
við Mosaveg
112 Reykjavík
S. 535 1700
bhs@bhs.is
facebook.com/Borgarholtsskoli

