
 

Náttúruvísindabraut 
 

Náttúruvísindabraut er þriggja ára nám sem lýkur með stúdentsprófi 

Nám á náttúruvísindabraut er skipulagt sem 200 framhaldsskólaeininga (200 fein, nýjar einingar) og 

6 anna nám og því lýkur með stúdentsprófi. Námi á náttúruvísindabraut er ætlað að veita nem-

endum góða, almenna undirstöðuþekkingu í bóklegum greinum með áherslu á sérsvið náttúru-

vísinda og stærðfræði. Námið hentar nemendum sem sýnt hafa góðan árangur í námi í grunnskóla. 

 

Nemendur hafa möguleika á að byggja góðan grunn fyrir framhaldsnám, sem krefst góðrar undir-

stöðu í stærðfræði og raungreinum, þar sem skólinn býður upp á marga áhugaverða áfanga í 

þessum greinum. Brautin býr nemendur undir framhaldsnám í háskóla í náttúruvísindum, stærð-

fræði og öðrum greinum sem byggjast á góðri undirstöðu í náttúruvísindum t.d. heilbrigðisgreinum, 

verkfræði, tæknifræði og landbúnaðarfræðum.  

 
  



 

Félagsvísindabraut 
 

Félagsvísindabraut er þriggja ára nám sem lýkur með stúdentsprófi 

Nám á félagsvísindabraut er skipulagt sem 200 framhaldsskólaeininga (200 fein, nýjar einingar) og   

6 anna nám og því lýkur með stúdentsprófi. Námi á félagsvísindabraut er ætlað að veita nemendum 

góða, almenna undirstöðuþekkingu í bóklegum greinum með áherslu á félagsvísindagreinar. Námið 

hentar nemendum sem sýnt hafa góðan árangur í námi í grunnskóla. 

 

Nemendur hafa möguleika á að byggja góðan grunn fyrir framhaldsnám, sem krefst góðrar undir-

stöðu í bóklegum greinum, með áherslu á samfélagsgreinar, þar sem skólinn býður upp á marga 

áhugaverða áfanga í þessum greinum. Brautin býr nemendur undir framhaldsnám í háskóla í t.d. 

félagsvísindum, sagnfræði, sálfræði, fjölmiðlafræði og uppeldisgreinum. 

 
 

 

 



 

Hugvísindabraut 
 

Hugvísindabraut er þriggja ára nám sem lýkur með stúdentsprófi 

Nám á hugvísindabraut er skipulagt sem 200 framhaldsskólaeininga (200 fein, nýjar einingar) og 6 

anna nám og því lýkur með stúdentsprófi. Námið hentar nemendum sem sýnt hafa góðan árangur í 

námi í grunnskóla. 

 

Hugvísindabraut í FB er ætlað að veita nemendum góða, almenna undirstöðuþekkingu í bóklegum 

greinum með áherslu á erlend tungumál, s.s. ensku, dönsku, spænsku og þýsku. Brautin býr nem-

endur undir framhaldsnám í háskóla, einkum þar sem gerð er krafa um góða tungumálakunnáttu. 

 

Stúdentspróf af hugvísindabraut er heppilegur undirbúningur fyrir háskólanám í hugvísindum, 

einkum íslensku, bókmenntafræði, erlendum tungumálum, sagnfræði og heimspeki. Margir 

nemendur af hugvísindabraut hafa farið í kennaranám, lagt fyrir sig einhvers konar ferðamálafræði 

til þess að starfa á ferðaskrifstofum, í móttökum hótela eða hafa orðið leiðsögumenn, flugfreyjur og 

flugþjónar. 

 



 

Tölvubraut 

 

Tölvubraut er þriggja ára nám sem lýkur með stúdentsprófi 

Nám á tölvubraut er skipulagt sem 200 framhaldsskólaeininga (200 fein, nýjar einingar) og 6 anna 

nám og því lýkur með stúdentsprófi. Námið hentar nemendum sem sýnt hafa góðan árangur í námi í 

grunnskóla. 

 

Tölvubraut í FB er ætlað að veita nemendum góða, almenna undirstöðuþekkingu í bóklegum 

greinum með áherslu á stærðfræði- og tölvugreinar. Nemendur kynnast margháttaðri tölvuvinnslu, 

s.s. vefsíðugerð, gagnagrunnsvinnslu,  margmiðlun, tölvustuddri hönnun og uppsetningu og rekstri 

netkerfa. 

 

Brautin býr nemendur undir framhaldsnám í háskóla, einkum þar sem gerð er krafa um góða 

stærðfræði- og tölvukunnáttu. Stúdentspróf af tölvubraut er heppilegur undirbúningur fyrir 

háskólanám í tölvunarfræði, kerfisfræði, tækni- og verkfræðigreinum eða til starfa í tölvugeiranum. 

 

  



 

Fata- og textílbraut 

 
Fata- og textílbraut er þriggja ára nám sem lýkur með stúdentsprófi 

Nám á fata- og textílbraut er skipulagt sem 200 framhaldsskólaeininga (200 fein, nýjar einingar) og 6 

anna nám og því lýkur með stúdentsprófi. Námið hentar nemendum sem hafa mikinn áhuga á fata-, 

textíl- og hönnunargreinum.  

 

Fata- og textílbraut í FB er ætlað að veita nemendum góða, almenna undirstöðuþekkingu í 

bóklegum greinum og listgreinum með áherslu á fata- og textílgreinar. Meðal kennslugreina á 

brautinni eru: tíska, textíll, hugmyndavinna, kennsla með hönnunarforrit, tískuteikningar, 

fatasaumur, prjón og hekl. 

 

Brautin býr nemendur undir framhaldsnám í háskóla eða sérskólum, einkum þar sem gerð er krafa 

um góðan undirbúning í listgreinum og handverki. Stúdentspróf af fata- og textílbraut er heppilegur 

undirbúningur fyrir nám t.d. í listgreinum, fatahönnun, kennslufræði og klæðskurði. 

 

Athugið að brautin hefur einnig verið góður kostur fyrir þá sem hafa lokið stúdentsprófi eða öðru 

námi og stefna markvisst á grunnnám í list-, hönnunar- og verkmenntagreinum og gefur jafnframt 

tækifæri á að byggja upp portfoliomöppu (safnmöppu) sem nauðsynlegt er að leggja fram ef 

ætlunin er að sækja um frekara nám. 
 

  



 

Myndlistarbraut 
 

Myndlistarbraut er þriggja ára nám sem lýkur með stúdentsprófi 

Nám á myndlistarbraut er skipulagt sem 200 framhaldsskólaeininga (200 fein, nýjar einingar) og 6 

anna nám og því lýkur með stúdentsprófi. Námið hentar nemendum sem hafa mikinn áhuga á 

listgreinum.  

 

Myndlistarbraut í FB er ætlað að veita nemendum góða, almenna undirstöðuþekkingu í bóklegum 

greinum og listgreinum með áherslu á myndlist. Meðal kennslugreina á brautinni eru sjónlistir, 

stafræn myndvinnsla, ljósmyndun, hugmyndavinna, tvívíð og þrívíð formfræði, módelteikning, 

fjarvídd, anatómía, málun, teikning og skúlptúr. Unnin eru stór lokaverkefni í lok námstímans. 

 

Brautin býr nemendur undir framhaldsnám í háskóla eða sérskólum, einkum þar sem gerð er krafa 

um góðan undirbúning í listgreinum. Stúdentspróf af myndlistarbraut er heppilegur undirbúningur 

fyrir nám í listgreinum háskóla, eins og t.d. myndlist, hönnun, grafískri hönnun, fatahönnun, 

vöruhönnun, arkitektúr, ljósmyndun o.fl.. 

 

Athugið að brautin hefur einnig verið góður kostur fyrir þá sem hafa lokið stúdentsprófi eða öðru 

námi og stefna markvisst á á grunnnám í list-, hönnunar- og verkmenntagreinum og gefur jafnframt 

tækifæri á að byggja upp portfoliomöppu (safnmöppu) sem nauðsynlegt er að leggja fram ef 

ætlunin er að sækja um frekara nám. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

Íþróttabraut 
 

Íþróttabraut er þriggja ára nám sem lýkur með stúdentsprófi 

Nám á íþróttabraut er skipulagt sem 200 framhaldsskólaeininga (200 fein, nýjar einingar) og 6 anna 

nám og því lýkur með stúdentsprófi. Námið hentar nemendum sem hafa mikinn áhuga á íþróttum. 

Að loknu námi á íþróttabraut opnast dyr að mörgum áhugaverðum námsbrautum á háskólastigi. 

 

Íþróttabraut í FB er ætlað að veita nemendum góða, almenna undirstöðuþekkingu í bóklegum 

greinum, íþróttafræði og íþróttagreinum. Byrjað er á að fjalla um íþróttir barna og svo byggt ofan á 

það með íþróttasálfræði og þjálffræði. Í íþróttagreinum er tekin fyrir þjálfun barna í hinum ýmsu 

íþróttagreinum. Nemendur ljúka þjálfarastigi ÍSÍ (1a, b og c) í a.m.k. fjórum íþróttagreinum, allt eftir 

eigin áhuga. Auk þess klára nemendur almennan hluta 1 og 2 í þjálfarastiga ÍSÍ.  

 

Brautin býr nemendur undir framhaldsnám í háskóla eða sérskólum, einkum þar sem gerð er krafa 

um góðan undirbúning í íþróttagreinum. Markmið íþróttafræðináms er að veita nemendum 

fræðilega og verklega undirstöðuþekkingu í kennslu og þjálfun íþrótta og hreyfináms fyrir börn og 

unglinga. Stúdentspróf af íþróttabraut er t.d. heppilegur undirbúningur fyrir kennaranám í 

íþróttafræði, einkaþjálfun og þar sem starfsvettvangur er þjálfun barna og unglinga hjá félaga-

samtökum og skólum. 

 

 

 
 

  



 

Sjúkraliðabraut 
 

Sjúkraliðabraut er þriggja ára nám sem lýkur með starfsréttindum sjúkraliða 

Sjúkraliðanám er 6 anna nám ásamt 16 vikna starfsþjálfun á sjúkrastofnunum, 200 framhalds-

skólaeiningar (200 fein, nýjar einingar) og skiptist í bóklegt og verklegt nám. Meðal kennslugreina 

má nefna hjúkrun, líffæra- og lífeðlisfræði, siðfræði, sjúkdómafræði, sýklafræði og margt fleira, auk 

almennra greina. Verklegt nám fer fram á sjúkrastofnunum á höfuðborgarsvæðinu. Sjúkraliðanám 

er hægt að stunda bæði í dagskóla og kvöldskóla. 

 

Starfsréttindi 

Að námi loknu veitir heilbrigðisráðuneytið leyfi til að bera starfsheitið sjúkraliði, sem er lögverndað 

starf. 

 

Starfsvettvangur 

Sjúkraliði vinnur við hjúkrunarstörf á sjúkrahúsum, öldrunarstofnunum, heilsugæslustofnunum, 

sambýlum og víðar. 

 

Framhaldsmenntun 

Að loknu sjúkraliðanámi er auðvelt að bæta við einingum til stúdentsprófs og þar með opnast 

möguleiki á háskólanámi. Starfandi sjúkraliðar hafa einnig tækifæri til að afla sér sérmenntunar á 

öldrunarsviði. 

 
  



 

Húsasmiðabraut 
 

Nám í húsasmíði er þriggja ára nám og lýkur með burtfararprófi í húsamíði 

Nám í húsasmíði er 5 anna nám í skóla og að auki 72 vikur á námssamningi, það er 159 framhalds-

skólaeiningar (159 fein, nýjar einingar). Nám í húsasmíði er bæði skemmtilegt og skapandi og 

skiptist í verklegt nám, fagbóklegar og almennar námsgreinar. Nemendur byrja á því að fara í 

bóklegt og verklegt nám í skóla og fara svo á námssamning hjá húsasmíðameistara eða bygginga-

fyrirtæki. Námssamningurinn tekur 40 vikur eða 10 mánuði. Eftir að hafa lokið samningi hjá 

húsasmíðameistara eða byggingafyrirtæki fer nemandinn í sveinspróf. Að því loknu hefur hann 

réttindi til að starfa sem húsasmiður. Atvinnumöguleikar í húsasmíði eru mjög miklir og starfið er 

mjög fjölbreytilegt.  

 

Nám í bygginga- og mannvirkjagreinum hefst með einnar annar grunnnámi sem er sameiginlegt 

fyrir: Húsasmíði, húsgagnasmíði, málaraiðn, múraraiðn, pípulagnir, veggfóðrun og dúklagnir. 

 

Raunhæf verkefni 

Í verklega náminu er lögð áhersla á smíði á raunverulegum verkefnum þar sem nemendur læra að 

nota handverkfæri og algengustu trésmíðavélar. Eitt af verkefnum nemenda er gestahús. Í þessu 

verkefni smíða nemendur, í samvinnu, gestahús frá grunni og skila því fullbúnu. 

 

Framhaldsnám 

Af húsasmiðabraut er hægt að taka stúdentspróf og fara síðan í háskólanám. Einnig er hægt að fara í 

meistaraskóla og gerast sjálfstæður atvinnurekandi. 

 

 



Snyrtibraut 
 

Nám í snyrtifræði er þriggja ára nám og lýkur með burtfararprófi í snyrtifræði 

Nám í snyrtifræði er bæði skemmtilegt og skapandi og skiptist í verklegt nám, fagbóklegar og 

almennar námsgreinar. Það er skipulagt sem 6 anna nám í skóla og 10 mánuðir á námssamningi og 

er 200 framhaldsskólaeiningar (200 fein, nýjar einingar). Almennt bóklegt nám tekur 2 annir og 

verklegt nám í skóla er 4 annir. Að loknu námi í skóla tekur við 40 vikna starfsþjálfun (10 mánaða). 

Námsbrautin er því skilgreind sem þriggja ára nám, auk starfsþjálfunarinnar. Námi í snyrtifræði lýkur 

með sveinsprófi og fær þá viðkomandi starfsheitið snyrtifræðingur. Nemandi þarf að vera orðinn 18 

ára þegar hann byrjar nám í verklegri snyrtifræði. 

 

Framhaldsnám 

Til að öðlast meistararéttindi í greininni er hægt að fara í meistaraskóla og gerast sjálfstæður 

atvinnurekandi. Af snyrtibraut er hægt að taka stúdentspróf. 

 

Mannleg samskipti 

Kennsla í snyrtifræði miðast við að veita almenna, faglega undirstöðumenntun í greininni. Leitast er 

við að þjálfa sjálfstæð vinnubrögð nemenda og auka hæfileika þeirra og getu til samvinnu við aðra. 

Nemendur auka færni sína til að standast kröfur iðngreinarinnar um nákvæmni, áreiðanleika og 

fagleg vinnubrögð. Snyrtifræðingar vinna í mikilli nálægð við viðskiptavini sína og því er mikilvægt að 

þjálfa samskiptafærni nemenda og getu þeirra til að skilja þarfir viðskiptavina. Lögð er áhersla á að 

rækta jákvætt viðhorf nemenda til gæða þjónustu. 

 

Góðir atvinnumöguleikar 

Starf snyrtifræðings er fjölbreytt og gefandi og býður upp á margs konar atvinnutækifæri að námi 

loknu: Að vinna á snyrtistofu, á heilsuræktarstöðvum, að vera ráðgefandi í verslunum og 

heildverslunum. Námið er byggt upp samkvæmt alþjóðlegum kröfum í snyrtifræði. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rafvirkjabraut 
 

Nám í rafvirkjun er þriggja ára nám og lýkur með burtfararprófi í rafvirkjun 

Það er skipulagt sem 6 anna nám í skóla og 48 vikur á námssamningi og er 200 framhalds-

skólaeiningar (200 fein, nýjar einingar) í skólanum. Grunnnám rafiðna er tveggja ára nám, 124 

framhaldsskólaeiningar og er sameiginlegur grunnur fyrir rafeindavirkjun, rafveituvirkjun, 

rafvélavirkjun og rafvirkjun. 

Nám í rafvirkjun tekur eitt ár að lokinni grunndeild og er námið bæði verklegt og bóklegt. Eftir 48 

vikna samning hjá meistara fer neminn í sveinspróf.  

 

Verksvið rafvirkja 

Störf rafvirkja tengjast flestum sviðum nútíma lífs. Auk hefðbundinna nýlagna og viðhalds á eldri 

lögnum vinna rafvirkjar við margs konar sérhæfðar lagnir svo sem tölvulagnir, lagnir fyrir 

viðvörunarkerfi, dyrasíma og kallkerfi ásamt uppsetningu á loftnetskerfum og viðhaldi þeirra. Stór 

þáttur í störfum rafvirkja er vinna við alls konar stýringar í iðnaði og heimahúsum, þar sem unnið er 

meðal annars með iðntölvur og hússtjórnarkerfi ásamt viðhaldi á tækjum og búnaði. Margir 

rafvirkjar vinna einnig við hönnun, ráðgjöf og sölumennsku á sviði raflagna- og rafbúnaðar. 

 

Framhaldsmenntun 

Af rafvirkjabraut er hægt að taka stúdentspróf og fara síðan í háskólanám. Einnig er hægt að fara í 

meistaraskóla og gerast sjálfstæður atvinnurekandi. 

 

Góðir atvinnumöguleikar 

Rafvirkjun er háþróuð tæknigrein sem býður upp á mikla atvinnumöguleika, fjölbreytt starfssvið og 

er góður kostur fyrir þá sem ætla í framhaldsnám í tæknifræði og/eða verkfræði. 

 
 

 

  



 

Viðbótarnám til stúdentsprófs að loknu starfsnámi 
 

Til að geta lokið stúdentsprófi að loknu starfsnámi þurfa nemendur að hafa lokið burtfararprófi af 

viðkomandi starfsnámsbraut. Ekki er gerð krafa um að nemendur hafi lokið sveinsprófi í 

iðnnámi.Viðbótarnámið er skipulagt þannig að nemendur uppfylli lágmarkskröfur um undirbúning 

fyrir nám við háskóla á Íslandi. 

 

Nauðsynlegt er að nemendur leiti sér upplýsinga hjá viðkomandi háskóladeild eða háskólastofnun 

hvort viðbótarnámið sé nægjanlegt eða hvort nauðsynlegt sé að bæta við einhverjum sérstökum 

námsgreinum. 

  



 

Framhaldsskólabraut 
 

Nám á framhaldsskólabraut er tveggja ára nám og lýkur með framhaldsskólaprófi 

Framhaldsskólabraut er tveggja ára námsbraut fyrir þá sem ekki hafa náð tilskildum árangri á 
grunnskólaprófi.  
 
Á brautinni er öflugt umsjónarkennarakerfi og mikið aðhald. Nemendur þurfa að ljúka 
skylduáföngum af brautinni sem eru bæði bóklegir og verklegir. Á brautinni eru lögð áhersla á að 
nemendur byggi upp góðan grunn fyrir áframhaldandi nám á framhaldsskólastigi bæði í bók- og 
verknámi. Þeir sem hefja nám á framhaldsskólabraut geta einnig skráð sig í áfanga á öðrum 
námsbrautum eftir áhuga og getu.  
 
Nemendur af framhaldsskólabraut halda flestir áfram inn á aðrar brautir skólans.  
Framhaldsskólabraut FB er einkum ætluð nemendum úr Breiðholtinu.  



 

Starfsbraut 
 

Nám á starfsbraut er fjögurra ára nám og lýkur með lokaprófi  

Nám á starfsbraut er framhaldsnám fyrir nemendur sem notið hafa kennslu samkvæmt 

einstaklingsmiðaðri námskrá verulegan hluta af skólagöngu sinni. 

 

Nám við starfsbraut Fjölbrautaskólans í Breiðholti hefur það að markmiði að þroska með 

nemendum hæfni og getu sem gerir þeim fært að takast á við fjölbreytt viðfangsefni daglegs lífs á 

heimili, í vinnu, tómstundum og áframhaldandi nám.  

 

Lögð er áhersla á fjölbreytta kennsluhætti sniðna að þörfum nemenda og getu. 

 

Á 3. og 4. námsári er lögð áhersla á starfstengt nám og kynningu á vinnustöðum. 

 



 

 

FabLab og E-lab 
 

FabLab FB 

FabLab Reykjavík er rekið í samstarfi Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, Reykjavíkurborgar og 

Fjölbrautaskólans í Breiðholti. Í smiðjunni er ýmis konar tækjabúnaður til að búa til margvíslega 

hluti. Þar er m.a. fræsivél til að búa til stóra hluti úr tré og plasti, minni fræsivélar til að fræsa 

rafrásir og mótagerð, þrívíddarskanni, þrívíddarprentarar, laserskerar til að skera út hluti í pappa, 

plexígler, MDF og merkja gler, svo dæmi séu tekin. Þá er í smiðjunni einnig vinylskeri til að skera út 

límmiðafilmur. Smiðjan er búin fjölda tölva, hlaðin opnum og frjálsum hugbúnaði til að hanna og 

búa til nánast hvað sem er. 
 

Boðið er upp á FabLab-áfanga í FB þar sem nemendur kynnast framleiðslu í stafrænni smiðju. Þá eru 

einnig margar brautir skólans farnar að tengja FabLab við áfanga á brautunum. 

 

E-lab FB 

Í E-labi, sem er fyrsta sinnar tegundar á landinu, geta nemendur FB fengið afnot af 

þrívíddarprentara og margvíslegum mælitækjum fyrir rafeindatækni. 
 

Í E-labinu eru tæki sem útbúa rafrásir með nýjustu tækni. Nemendur geta hannað og búið til sínar 

eigin rásir og prentað sína eigin hluti í þrívíddarprentaranum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nýsköpunarbraut 

 
Nýsköpunarbraut er þriggja ára nám sem lýkur með stúdentsprófi 

Nám á nýsköpunarbraut er skipulagt sem 200 framhaldsskólaeininga (200 fein, nýjar einingar) og 6 

anna nám og því lýkur með stúdentsprófi. Námið hentar nemendum sem hafa mikinn áhuga á 

nýsköpun og frumkvöðlafræði.  
 

Nýsköpunarbraut er ætlað að veita nemendum góða, almenna undirstöðuþekkingu í bóklegum og 

verklegum greinum með áherslu á nýsköpun og frumkvöðlafræði. Meðal kennslugreina á brautinni 

eru frumkvöðlafræði, fjarvíddarteikning, hönnun og hugmyndavinna, ljósmyndun, forritun, efnis-

fræði og verkleg færni. Nemendur kynnast nýjustu tækni í FabLab og E-Lab og unnið er í smiðjum 

skólans, en þær eru í trésmíði, rafmagni, myndlist, textíl, FabLab og E-Lab. Haldnar verða sólarhrings 

og hálfs sólarhrings frumkvöðlabúðir nokkrum sinnum á námstímanum. Unnin eru fjölbreytt 

verkefni á hverri önn, t.d. frumgerðir að hlutum og í lok námstímans verður „Start UP“ verkefni 

unnið þar sem hugmynd verður að veruleika og nemendur geta jafnvel lagt grunn að eigin fyrirtæki. 
 

Brautin býr nemendur undir framhaldsnám í háskóla eða sérskólum, einkum þar sem gerð er krafa 

um góðan undirbúning í list- og verkgreinum. Stúdentspróf af nýsköpunarbraut er heppilegur 

undirbúningur fyrir nám í listgreinum háskóla, eins og t.d. nýsköpunar- og frumkvöðlafræði, 

hönnun, fatahönnun, iðnhönnun, vöruhönnun, arkitektúr o.fl.. Nýsköpunarbrautin er frábær 

undirbúningur fyrir þá sem vilja bera ábyrgð á eigin framtíð og vilja vinna sjálfstætt. 
 

Athugið að brautin er einnig góður kostur fyrir þá sem hafa lokið stúdentsprófi eða öðru námi og 

stefna markvisst á grunnnám í list-, hönnunar- og verkmenntagreinum og gefur jafnframt tækifæri á 

að byggja upp portfoliomöppu (safnmöppu) sem nauðsynlegt er að leggja fram ef ætlunin er að 

sækja um frekara nám. 

 

 

 

 

 

 

 


