Mánud. 26.08

Þriðjudagur 27.08

Miðvikudagur 28.08

Fimmtudagur 29.08 Föstudagur 30.08

09.00-10.00

Opnunarathöfn
Gestgjafar:
Sigurður
Vopni
formaður
sviðsráðs
MVS og Jóna
Þórey forseti
Stúdentaráðs HÍ

Ávörp og tónlist.
Lilja D. Alfreðsdóttir,
Kolbrún Þ. Pálsdóttir og
Sævar Helgi Bragason

Kennsluslott
8.20-12.00

Kennsla

Liðsheildar
-vinna (FG og

13.15-15.30

Námsleiðaslott
Námsleiðir

kynna sig

Áhersla: „Hópurinn minn“,
gildin, hvað er að vera hluti
Samhristingur
af námssamfélagi, mikilvægi
Mikilvægarí hverri
upplýsingar
viðfangsefna
deild,
Diplómunám,
sviðsráð
og
nöfn,
fyrstu kynni
af
nemendafélög
kynna
sig
sambemendum,væntingar
og skapa jákvæa spennu
fyrir að byrja.

Fræðsla frá bókasafni,
námsráðgjöf og ritveri

Kennsla

Lord of the Rings og
föruneyti barnsins!

Kynnisferð um MVS með
eldri nemendum

Næring í boði
hússins

KM)

10.00-12.00

8.20-12.00

10.00-12.00 Smiðjur!

10.00-12.30

12.30-13.15

10.00-12.30

12.00-13.00
Háskólafélag Amnesty
12.30-13.00

Þú ert ekki ein/einn/
eitt!
Þjónusta ritvers f. nemendur
með annað móðurmál en
íslensku

Liðsheildarvinna og
hópefli
Áhersla: Kynnast betur, skapa
13.00-15.00
samkennd,
glíma við flókin
13.00-15.30
samvinnuverkefnu, ræðaSmiðjur!
um
Skólinn
ágreining, styrkja til tengsl,
leysaí Scimyndum!
áþreifanleg verkefni,
búaFitil
(HÍT og
Skálmöld,
sameinlega
áþreifanlega afurð
MM)
skólinn og
(t.d. Draumatré)
hið óvænta!

Liðsheildar
vinna

Vertu múrbrjótur!

12.00-13.00
Háskólafélag Amnesty
Femínistafélag HÍ
13.00-16.00

Liðsheildarvinna og
hópefli

Kennsla

Áhersla: Kynnast betur, skapa samkennd,
glíma við flókin samvinnuverkefnu, ræða
um ágreining, styrkja til tengsl, leysa
15.00-16.30
áþreifanleg verkefni,
búa til sameinlega
Viltu
í
áþreifanlega afurð
(t.d.fara
Draumatré)

skiptinám?

Bás alþjóðaskrifstofu

12.00-13.00

Óvæntar uppákomur!
HUGRÚN - geðfræðslufélag
12.30-13.00

Þú ert ekki ein/einn/eitt!
Þjónusta ritvers f. nemendur með
annað móðurmál en íslensku

13.15-15.00
Heimsóknir í skóla,
frístundaheimili,
félagsmiðstöðvar,
íþróttafélag,
menningarhús og
stofnanir í nágrenninu
Nemendur skrá sig

10.15-12.00
Heimsóknir í skóla,
frístundaheimili,
félagsmiðstöðvar,
íþróttafélag,
menningarhús og
stofnanir í nágrenninu
Nemendur skrá sig
12.00-13.00

Grill í boði hússins
13.00-15.00

Fræðsla frá bókasafni,
námsráðgjöf og ritveri!
13.20-14.00
Hvað eiga Gúmmí-Tarsan og
Jennifer Aniston
sameiginlegt? Kynning frá

Hljóðbókasafni
14.00-14.30
Bragðlaukasmiðja
14.30-15.00
Nemendur breyta heiminum

Kl. 18 Skemmtun í boði
nemendafélaganna!

