
Fjallamennskubraut 

Lýsing á braut 

Fjallamennskubraut lýkur með framhaldsskólaprófi og námslok af brautinni eru á 2. 

hæfniþrepi. Námi á brautinni er ætlað að auka hæfni nemenda til að ferðast um fjalllendi og 

óbyggðir á Íslandi. Námið veitir ekki formleg réttindi en á að gera nemendur færari um að 

skipuleggja ferðir um fjalllendi og óbyggðir og veita grunnþjálfun í að meta vettvang og velja 

úrræði við ólíkar aðstæður. Námið er hugsað sem fyrsta skref í fjallamennskunámi sem hægt 

verður að byggja ofan á með áframhaldandi námi og meiri þjálfun. Fjallamennskubraut er 90 

einingar og miðað við að henni sé hægt að ljúka á tveimur árum. Kjarni brautar er 30 einingar 

og í honum eru almennar greinar í framhaldsskóla. Sérgreinar brautarinnar eru alls 60 

einingar og geta einnig verið hluti af stúdentsprófi. Að loknu námi eiga nemendur að hafa 

öðlast almenna hæfni sem er í samræmi við hin níu svið lykilhæfninnar og grunnþætti 

menntunar. 

Kjarni • 30 einingar 

Íslenska ÍSLE 2GO05 eða 2NH05 5 ein. 

Val nemanda og skóla 25 ein. 

 

  

Alls 90 einingar 

Inntökuskilyrði 

Inntökuskilyrði á brautina eru að hafa lokið grunnskóla eða sambærilegri menntun. 

Skipulag 

Hægt er að skoða skipulag náms 2017-2018 hér. Námslok fjallamennskubrautar eru á 

hæfniþrepi 2. Val nemenda á áföngum í kjarna skal því miðast við að í lok náms verði 25-

50% (23-46 einingar) á hæfniþrepi 1, 50-75% (46-69 einingar) á hæfniþrepi 2 og á 

hæfniþrepi 3 verði að hámarki 10 einingar. 

Hæfniviðmið 

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að 

• skipuleggja og undirbúa ferðir um fjalllendi og óbyggðir á Íslandi. 

• taka á virkan og ábyrgan hátt þátt í fjalla- og óbyggðaferðum. 

Sérhæfing • 60 einingar 

Fjallamennska FJAL 1AA12 • 1BT13 • 2DF12 • 2EF13 • 2FE10 60 ein. 

http://www.fas.is/wp-content/uploads/2015/05/Fjallamennskunam-2.pdf
http://namskra.is/courses/5501b86962933a46920012d1
http://namskra.is/courses/5502a64562933a4692001473
http://www.fas.is/wp-content/uploads/2015/05/Fjallamennskunam-INT-17-18_1.pdf
http://namskra.is/courses/55360d3e62933a4692008694
http://namskra.is/courses/5565e6c862933a5b20001630
http://namskra.is/courses/5566d91d62933a5b200018de
http://namskra.is/courses/556738b662933a5b20001a3a
http://namskra.is/courses/55682c4062933a5b20001bcf


• stunda áframhaldandi nám í útivist og fjallamennsku. 

• velja sér markvissa þjálfun byggða á traustum grunni. 
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