
(Þessu blaði þarf að skila í síðasta lagi 18. mars til skrifstofu skólans.)

Nafn:                                                                                                                  bekkur:           

Póstfang og aðsetur Sími 545 1900 Kennitala
Lækjargötu 7 Bréfasími 545 1901 460269-2109
101 Reykjavík Netfang mr@mr.is

Menntaskólinn í Reykjavík

Mars 2016

Til   nemenda  í  5.  bekk  fornmáladeildar  II,  nýmáladeildar  II,  eðlisfræði-
deildar II og náttúrufræðideildar II

Nemendur velja 3 stundir í nýmáladeild II, 6 stundir í fornmáladeild II og náttúrufræðideild II
en nemendur úr eðlisfræðideild II velja 9 stundir. Veljið helst ekki tvær 3 stunda valgreinar úr
sama flokki. Næsta vetur verða eftirtaldar valgreinar í boði í 6. bekk:

6 stundir á viku 3 stundir á viku
Franska I Flokkur 2
Spænska I Enska fyrir nemendur á náttúrufr.br.
Viðskiptafræði Enska - skapandi skrif
Þýska I Listasaga

Orðaforði latínu og grísku f. náttfr.br.
Samtímasaga

Listnám úr listaskólum Sálfræði
(sjá skilyrði í lýsingu valgreina) Tölvufræði og forritun

3 stundir á viku Flokkur 3
Flokkur 1 Enska - J.R.R. Tolkien

Danska Franska IV: Parísarferð
Félagsfræði þróunarlanda Hagfræði fyrir nemendur á náttúrufr.
Kynjafræði Jarðsaga og náttúruvá
Leikhús, listir og sköpun Orðsins fyllsta merking
Lögfræði Spænska IV: Borgarferð til Spánar
Stjörnufræði Þýska IV: Ferð til Berlínar

Flokkur 4
Eðlisfræði fyrir náttúrufr.d. II
Erfðafræði og líftækni (nátt.br.)
Heimspeki í menningunni
Kvikmyndagerð
Myndlist

Aðalval Nýsköpunar- og frumkvöðlafræði

Valgrein 1:____________________________________________________
Valgrein 2:____________________________________________________
Valgrein 3:____________________________________________________

Valgrein sem fyrsta varaval :______________________________________________
Valgrein sem annað varaval :______________________________________________

_



Menntaskólinn í Reykjavík

Mars 2016

Til nemenda í 5. bekk náttúrufræðideilda

Þriggja tíma náttúrufræðivalgrein verður kennd næsta vetur, og má velja  milli  eftirtalinna
þriggja valgreina: 1) erfðafræði og líftækni, 2) jarðsaga og náttúruvá og  3) stjörnufræði.

Valgrein:____________________________________________________

NAFN:___________________________________________________bekkur__________

(Þessu blaði þarf að skila á skrifstofu skólans í síðasta lagi 18. mars)

Póstfang og aðsetur Sími 545 1900 Kennitala
Lækjargötu 7 Bréfasími 545 1901 460269-2109
101 Reykjavík Netfang mr@mr.is



Menntaskólinn í Reykjavík

Mars 2016

Til nemenda á náttúrufræðibraut 1 í 4. bekk    (4.X, 4.Y, 4.Z, 4.M, 4.S og 4.U1).

Ég undirritaður, nemandi í 4. bekk......., óska eftir að stunda nám veturinn 2016-2017 í:

Eðlisfræðideild I_______ Náttúrufræðideild I_______

Eðlisfræðideild II_______ Náttúrufræðideild II_______

Til vara:

Eðlisfræðideild I_______ Náttúrufræðideild I_______

Eðlisfræðideild II_______ Náttúrufræðideild II_______

(Sjá yfirlit um námsgreinar og stundafjölda eftir deildum á bakhlið.)

Nafn________________________________________________  4. bekkur____

sími_____________

Þeim, sem eru í vafa um í hvaða deild þeir hyggjast stunda nám næstu vetur, er bent á að ræða
málið  við  foreldra  sína,  eldri  nemendur  skólans,  nemendaráðgjafa,  umsjónarkennara  eða
fagstjóra í einstökum greinum. Fagstjórar í nokkrum greinum munu ganga í bekki og svara
spurningum nemenda. Jafnframt munu nemendaráðgjafar kynna deildaval á sérstökum fundi. 

Umsókn þessari þarf að skila til skrifstofu skólans í síðasta lagi 18. mars.

Póstfang og aðsetur Sími 545 1900 Kennitala
Lækjargötu 7 Bréfasími 545 1901 460269-2109
101 Reykjavík Netfang mr@mr.is



Menntaskólinn í Reykjavík

Mars 2016

Til nemenda á málabraut 4. bekkjar

Ég undirritaður, nemandi í 4. bekk......, óska eftir að stunda nám veturinn 2016-2017 í:

Fornmáladeild I_______ Nýmáladeild I_______ 4. mál______

Fornmáladeild II_______ 4. mál ______ Nýmáladeild II_______ 

4. mál_______ 5. mál                    

3.mál er                         (valið við innritun í 3. bekk)

Til vara:

Fornmáladeild I_______ Nýmáladeild I_______   4. mál ______

Fornmáladeild II_______ 4. mál ______ Nýmáladeild II_______

4. mál_______ 5. mál                  

(Sjá yfirlit um námsgreinar og stundafjölda eftir deildum á bakhlið.)

Nafn________________________________________________  4. bekkur_______

sími_____________

Þeim, sem eru í vafa um í hvaða deild þeir hyggjast stunda nám næstu vetur, er bent á að ræða
málið  við  foreldra  sína,  eldri  nemendur  skólans,  nemendaráðgjafa,  umsjónarkennara  eða
fagstjóra í einstökum greinum. Fagstjórar í nokkrum greinum munu ganga í bekki og svara
spurningum nemenda. Jafnframt munu nemendaráðgjafar kynna deildaval á sérstökum fundi. 

Umsókn þessari þarf að skila til skrifstofu skólans í síðasta lagi 18. mars.

Póstfang og aðsetur Sími 545 1900 Kennitala
Lækjargötu 7 Bréfasími 545 1901 460269-2109
101 Reykjavík Netfang mr@mr.is



Menntaskólinn í Reykjavík

Mars 2016

Til nemenda á náttúrufræðibraut í 3. bekk

Eins og sést á yfirlitsblaði um deildaskiptingu mun náttúrufræðibraut 4. bekkjar verða
skipt  í  tvennt  skólaárið  2016-2017.  Munurinn  á  þessum tveimur  brautum  er  eingöngu  í
stærðfræði. Á náttúrufræðibraut 2 er lögð minni áhersla á fræðilega stærðfræði en meiri á
dæmareikning.  Próf í stærðfræði er mismunandi á brautunum tveimur. Vikulegur stundafjöldi
í  stærðfræði  á  báðum  brautum  er  hinn  sami.  Eins  og  sýnt  er  á  yfirlitsblaðinu  um
deildaskiptingu, geta nemendur úr náttúrufræðibraut 1 í 4. bekk valið milli fjögurra deilda
(náttúrufræðideildar I og II og eðlisfræðideildar I og II) í 5. bekk. Hins vegar er gert ráð fyrir
að nemendur úr náttúrufræðibraut  2 í 4. bekk fari eingöngu í náttúrufræðideild II í 5. bekk.
Muninn á deildum 5. og 6. bekkjar má sjá á yfirlitsblaði um stundafjölda á viku í einstökum
greinum.

Þeim, sem eru í vafa um á hvorri braut þeir hyggjast stunda nám næsta vetur, er bent á
að ræða málið við foreldra sína, eldri nemendur skólans, nemendaráðgjafa, umsjónarkennara
eða  fagstjóra  í  einstökum  greinum.  Konrektor  mun  ganga  í  bekki  og  svara  spurningum
nemenda.

Nemendur,  sem stunda  nám á  náttúrufræðibraut,  en  óska  eftir  að  færa  sig  yfir  á
málabraut geta notað þetta umsóknarblað til að sækja um brautarskipti með því að merkja við
málabraut. Þegar nemendur skipta um braut þurfa þeir að greiða kr. 10.000 vegna umsýslu við
brautaskiptin.

Ég undirritaður, nemandi í 3. bekk____  náttúrufræðibrautar,  óska hér  með eftir  að stunda

nám veturinn 2016-2017 á: 

Málabraut ____   Náttúrufræðibraut 1 ____ Náttúrufræðibraut 2 ____

Nafn_______________________________________________________sími__________

Séð:
____________________________________________________________

(forráðamaður /foreldri)

Umsókn þessari þarf að skila til skrifstofu skólans í síðasta lagi 18. mars.

Póstfang og aðsetur Sími 545 1900 Kennitala
Lækjargötu 7 Bréfasími 545 1901 460269-2109
101 Reykjavík Netfang mr@mr.is


