
Samantekt á tímasetningum opinna húsa framhaldsskólanna 

fyrir nemendur 10. bekkja 2017 
 

Heimsókn í Menntaskólann í Reykjavík (MR) 

Til nemenda og forráðamanna nemenda grunnskóla er hafa áhuga á að 

koma í heimsókn í MR á vormisseri 2017. 

Boðið er í heimsókn í MR á þriðjudögum kl.15 eftirfarandi daga: 

7. febrúar, 14. febrúar, 21. febrúar, 28. febrúar og 7. mars. 

Náms- og starfsráðgjafi skólans kynnir nám og nemendur kynna félagslíf 

skólans. Einnig verður farið í gönguferð um húsnæðið. Heimsóknin tekur 

um það bil 60 mínútur. Hægt er að taka á móti um það bil 60 manns í 

hvert skipti þannig að nauðsynlegt er að bóka heimsókn. Hafið 

samband við skrifstofu skólans í síma 5451900. 

Við minnum einnig á opið hús í MR laugardaginn 11. mars kl. 14:00-

16:00. 

Dagný Broddadóttir 

Náms- og starfsráðgjafi 

Menntaskólinn í Reykjavík 

 

Opið hús í Fjölbrautarskólanum í Garðabæ (FG)  þriðjudaginn 21. febrúar 

milli klukkan 16:00 til 18:00 þar sem vel verður tekið á móti öllum sem hafa 

áhuga á að kynna sér skólann. Sjá auglýsingu í mentorpósti 

Bestu kveðjur Unnur og Anna 

Náms- og starfsráðgjafar 

Fjölbrautaskólanum í Garðabæ 

 

Opið hús verður í Borgarholtsskóla (Borgó)  

fimmtudaginn 2. mars kl. 17:00 – 19:00 

 

Kynnt verður námsskipulag, húsakynni og félagslíf. 

 

Bestu kveðjur, 

Kristín Birna og Sandra Hlín 

Náms- og starfsráðgjafar 

Borgarholtsskóli 

V/Mosaveg 

Netfang: kristin@bhs.is 

S: 535-1700 

mailto:kristin@bhs.is


 

 

Háskóladagurinn 

Háskóladagurinn verður 4. mars ( laugardagur) frá kl. 12:00 – 16:00  

Kynning á námsframboði háskólanna á Íslandi 

Hægt er að fylgjast með þróun dagskrár og mála á www.haskoladagurinn.is 

 

 

Opið hús verður í Menntaskólanum við Sund (MS)  

mánudaginn 13. mars kl. 17:00 – 19:00.    

Með bestu kveðju,  

Björk Erlendsdóttir, forstöðumaður námsráðgjafar  

Sími. 580 7300  

bjorke@msund.is  

 

 

Flensborg verður ekki með opið hús á sama hátt og aðrir framhaldsskólar en 

býður áhugasömum nemendum í 10. bekk Álftanesskóla að koma í heimsókn 

mánudaginn 20. mars kl. 12:30. Nemendur skrá sig til þátttöku hjá 

námsráðgjafa Álftanesskóla. Skólinn býður upp á rútu báðar leiðir. Áætluð 

heimkoma um tvö leytið. 

 

 

Opið hús verður í Kvennaskólanum (Kvennó)  

mánudaginn 20. mars kl. 17:00 – 18:30 

 

Kynnt verður námsskipulag, húsakynni og félagslíf. Allir velkomnir. 

 

Nánar auglýst síðar. 

 

Kær kveðja, 

 

Hildigunnur og Ingveldur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.haskoladagurinn.is
tel:580%207300
mailto:bjorke@msund.is


ATH – breytt dagsetning á opnu húsi 

 

Opið hús verður í Fjölbrautaskólanum við Ármúla (FÁ) 

mánudaginn 20. mars kl. 16:30-18:30 

 

Við viljum vekja athygli á nýrri námsbraut til stúdents, Íþrótta- og 

heilbrigðisbraut, sem verður í boði á haustmisseri. Auk þess verður aftur tekið 

inn á Nýsköpunar- og listabrautina. Sjá auglýsingu í mentorpósti 

 

Athugið að þetta er breyting frá fyrri auglýsingu sem var 9. mars 

 

Bestu kveðjur, 

Sandra, Sigrún og Hrönn 

Náms- og starfsráðgjafar 

 

ATH – breytt dagsetning á opnu húsi 

 

Opið hús verður í Framhaldsskólanum í Mosfellsbæ (FMOS) 22. mars kl. 

17:00-18:30. 

 

Athugið að þetta er breyting frá fyrri auglýsingu sem var 8. mars 

 

Bestu kveðjur  

Svanhildur Svavarsdóttir,  

náms- og starfsráðgjafi 

   

Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ 

Háholti 35, 270 Mosfellsbær 

S. 412-8500 

www.fmos.is 

 

 

ATH – breytt dagsetning á opnu húsi 

 

Opið hús í Menntaskólanum í Kópavogi (MK)  

fimmtudaginn, 22. mars kl. 16.30 - 18.30. Sjá auglýsingu í mentorpósti 
 

Athugið að þetta er breyting frá fyrri auglýsingu sem var 9. mars 

 

 

ATH – breytt dagsetning á opnu húsi 

 

Opið hús verður í Verzlunarskóla Íslands (Versló)  

fimmtudaginn 23. mars kl. 17:00-19:00.  

 

Athugið að þetta er breyting frá fyrri auglýsingu sem var 9. mars 

http://www.fmos.is/


 

 

 

ATH – breytt dagsetning á opnu húsi 

 

Opið hús í Menntaskólanum í Hamrahlíð (MH) 

fimmtudaginn 23. mars frá kl. 16:30-18:30 

 

Athugið að þetta er breyting frá fyrri auglýsingu sem var 9. mars 

 

Auglýsingin er á heimasíðu MH 

 

 

 

Opið hús verður í Fjölbrautarskólanum í Breiðholti (FB)  

fimmtudaginn 23. mars kl. 17:00-19:00. Sjá auglýsingu í mentorpósti 

 

Með kveðju, 

Elísabet Vala Guðmundsdóttir 

Náms- og starfsráðgjafi í FB 

evg@fb.is 

 

 

Opið hús í Tækniskólanum verður  

fimmtudaginn 6. apríl kl. 16:00 – 17:30 

 

Á þessum tíma geta nemendur 10. bekkjar mætt í skólann, á Skólavörðuholti í 

Reykjavík og Flatahrauni 12 í Hafnarfirði ásamt forráðamönnum og kynnt 

sér námið og skoðað aðstæður (opnar kennslustofur). Kynningar í matsal. 

 

Skrúfudagur verður haldinn hátíðlegur í Tækniskólanum á Háteigsvegi 

(Sjómannaskólahúsi) laugardaginn 25. mars kl. 13:00-16:00. Góð dagskrá og 

kynning á námi í höndum nemenda, kennara og starfsfólks. 

 

Með kveðju, 

Anna Ósk Ómarsdóttir 

Náms- og starfsráðgjafi 

Tækniskólinn-skóli atvinnulífsins 

 

 

 

Birt með fyrirvara um breytingar 

 

Kristín Helgadóttir 

 

 

mailto:evg@fb.is

