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Sjálfsmat Fjölbrautaskólans í Breiðholti
Á vordögum 2011 var gerð úttekt á starfsemi Fjölbrautaskólans í Breiðholti. Gæðaráð skoðaði niðurstöður úttektarinnar og útbjó á þeim grunni sjálfsmatsáætlun fyrir skólaárin 2011-2013. Í framhaldinu hefur áætlunin verið leiðarvísir í gæðatengdum aðgerðum innan skólans. Á vorönn 2012 var
ráðinn starfsmaður gæðaráðs til einnar annar, Sigrún Birna Björnsdóttir. Á verksviði hennar var m.a.
að skrifa starfslýsingar og skrá verkferla, en einnig kom hún að gerð áhættumats, vinnu að eineltisáætlun og stefnumótun, m.a. að undirbúningi og úrvinnslu þróunarvinnu sem fram fór þann 8. mars
2012.
Gæðaráð náði ekki að ljúka öllum verkum á sjálfsmatsáætluninni skólaárið 2011–2012, þótt margt
hafi áunnist. Mótun og vinnsla starfsmannastefnu og verkferla tekur lengri tíma en áætlað var og ekki
tókst að kanna námsgengi með tilliti til tengsla einkunna og mætingahlutfalls eins og fyrirhugað var.
Áætlað er að störf gæðaráðs fari í fastan farveg þannig að úrvinnsla árlegra verkefna verði á könnu
tiltekins starfsmanns. Gæðaráð mun áfram hittast reglulega, leggja línur varðandi gæðamál og fara
yfir niðurstöður athugana og kannana. Hér á eftir verða tilgreind helstu verkefni gæðaráðs á umliðnu
skólaári. Í viðhengi má lesa skýrslur kennsludeilda, bókasafns og námsráðgjafar.

Fundargerðir
Fundargerðir skólafunda, skólaráðs og skólanefndar birtast á heimasíðu skólans og eru þannig
aðgengilegar þeim sem áhuga hafa. Enn fremur eru fundargerðir stjórnendafunda og kennarafunda
vistaðar í kafla 001 á samskrá og þannig aðgengilegar starfsfólki skólans í þeim tilgangi að auka gegnsæi í stjórnun skólans. Þetta fyrirkomulag er nýtt og í samræmi við ábendingar úttektaraðila.

Áfallaáætlun
Áfallaáætlun var unnin á haustönn 2009. Hún er birt á heimasíðu skólans og vistuð í kafla 003 á samskrá.

Áhættumat
Áhættumat var unnið á vorönn 2012. Fagstjórar hverrar brautar framkvæmdu kerfisbundið áhættumat eftir gátlistum Vinnueftirlitsins á vorönn 2012 og skrifuð var áhættumatsskýrsla. Gera þarf
framkvæmdaáætlun á grunni skýrslunnar og er ýmislegt þegar komið til framkvæmda, t.d. varðandi
geymslu hættulegra efna. Þó er ljóst að mikill kostnaður er því samfara að mæta ýtrustu kröfum sem
gerðar eru af hálfu Vinnueftirlitsins.

Eineltisáætlun
Eineltisáætlun starfsmanna er í mótun. Þorlákur Helgason var fenginn til samstarfs og vann að mótun
eineltisáætlunarinnar ásamt Ólöfu Helgu Þór námsráðgjafa. Áætlunin var til skoðunar á starfsdögum
kennara í maí 2012 og er ekki fullbúin. Hún verður birt á heimasíðu og vistuð í kafla 003 á samskrá.

Jafnréttisáætlun
Jafnréttisáætlun var endurskoðuð á vorönn 2012 í kjölfar athugasemda sem bárust frá jafnréttisfulltrúa mennta- og menningarmálaráðuneytis og jafnréttisstofu. Jafnréttisáætlunin er aðgengileg á
heimasíðu skólans og vistuð í kafla 003 á samskrá.

Starfsmannaviðtöl
Starfsmannaviðtöl voru framkvæmd á skólaárinu. Skólameistari auk annarra stjórnenda skólans tóku
kerfisbundið viðtöl við alla starfsmenn skólans. Starfsmannaviðtölin voru undirbúin með spurningum
til starfsmanna og var farið í gegnum spurningarnar í viðtalinu. Í lok viðtals var rætt um framtíðaráætlanir starfsmanns og óskir varðandi. Starfsmannaviðtölin munu endurtekin reglulega og standa
vonir til að þau nýtist við starfsþróun og til þess að efla skólabrag.
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Kennslukönnun
Kennslukönnun var lögð fyrir á haust- og vorönn. Kennslukönnunin er trúnaðarmál milli skólameistara og viðkomandi kennara og fer úrvinnsla gagna fram utan skólans. Allir kennarar fá niðurstöður
könnunarinnar í lokuðu umslagi eftir prófsýningu við annarlok. Haustið 2011 var gerð kennslukönnun
meðal kennara sem kenndu fyrstu áfanga í kjarnagreinum og vorið 2012 var gerð könnun meðal
kennara á starfsnámsbrautum. Áætlað er að kanna reglulega kennslu á öllum brautum skólans og
verða listnámsbraut og bóknámsbrautir á dagskrá á næsta skólaári.

Kennsluáætlanir
Kennsluáætlanir var safnað saman kerfisbundið og fylgst með skilum þeirra. Skilin voru skjótari á vorönn en haustönn og má því segja að þau fari batnandi. Til stendur að taka stikkprufur og kanna gæði
kennsluáætlana á næsta skólaári.

Viðhorfskönnun
Viðhorfskönnun meðal nemenda var framkvæmd bæði á vorönn 2011 og vorönn 2012. Könnunin er á
vefnum og fengu allir nemendur skólans tölvupóst með boði um að taka þátt í könnuninni. Þátttaka
var þokkaleg, 39% fyrra árið en minni seinna árið, eða um 32%. Næstum helmingur svarenda hefur
stundað nám í öðrum framhaldsskóla, um 10% þeirra er foreldri og um 60% stunda launaða vinnu
með náminu. Á bilinu 60–70% svarenda læra heima í minna en eina klukkustund á dag að meðaltali
og 75% svarenda lásu 5 eða færri bækur á síðasta ári. Um 60% svarenda segjast koma með nesti að
heiman, á bilinu 60–70% svarenda gæta þess að hreyfa sig reglulega og ríflega 60% svarenda gæta
þess að borða hollan mat og borða morgunmat heima. Um 80% svarenda telja að mæta eigi eins vel í
skólann og vinnuna. Ríflega 90% telja árangur í námi vera fyrst og fremst á eigin ábyrgð, en þó telja
um 40% sig þurfa meiri hjálp við námið en þau fái núna. Aðeins um 30% svarenda telur sig fá þjálfun í
að spyrja gagnrýninna spurninga og um 40% telja sig fá þjálfun í að vinna skipulega og að námið hafi
aukið þeim sjálfstraust. Um 70% telja að það sem þeir læri í einni námsgrein nýtist þeim annars
staðar. Svarendur telja flestir að nám á viðkomandi námsbraut veiti þeim góða menntun (75%), en
færri telja að námið sé vel skipulagt (55%). Um 70% svarenda segja að kennarar og nemendur sýni
þeim virðingu og að þeim líði vel bæði í kennslustundum og frímínútum. Um 65% svarenda telja sig
geta fengið ráðgjöf og stuðning ef þeir þurfi á að halda, en þó segjast um 20% nýlega hafa hugleitt að
hætta í skólanum. Einungis um 20% svarenda segist taka þátt í félagsstarfi á vegum nemendafélagsins, á sama tíma og um 70% telja að það sé gaman vera í FB.

Ársskýrslur deilda
Ársskýrslur deilda eru samdar af fagstjórum og ábyrgðarmönnum einstakra deilda og starfssviða
skólans og skilað til skólameistara í lok skólaárs. Í viðhengi má lesa ársskýrslur sem skilað var vorið
2012. Af bóknámssviði eru skýrslur enskudeildar, íslenskudeildar, stærðfræðideildar, félagsgreinadeildar, náttúrufræðideildar og deildar erlendra tungumála. Af starfsnámssviði eru skýrslur rafiðnabrautar, tréiðnabrautar, snyrtibrautar og sjúkraliðabrautar. Af listnámssviði eru skýrslur myndlistardeildar og fata- og textíldeildar. Af sviði námsstuðnings eru skýrslur framhaldsskólabrautar, starfsbrautar og innflytjendabrautar. Af sviði faglegrar þjónustu eru skýrslur námsráðgjafar og bókasafns,
svo og skýrsla um framkvæmd sæludaga. Allar þessar skýrslur má finna í viðauka.
Skólinn tók þátt í átakinu Nám er vinnandi vegur og skilaði af því tilefni skýrslum til mennta- og
menningarmálaráðuneytisins um gengi nemenda, bæði á haustönn og vorönn. Þessar skýrslur eru
ekki birtar hér, þar sem um viðkvæmt málefni er að ræða.
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Vor 2011




Kynning á könnun um viðhorf og líðan kennara í FB
Könnun um óskir kennara varðandi starfsaðstöðu og endurmenntunarnámskeið
Viðhorfskönnun nemenda (líðan og viðhorf til skólans)

Haust 2011












Vinna úr svörum í viðhorfskönnun nemenda
Fundargerðir skólafunda, skólaráðs og skólanefndar á heimasíðu
Fundargerðir stjórnendafunda og kennarafunda á samskrá
Starfsmannaviðtöl (1. hluti)
Kennslukönnun (valdir áfangar)
Jafnréttisáætlun
Áfallaáætlun
Sjálfsmatsáætlun
Námsgengi í verkefninu „Nám er vinnandi vegur“
Aðferðarfræði í skoðun á brottfall
Könnun á námsgengi endurinnritaðra í FB

Vor 2012











Starfsmannaviðtöl (2. hluti)
Kennslukönnun (valdir áfangar)
Viðhorfskönnun nemenda
Eineltisáætlun (1. mars)
Áhættumat (lok febrúar)
Starfslýsingar
Starfsmannastefna
Áætlun um gerð verkferla
Sjálfsmatsskýrsla 2011–12 (lok júní)
Námsgengi: kanna tengsl einkunnar og mætingahlutfalls

Haust 2012





Kennslukönnun (valdir áfangar)
Verkferlar unnir
Starfsánægjumat
Námsgengi
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Vor 2013






Kennslukönnun (valdir áfangar)
Verkferlar unnir
Starfsmannastefna
Viðhorfskönnun nemenda
Námsgengi

Haust 2013





Kennslukönnun (valdir áfangar)
Verkferlar unnir
Starfsmannastefna
Námsgengi
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Samantekt áhættumats
Fyrirtæki:

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti

Hvar:

Austurbergi 5, 111 Reykjavík

Hvenær:

Febrúar–mars 2012

Hverjir:

Fagstjórar allra deilda og brauta skólans

Hvernig:

Fagstjórar funduðu með sínu fólki og fylltu út vinnuumhverfisvísa (skólar) og
aðgerðaáætlanir

Samantekt
Skrifaðar voru sjö aðgerðaáætlanir þar sem áhættuþættir eru svipaðir innan bóknámsdeilda. Í ljós
kemur að mest og brýnast er að lagfæra áhættuþætti á verknámsbrautum. Húsamiðabraut er staðsett í öðru húsnæði og þarf að huga að flestum áhættuþáttum þar. Langflest atriðin sem nefnd eru
lenda í áhættuflokki L (lág) eða M (meðal) en nokkrir eru settir í H (há) og verður að leysa úr þeim
strax.
Ljóst er að skólinn þarf að bæta skráningu vinnuslysa í öllum deildum og koma á neyðaráætlun vegna
bruna og náttúruhamfara. Verið er að vinna að flóttaáætlun og gerð yfirlitsmyndar yfir flóttaleiðir
innan skólans í samvinnu við slökkvilið og arkitekt. Brunaæfingar hafa verið framkvæmdar og stóðust
væntingar slökkviliðs. Vinnuaðstaða er þekkt vandamál og verið að leita leiða til að koma til móts við
þarfir kennara. Einhverjir nefna að upplýsingaflæði innanhúss sé ábótavant. Það er langtímavandamál
sem þarf að greina og bæta. Enn fremur nefna nokkrar deildir eineltisáætlun. Hún er í vinnslu og
kemst í gagnið fljótlega.
Flesta áhættuþætti má laga með litlum tilkostnaði en aðra verður að leggja kostnað í og er líklegt að
þeir sitji á hakanum nema brýna nauðsyn beri til og hættan, sem af þeim skapast, augljós.
Allar deildir nefna raddvernd og inniloft sem áhættuþátt og margar nefna heyrnareftirlit. Haldið hefur
verið raddbeitingarnámskeið en ekki hefur verið farið út í að benda kennurum á uppröðun í kennslustofum og annað sem hefur mikil áhrif á raddbeitingu í kennslu. Enginn þráðlaus hljóðnemi er til í
skólanum, í það minnst hefur kennurum ekki gefist kostur á slíkum tækjum. Heyrnareftirlit er ekki á
könnu skólans en ætti að vera skylda innan hverrar fjölmennrar stofnunar þar sem hópar eru stórir,
starfsmenn eru margir og fjöldi safnast saman, t.d. í of litlu mötuneyti eða kennslustofum.
Ljóst er að skólayfirvöld verða að huga að öllum þessum áhættuþáttum því þeir hafa mikil áhrif á heilbrigði kennarans, nemenda og alls starfsfólks þessa fjölmenna skóla.
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Ársskýrsla enskudeildar
Fagstjóri: Þorvaldur Friðriksson
Kennarar – áfangar
Í vetur störfuðu 9 kennarar við deildina: Barclay Anderson, David Nickel, Ellen Thorarensen, Guðbjörn
Björgólfsson og Þorvaldur Friðriksson, öll í fullu starfi sem enskukennarar; einnig kenndu Guðjón Ó.
Magnússon og Gunnar M. Gunnarsson ensku ásamt öðrum greinum, Brynja Stefánsdóttir kenndi
einum hópi í ENS 1026 á vorönn og Stefán Andrésson kenndi ENS 303 í kvöldskóla. Þá kenndu 3
Comenius sendikennarar við deildina: Estelle Stasiak frá Frakklandi á haustönn og Aline Musch frá
Þýskalandi og Jana Pastorkova frá Slóvakíu á vorönn. Eftirtaldir áfangar voru kenndir: ENS 0006, ENS
1912, ENS 1046 (á haustönn), ENS 1024/26, ENS 2024/26, ENS 2124, ENS 3036, ENS 4036, ENS 4236,
ENS 5036, ENS 6036 (á haustönn). Áfangarnir ENN 1924, ENN 2924 og ENN 3924 voru kenndir á
vorönn en þar var um að ræða stoðkennslu í ensku á innflytjendabraut.
Í kvöldskólanum voru eftirtaldir áfangar kenndir: ENS 102 (Gunnar M. Gunnarsson), ENS 202
(Guðbjörn Björgólfsson), ENS 212 (Barclay Anderson), ENS 303 (Stefán Andrésson), ENS 403 (Ellen
Thorarensen) og ENS 503 á haustönn, kennd skert, 80 mínútur a viku (David Nickel).
Eins og nefnt er hér að ofan kenndu þrír Comenius sendikennarar við skólann þetta skólaárið. Estelle
Stasiak sem var hér á haustönn sinnti fyrst og fremst einstaklingum og litlum hópum á innflytjendabraut. Á vorönn, þegar kennararnir voru orðnir tveir, var þessi stoðkennsla á innflytjendabraut skipulögð með markvissari hætti. Var það fyrst og fremst verk Ágústu Unnar Gunnarsdóttur og Stefáns
Andréssonar. Nemendum var skipt í þrjá áfanga eftir getu, ENN 1924, ENN 2924 og ENN 3924 og
síðan myndaðir tveir hópar í hverjum áfanga. Aline og Jana skiptu síðan með sér kennslunni í hverjum
áfanga fyrir sig. Þannig voru kenndir 24 tímar á viku í stoðkennslu á innflytjendabraut þar sem Aline
kenndi 12 og Jana 12. Þetta fyrirkomulag gafst mjög vel og allir þessir þrír Comenius kennarar reyndust mjög góðir starfskraftar. Þó er ljóst að nokkrir af þeim nemendum sem nutu þessarar stoðkennslu
féllu í sínum enskuáföngum en þá er rétt að hafa í huga að margir nemendur á innflytjendabraut eru
það illa staddir í ensku að stoðkennsla í eina önn, jafnvel tvær annir, dugar engan veginn til þess að
þeir nái sér á strik. Því er alls ekki rétt að leggja þá einföldu mælistiku á þessa stoðkennslu hvort
nemendur náðu eður ei. Við sem höfum komið nærri þessum málum (sendikennararnir, Ágústa
Unnur, Sunneva og undirritaður) erum öll sannfærð um mikilvægi þessarar stoðkennslu.
Stoðkennsla næsta vetrar hefur þegar verið kynnt skólameistara og áfangastjóra. Engir sendikennarar
verða við skólann næsta skólaár svo þessi kennsla verður alfarið í höndum enskukennara skólans. Á
sama hátt og í vetur er ætlunin að skipta þessum nemendum í þrjá áfanga eftir getu en í þetta skipti
fær hver hópur aðeins 1  80 mínútur á viku. Þessir áfangar munu því heita ENN 1912, ENN 2912 og
ENN 3912 og hópurinn í heild STK 1036.
Fundir
Ekki var breytt út af þeirri venju að halda vikulega hádegisfundi í deildinni. Fyrir jól sátu allir kennarar
deildarinnar þessa fundi en á vorönn, eftir að fjölgaði í deildinni (Brynja Stefánsdóttir auk tveggja
Comenius kennara), var ákveðið að einungis kennarar í ákveðnum áföngum mættu á þessa vikulegu
fundi. Reynt var að gæta jafnvægis þannig að allir áfangar fengju eðlilega umfjöllun á þessum
fundum. Þetta nýja fyrirkomulag gafst mjög vel.
Fagleg þróun

1. Eins og getið var um í ársskýrslu síðasta árs var ákveðið í fyrra að breyta símatsfyrirkomulagi í ENS
2124. Sá áfangi var því kenndur eftir nýju skipulagi bæði á haustönn og vorönn. Gafst það
prýðilega. Símatið byggir á styttri prófum (krossaprófum), þremur stærri prófum og síðan bæði
hópvinnu- og einstaklingsverkefnum. Styttri prófin eru aldrei endurtekin en sjúkrapróf í lengri
prófunum þremur eru inni í próftöflu í lok annar. Þetta fyrirkomulag er notað í ENS 4036 og 5036
og hefur gefist vel.
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2. Í ENS 3036 var enn á ný unnið að hópvinnuverkefnum sem tengdust Sameinuðu þjóðunum. Nú
voru ekki lengur verðlaun í boði (eins og tvö undanfarin ár) svo verkefnið var útvíkkað til annarra
alþjóðlegra mannréttindastofnana auk Sameinuðu þjóðanna. Auðvitað unnu nemendur misvel að
þessum verkefnum, allt frá því að mæta illa og skila aldrei verkefni, hvorki PowerPoint kynningu
né ritgerð, til þess að taka verkefnið mjög alvarlega og skila frábærlega vel unnu verki. Mér
verður hugsað til stúlku í mínum hópi á sjúkraliðbraut sem vann verkefni um Lækna án landamæra og ljóst var að þessi verkefnavinna hafði djúp áhrif á hana.

3. Unnið var að þróun nýs námsefnis í ENS 3036 sem leiðir til þess að kennslubók sem þar hefur
verið notuð í nokkur ár verður ekki lengur á bókalista og í staðinn kemur efni sem kennarar
deildarinnar hafa sett saman og verður gefið út í vinnubók. Þarna verður um umtalsverðan
sparnað að ræða fyrir nemendur.

4. Á næsta skólaári verður skipt um grunnnámsefni í ENS 102 og ENS 202. Tekin verður upp ný
kennslubók (North Star 3) sem mun koma í staðinn fyrir textabók og kennslubók í málfræði sem
notuð hefur verið í mörg ár og einnig verður notast við efni sem kennarar hafa útbúið sjálfir.
Kennarar deildarinnar hafa ákveðið að standa að þremur einföldum keppnum á meðal nemenda í
ENS 3036, ENS 4036 og ENS 5036. Í ENS 3036 verður keppt í tungubrjótum (tongue twisters). Tungubrjótar verða þjálfaðir í öllum hópum og fléttaðir saman við almenna umfjöllun um framburð og
framsögn. Sjálfboðaliðum verður síðan boðið að taka þátt í lokakeppni sem fer fram í Sunnusal í
hádegishléi. Í ENS 4036 verður keppt um bestu blaðagrein þar sem verðlaunagreinin verður birt í
Reykjavík Grapevine. Hugmyndin er sú að nemendur skrifi blaðagrein um eitthvað sem tengist
Breiðholti sérstaklega, skólum eða menningarlífi, til dæmis. Í ENS 5036 verður svo ræðukeppni í sama
formi og ræðukeppni framhaldsskólanna á ensku. Meiningin er að sjálfboðaliðar úr hverjum hópi í
ENS 5036 taki þátt í lokakeppni í Sunnusal og sigurvegararnir (hugsanlega 3) verði síðan fulltrúar
skólans í ræðukeppni framhaldsskólanna. Við sjáum fyrir okkur einfalt heildarsamhengi í þessum
þremur keppnum: í tungubrjótunum er keppt í framburði og framsögn eingöngu, í samkeppninni um
blaðagrein er keppt í skýrri og greinargóðri framsetningu ritaðs máls og í ræðukeppninni sameinast
þetta tvennt í veluppbyggðri ræðu sem flutt er með skýrum og skilmerkilegum hætti. Rétt er að geta
þess að lokum að tungubrjótakeppni var haldin á vorönn á meðal nemenda í ENS 3036 og þrír
nemendur tóku þátt í ræðukeppni framhaldsskólanna á ensku sem fram fór í HR í febrúar. Það voru
Einar Jóhannes Guðnason, Febie Mae Divinagracia og Sunna Mjöll Bernhöft. Þau stóðu sig öll með
sóma, einkum þó Einar sem komst í 6-manna úrslit. Tíu nemendur tóku þátt í undirbúningsnámskeiði
sem fram fór eina helgi í október.
Rekstur og fjármál
Á vorönn voru keyptar orðabækur og skápur á hjólum undir þær. Var það mikil og góð búbót fyrir
deildina.
Samstarf við Ölduselsskóla
Samstarf við Ölduselsskóla hefur verið með líku sniði síðan á haustönn 2008. Sérvaldir nemendur í 10.
bekk skólans taka námsefni ENS 102, ENS 202 og ENS 212 undir handleiðslu Elínar Ástu Hallgrímsson,
enskukennara við Ölduselsskóla. FB leggur til allt námsefni, enskukennarar FB semja lokapróf fyrir
ENS 102 og ENS 202 og sjá einnig um að prófdæma þau próf sem Elín sér ástæðu til að séu
prófdæmd. 16 nemendur hófu nám á haustönn 2011. Þetta samstarf hefur gengið prýðilega í alla
staði. Við þetta má bæta að 4 nemendur úr Breiðholtsskóla luku áfanganum ENS 102 í lok vorannar
2012.
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Námið og gæði þess
Á haustönn 2011 voru gerðar viðhorfskannanir hjá öllum kennurum deildarinnar. Niðurstöður þeirra
eru að sjálfsögðu trúnaðarmál en í framhaldi af þeim fóru fram starfsmannaviðtöl kennara við skólameistara eða aðstoðarskólameistara.
Allir kennarar deildarinnar nota dreifnam.is og eru sammála um mikilvægi þess. Samvinna við
Sunnevu Guðrúnu Filippusdóttur hefur verið með ágætum. Hún hefur aðstoðað marga lesblinda
nemendur við notkun tölvuforrita, t.d. talgervils sem reynst hefur mjög vel, ekki síst í lokaprófum.
Um námið og gæði þess vísast að öðru leyti í ársskýrslu frá því í fyrra.
Næsta skólaár
Ljóst er að mikill tími mun fara í það á næsta skólaári að ganga frá áfangalýsingum fyrir nýja námskrá
og skipuleggja nýja brautaskipan á bóknámssviði skólans. Kennarar deildarinnar leggja áherslu á
mikilvægi þess að kenna öllum nemendum skólans „almenna ensku“ þar sem öllum færniþáttum sé
sinnt. Við teljum að ekki eigi að aðgreina nemendur í ensku eftir brautum og að í efstu áföngum á
bóknámssviði fái nemendur að einhverju leyti verkefni sem tengjast brautinni þeirra en verði engu að
síður í hópi með nemendum af öðrum brautum.
Við leggjum áherslu á mikilvægi stoðkennslunnar: að framhaldskólabrautin verði þróuð áfram (ENS
1936 og 2936), að ENS 1912 fyrir nemendur sem hafa fallið ítrekað verði kennd eins og í vetur, og að
stoðkennsluáfangarnir á innflytjendabraut (ENN 1912, 2912 og 3912) verði allir kenndir með þeim
hætti sem lýst er hér að framan.
Að lokum er rétt að minna á hugmyndir okkar varðandi hópastærðir. Við teljum nauðsynlegt að
hægferðarhópar í ENS 102 og 202 verði aðeins 15 til 20 manna. Sama gildir að sjálfsögðu um ENS 000
og áfangana á framhaldsskólabrautinni, ENS 1936 og 2936.
Kennarar deildarinnar þakka skólameisturum fyrir ánægjulegt samstarf á skólaárinu.
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Fagstjóri: Ragnar Sveinn Magnússon
Veturinn 2011–2012 kenndu 9–10 kennarar við deildina, íslensku, og lífsleikni. Þeir voru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Anna María Gunnarsdóttir
Auður Guðjónsdóttir
Ásgerður Bergsdóttir
Gestur Þór Sigurðsson
Guðlaug Gísladóttir
Guðrún Jónsdóttir
Halldís Ármannsdóttir
Ragnar S. Magnússon
Sigríður Anna Ólafsdóttir
Sigrún Birna Björnsdóttir

Kennsla og próf
Á vorönn urðu þær breytingar að Sigrún Birna vann við stefnumótun fyrir FB og Anna María fékk
áframhaldandi leyfi frá störfum að hluta til að vinna fyrir Félag framhaldsskólakennara.
Starfsemi deildarinnar var að mestu með hefðbundnu sniði þetta kennsluárið. Auk hefðbundinna
starfa unnu kennarar að stefnumótun innan skólans. Helstu niðurstöður þeirrar vinnu má lesa hér
aftar. Alls voru deildarfundir níu í vetur auk þess sem þeir sem kenndu sömu áfanga funduðu vikueða hálfsmánaðarlega, sumir mun oftar. Lífsleiknikennarar funduðu með prestum úr Seljakirkju á
haustönn.
Kennsla og prófafyrirkomulag var með hefðbundnu sniði síðastliðinn vetur. Í öllum grunnáföngum í
íslensku var prófað á lokaprófi. Hluti af námsmati var þó ævinlega símat og gilti vetrarvinna, ástundun
og mætingar frá 40–50% á móti prófi í annarlok. Um nokkurt skeið hefur sá háttur verið hafður á að
nemendur sem ná ekki tilskyldum árangri í stafsetningu í ísl. 212 hafa farið í sérstakan stoðáfanga þar
sem stafsetning er tekin sérstaklega fyrir og nýjustu aðferðum við stafsetningarkennslu er beitt. Mjög
margir nemendur taka verulegum framförum í stafsetningu í þeim áfanga. Síðastliðinn vetur var
kenndur valáfangi í íslensku. Á vorönninni var kenndur áfangi í kvikmyndafræði. Nemendur lærðu
grundvallarhugtök kvikmyndafræðinnar, horfðu á nokkuð margar myndir sem marka sérstök spor í
kvikmyndasögunni og fjölluðu um þær í ræðu og riti. Námsmat í þessum áfanga var símat þar sem
nemendur unnu verkefni munnlega og skriflega, ýmist í hópum eða einir, auk þess sem ástundun og
þátttaka í kennslustundum var metin. Nemendur í íslensku 503 fóru á leiksýningu í Þjóðleikhúsinu.
Einnig fóru nemendur í íslensku 503 í heimsókn að Gljúfrasteini. Þá fóru nemendur í ÍSL 303 á söguslóðir Njálu og heimsóttu meðal annars Sögusetrið á Hvolsvelli. Allir grunnáfangarnir sex voru kenndir
báðar annir í kvöldskólanum. Ekki er að merkja mikinn samdrátt í íslensku í kvöldskóla þó nemendum
hafi fækkað lítillega.
Framhaldsskólabraut
Áframhaldandi þróun varð á kennslu á framhaldsskólabraut þar sem undirritaður og Sigríður Anna
Ólafsdóttir sáu um kennsluna. Lífsleiknin er kennd með svipuðu sniði og í almennri kennslu en nemendur taka áfangann á heilu ári, eru sex stundir á viku fyrri önnina en fjórar stundir á viku seinni
önnina. Í íslenskunni er lögð mikil áhersla á ritun og lestur styttri texta. Mikið er lagt upp úr jafnri og
stöðugri vinnu allan veturinn en nemendur taka líka lokapróf eins og aðrir nemendur í almennum
íslenskuáföngum. Vel hefur tekist til með kennslu á framhaldsskólabraut, brottfall þar er síst meira en
á öðrum brautum og vel gengur að halda uppi aga þó þar séu margir fyrirferðarmiklir nemendur og
allflestir með einhvers konar greiningar. Þarna eru margir nemendur í námi sem að öðrum kosti
hefðu bara mælt göturnar og töluverð hætta er á að slíkt fólk lendi á glapstigum.
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Ráðuneytið og ríkisstjórnin ættu að vera okkur þakklát, við spörum þjóðfélaginu miklar fjárhæðir og
komum mörgum nemandanum til manns.
Lífsleikni
Síðastliðin fimm ár hafa kennarar í íslensku séð um skipulagningu kennslu í lífsleikni og er nú nokkur
hefð að myndast um þá kennslu. Sú hefð hefur skapast að fá tvo til þrjá gestafyrirlesara í áfangann. Í
vetur fengu nemendur umferðarfræðslu sem var í öruggum höndum Ragnheiðar Davíðsdóttur fv.
fræðslustjóra VÍS, kynfræðslu frá Ástráði; fræðslufélagi læknanema og fyrirlestra um áföll og von sem
prestar úr Seljakirkju önnuðust. Mjög mikil ásókn hefur verið í að fá að koma í heimsókn í lífsleiknitíma en kennarar hafa ekki talið rétt að fá fleiri heimsóknir en þrjár á önn þar sem þeim vill fylgja
nokkuð los fyrir nemendur. Námsmat í lífsleikni var samkvæmt venju símat. Til grundvallar því mati
liggja tvö lítil próf, lokaverkefni úr hverri lotu, tvö hópverkefni, ritgerð og ígrundunarbók sem í daglegu tali kallast pælingabók auk ástundunar og mætinga.
Viðburðir
Að venju var dags íslenskrar tungu minnst í skólanum þann 16. nóvember síðastliðinn á fæðingardegi
Jónasar Hallgrímssonar. Efnt var til getraunar og sigurvegari varð Þuríður Ebba Ólafsdóttir sem hlaut
að launum nýjustu bók Arnaldar Indriðasonar. Verðlaunaafhendingin fór fram í mötuneyti nemenda
og þar stigu íslenskukennarar á stokk og sungu við gríðarlegan fögnuð nemenda!
Helstu niðurstöður íslenskukennara úr stefnumótunarvinnu
Kennarar í íslenskudeild eru sammála um að menntunarhlutverk framhaldsskóla sé tvíþætt. Annars
vegar býr nám í framhaldsskóla nemendur undir þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi. Með því að efla grunnþættina fimm og gæta þess að þeir einkenni allt skólastarf ætti það að vera leikur einn. Þessir
grunnþættir eru læsi í víðasta skilningi, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi; sjálfbær þróun og að
lokum skapandi skólastarf. Mat kennara er að þessa þætti mætti t.d. alla efla í gegn um kennsluaðferðir þvert ofan á allar greinar eða með samþættingu ólíkra námsgreina. Gott væri ef kennarar
hefðu aðgang að þemaheftum eða hugmyndum um hvernig efla á grunnþættina fimm. Hins vegar býr
framhaldsskólinn nemendur undir frekara nám. Það gerir framhaldsskólinn m.a. með að því að sjá til
þess að nemandi stundi nám í þeim lykilfærniþáttum sem menntamálaráðuneytið hefur sett fram í
tengslum við færniþætti sem Evrópusambandið hefur sett fram. Nemendur á öllum brautum skulu
því öðlast grunnfærni í lykilhæfniþáttunum. Þeir eru: tjáning og samskipti á íslensku sem móðurmáli;
tjáning og samskipti á erlendum tungumálum; stærðfræði daglegs lífs; náttúra, vísindi og tækni;
námsleikni; skapandi hugsun og hagnýting þekkingar; menning, listir og sköpunarkraftur og félagshæfni og borgaravitund.
Námskrá í íslensku breyttist allmikið með nýrri námskrá árið 1999. Þar er að miklu leyti horfið frá
áherslu á bókmenntasögu í efri áföngum og þess í stað er lögð áhersla á notkun móðurmálsins í
hagnýtu og listrænu skyni. Megináhersla er á lestur og lestrarfærni; talað mál og framsögn; hlustun
og áhorf og í síðasta lagi ritun. Í kjölfar þessara breytinga voru gerða mjög miklar breytingar á námskrá og námsefni í íslenskuáföngum. Sem dæmi má nefna að nemendur lesa kjörbækur í öllum
áföngum, horfa á íslenskar kvikmyndir og mikil áhersla hefur verið lögð á leikhúsverk. Eflaust mætti
þó ganga enn lengra í þessu efni.
Á skólaárinu var mikið rætt um jafnréttismál svo og um nýja námskrá. Sumt hefur komið fram í
þessari skýrslu en að öðru leyti vísar íslenskudeild til ályktana sem sendar hafa verið skólameistara.
Sérstakur vinnudagur var 21. maí þar sem niðurstöður voru kynntar og einnig sendar í tölvupósti.
Í lok skólaárs
Síðasti deildarfundur vetrarins var haldinn þriðjudaginn 22. maí. Á þeim fundi var farið sérstaklega
yfir starf vetrarins, hvað hefði gengið vel og hvað mætti betur fara.
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Fagstjóri: Jón K. Þorvarðarson
Á yfirstandandi skólaári var lítilsháttar breytingum hrint í framkvæmd. Ný bók var tekin í notkun í STÆ
202 til að mæta breyttum áherslum í stærðfræðinámi. Sú áherslubreyting skilaði sér niður í STÆ 102
svo að sá áfangi tók einnig lítilsháttar breytingum. Allar breytingar áttu sér talsverðan aðdraganda og
voru gerðar að vel athuguðu máli. Til að mæta breyttum áherslum tóku 3 kennarar deildarinnar
(Gunnar Páll, Sveinn Ingi og Jón Þ.) sig til og sömdu nýja kennslubók fyrir STÆ 102 og undirritaður er
þessa dagana að leggja lokahönd að nýrri útgáfu kennslubókar fyrir STÆ 102/STÆ 122. Sú bók mun
sjá dagsins ljós á haustönn 2012.
Enn fremur veltum við fyrir okkur stærðfræðiáföngum í nýju kerfi eins og flestar aðrar deildir skólans
og höfum þegar skilað af okkur frumplaggi í þá veru. Tókum m.a. vel undir hugmynd skólameistara að
gera fjármálalæsi að skyldulesefni á mála- og félagsvísindabraut. Hins vegar er rétt að benda á
ákveðna annmarka í hinu nýja kerfi hvað varðar efstu áfanga á náttúrufræðibraut, því það verður
ákaflega erfitt að koma þeim fyrir. Í viðtölum mínum við stærðfræðikennara Kvennaskólans þá glíma
þeir einmitt við þetta vandamál. Þó eru þeir að taka við mjög sterkum nemendum sem hefja nær
undantekningalaust stærðfræðinám á 2. þrepi. Ég sé því ekki í fljótu bragði að við getum í nánustu
framtíð boðið upp á hærri áfanga en þann sem samsvarar STÆ 503 í dag. Þannig blasir raunveruleikinn við okkur í dag. Eins og flestum má ljóst vera hefur náttúrufræðibrautin um langa hríð verið
einn helsti veikleiki skólans og það er mikið verk framundan ef við viljum gera okkur virkilega gildandi
á þeim vettvangi. En á móti má spyrja hvort skólinn eigi ekki einfaldlega að leggja meiri áherslu á þær
brautir sem standa hvað sterkast að vígi. En um þetta eru deildar meiningar og ég hef velt við
mörgum steinum í þessari umræðu eins og kunnugt er.
Að öðru leyti gekk skólaárið vel fyrir sig. Við höfum, sem endranær, átt gott samstarf við suma
grunnskóla í Breiðholti. Þórdís Ása hefur tekið að sér kennslu áhugasamra nemenda við Ölduselskóla
og undirritaður hefur átt náið samstarf við Breiðholtsskóla sem náði hámarki sínu þegar 9 áhugasamir
nemendur þreyttu próf í STÆ 103 við FB.
Vörumerki stærðfræðideildar til margra ára kristallaðist enn eina ferðina í góðri samvinnu kennara.
Og ég vil meina að það sé leitun að öðru eins teymi enda styðjum við hvert annað eins og frekast er
kostur og erum ávallt reiðubúin að taka að okkur verkefni sem gagnast heildinni og láta aðra njóta
ávaxtanna af eigin vinnuframlagi. Þessi samheldni og eindrægni deildarinnar rekur sig í rauninni aftur
í gráa fyrnsku sem er ákaflega þakkarvert.
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Ársskýrsla erlendra tungumála
Fagstjóri: Jesús S.H.Potenciano
Kennurum í dönsku finnst þeir ekki eiga samleið með þriðja málinu, sem er að vissu leyti rétt. Þeir
segjast hafa frekar gagn á að funda með ensku deildinni. Engu að síður, hefur samstarf okkar, svo og
þeirra á milli, gengið vel. Við höfum haldið deildarfundi reglulega, þar sem allar þær tilkynningar og
upplýsingar sem fram komu á fundunum voru lagðar til umræðu: Við höfum reynt að skipuleggja
deildarfundi á þann hátt að það yrði rætt um málefni sem tengjast tungumálakennslu, fræðslu, og
málefnum sem tengjast skólanum. Einnig hefur komið til umræðu framtíðarsýn nemenda samsetning
skólans, o.fl., þar sem ómarkvissar umræður hafa farið fram í tengslum við mætingar, veikindi, aldur
og áhuga nemenda. Meðal annars, hefur oft komið til umræðu, hvers vegna nemendum fer fækkandi
sem sækja um háskólanám frá okkur að loknum framhaldsskóla.
Áfangar sem hafa verið kenndir í dag- og kvöldskóla á skólaárinu 2011–2012 eru sem hér segir: DAN
1021 og DAN 2021 (Sara Soroya Chelbat/Brynja Stefánsdóttir / Gunnhildur Guðbjörnsdóttir) þar sem
Sara Soroya fór í barnseignarleyfi í lok mars. DAN 2021 (Gunnhildur Guðbjörnsdóttir ) og SPÆ 1031
(Jesús H.Potenciano) SPÆ 2031 (Auður Lorenzo) ÞYS 1031 og ÞYS 2031 (Gunnhildur Gunnarsdóttir).
Áberandi er hvað gengur erfiðlega að kenna efri áfangana, sökum þess að nemendafjöldinn er ekki
nægilegur í þeim. Enn fremur er erfitt að kenna byrjunar áfanga í SPÆ og ÞYS þar sem nemenda fjöldi
er yfir þrjátíu nemendur í bekk. Þetta teljum við vera alvarlega þróun og staða bóknámsskólans og
erlendu máladeildarinnar ekki til góða.
Kennarar sem hafa starfað í deildinni skólaárið 2011–2012 eru sem hér segir: Dönskukennarar eru
Gunnhildur Guðbjörnsdóttir, Ágústa Unnur Gunnarsdóttir og Brynja Stefánsdóttir sem kom í staðinn
fyrir Söru Soroya Chelbat sem fór í barnseignarleyfi og kom aftur til starfa 1. maí 2011. Sara Soroya
Chelbat fór aftur í barnseignarleyfi í lok mars 2012. Þýskukennarar eru Ragnheiður Margrét Ásgrímsdóttir og Gunnhildur Gunnarsdóttir, svo og Stefán Andrésson, sem tók að sér einungis P-nemendur í
dagskólanum. Latínukennari er Halldís Ármannsdóttir, en þar hefur ekki verið nægileg þátttaka.
Spænskukennarar eru Auður Lorenzo og Jesús S.H. Potenciano. 7 nemendur úr Hólabrekkuskólanum
tóku áfangapróf í SPÆ 1036 vorið 2012.
Á Evrópska tungumáladeginum 26. september 2011, var stutt dagskrá fyrir nemendur skólans: ljóðalestur og tónlist. Mikill ánægja var meðal nemenda og kennara með uppákomuna og stefnt er að enn
meiri fjölbreytni á næstkomandi skólaári.Kennararnir skipulögðu dagskrá deildarinnar á Opnu húsi í
FB þann 15. mars 2012. Myndarleg landakynning tungumáladeildar ásamt viðamikilli sýningu á
kennsluefni og gögnum sem notuð eru í skólanum.
Framtíðarsýn deildarinnar er í fyrsta lagi, að efla bóknámsbrautir skólans og sýna nemendum í verki
að raunverulegur áhugi er fyrir því að halda þessum brautum innan skólans og efla þær til muna.
Erlenda máladeildin telur mjög mikilvægt að kennslustofur deildarinnar verða vel búnar kennslutækjum. Hugmyndir um að eiga okkar eigin máladeildar bóka-, og gagnasafn gæti orðið að raunveruleika, ef vel tekst til í framtíðinni með aðlögun að nýrri aðalnámskrá framhaldskólans.
Auka þarf samskipti við grunnskóla í hverfinu, með svipuðu sniði og áður hefur verið gert: Nemendur
úr efri bekkjum Fellaskóla, Hólabrekku- og Árbæjarskóla komi til okkar til að taka áfangapróf, bæði
skriflega og munnlega, í dönsku, spænsku og þýsku.
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Ársskýrsla félagsgreinadeildar
Fagstjóri: Sæmundur Rögnvaldsson
Greinar, kennarar og kennslumagn
Undir félagsgreinadeild falla hefðbundnar félagsgreinar á borð við félagsfræði, fjölmiðlafræði, heimspeki, sagnfræði, sálfræði og uppeldisfræði en einnig eru staðsett í þessari deild viðskiptagreinar og
upplýsingatækni.
Kennarar voru alls 15 en sumir þeirra kenndu einnig greinar sem falla undir aðrar deildir eða aðeins
aðra önnina. Kennarahópurinn var svo til sá sami báðar annirnar en þetta voru: Anna Jóna
Guðmundsdóttir (sálfræði á vorönn), Baldur Ingi Jónasson (sálfræði á haustönn) Bjarni Antonsson
(upplýsingatækni), Dagbjört L. Kjartansdóttir Bergmann (félagsfræði og sálfræði), Gísli Magnússon
(sagnfræði), Guðrún Gröndal (sálfræði), Gunnar Þór Bjarnason (sagnfræði), Gunnar Magnús
Gunnarsson (fjölmiðlafræði), Hjálmur Flosason (viðskiptagreinar á haustönn), Hulda Hlín Ragnars
(félagsfræði), Jóhanna Geirsdóttir (upplýsingatækni), Magnús Ingvason (fjölmiðlafræði), Sæmundur
Rögnvaldsson (sagnfræði), Þórdís Hauksdóttir (uppeldisfræði) og Örlygur Axelsson (félagsfræði).
Erlingur Hansson félagsfræðikennari var í ársleyfi og kemur til starfa á ný á haustönn 2012 og Anna
Jóna Guðmundsdóttir sálfræðikennari var í leyfi á haustönn 2012.
Kennslumagn á haustönn var 266 tímar í dagskóla en í kvöldskóla voru kenndir fjórir áfangar (FÉL 103,
SAG 103, SÁL 103, UPP 103) og notað dreifnám við þá alla. Á vorönn var kennslumagnið í dagskólanum 260 tímar en einnig voru kenndir fjórir félagsgreinaáfangar (FÉL 203, SAG 313 og SÁL 203 og
UPP 203) í dreifnámi í kvöldskólanum. Upplýsingatækni var kennd í kvöldskólanum báðar annir.
Starfsemi og umræður, almennt
Á skólaárinu voru haldnir níu formlega boðaðir fundir og að auki fundaði fagstjóri óformlega með
kennurum í einstökum greinum eftir því sem þurfa þótti og ekki er höfð tala á. Ekki voru endilega
haldnar formlegar fundargerðir en niðurstaða umræðna var þó yfirleitt skýr og mál á borð við námskrármál voru rædd á nokkrum fundum. Mæting á fundi var góð en þó ekki alltaf fullskipað þar sem
kennarar deildarinnar sækja líka fundi í öðrum deildum sem oft féllu á sama tíma. Á þessum fundum
var farið yfir erindi frá yfirstjórn en einnig yfir framkvæmd daglegra starfa, prófa og annarra hluta
sem snúa að kennslu. Þá var sérstaklega hugað að kvöldskólanum og auknu námsframboði þar og líka
sinnt kynningarstarfi á vegum bóknámssviðs. Deildin tók einnig þátt í reykingareftirliti í upphafi
haustannar og því að ausa hafragraut fyrir nemendur.Hér á eftir verður drepið á nokkra þætti sem
fjallað var um á þessum fundum.
Námskrármál voru rædd á nokkrum fundum. Fagstjóri kynnti helstu hugtök nýrrar námskrár og var
rætt almennt um skipulag brautarinnar, markmið stefnumótunar, um það hvernig deildin gæti
innleitt þau og vinnu við námskrá. Þessi almenna umræða var fyrst og fremst að hugmyndir kæmu
fram sem hægt væri að kasta á milli til að auðvelda sameiginlega niðurstöðu síðar. Fjallað var um
fjölda brauta, einingafjölda til stúdentsprófs, kjarna, val, sérgreinar brauta og verkleg stúdentspróf.
Á fundi 12. janúar var rætt um jafnrétti í kennslustundum. Deildin ályktaði um jafnrétti miðað við
félagsgreinar og þar kom fram:
Í félagsgreinadeild er virk fræðsla og umræða um jafnrétti og ábyrgð í öllum greinum. Námsefni
félagsgreina fjallar oft um stöðu jafnréttismála á ólíkum tímum og við mismunandi aðstæður. Einnig
er fjallað, á einn eða annan hátt, um alla þætti sem nefndir eru í sambandi við lykilhæfni nemenda í
samhengi við jafnréttismenntun.
Deildin leggur áherslu á að jafnrétti sé til staðar í kennslustofunni og í námsefninu í öllum greinum.
Kennarinn er áhrifavaldur og fyrirmynd með orðræðu sinni og framkomu í kennslustofunni. Hann
nýtir námsefni og yfirferð til að leggja áherslu á jafnrétti og mannréttindi á breiðum grunni.
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Mikilvægast er að kennarinn átti sig á því að í nemendahópnum er fólk af ólíku þjóðerni, litarhætti,
trú og kynhneigð og taki mið af mismunandi þörfum og forsendum nemenda til að ná valdi á námsefninu.
Félagsgreinarnar fjalla um jafnrétti og mannréttindi á mjög fjölbreyttan hátt í námsefni sínu.
Markmiðið er að hver nemandi njóti sín, þroski hæfileika sína og læri að virða stöðu og skoðanir
annarra.
Deildin skoðaði og ræddi á fundi í lok. janúar gögn úr Innu um námsárangur og á fundi í byrjun
febrúar skýrslu Jóns Torfa Jónassonar um „Hvað og hvernig má læra af rannsóknum á starfi framhaldsskóla“. Í báðum tilfellum var um mjög fróðlega hluti að ræða sem vöktu bæði spurningar og
ályktanir en einnig umræðu um hvernig brugðist skyldi við og hvað mætti betur fara. Þetta voru
gagnlegar umræður sem deildin á eftir að nota síðar.
Félagsgreinadeild tók þátt í opnu húsi 15. mars. Kynning deildarinnar byggði á kynningarskipulagi
fyrra árs með uppfærðum gögnum. Fagstjóri og nokkrir kennarar voru á staðnum þegar kynningin fór
fram en hún heppnaðist vel og talsverður áhugi foreldra og grunnskólanemenda á brautinni og
greinum hennar.
Í maí varð mikil umræða um námsbrautir bóknámssviðs eftir að skólameistari lagði inn í þá umræðu
hugmyndir um brautir og kjarna. Á starfsdegi 21. maí fjallaði félagsgreinadeild um fyrirliggjandi
tillögur og ályktaði eftirfarandi og kynnti á sameiginlegum fundi kennara:
Niðurstaða umræðna í félagsgreinadeild 21. maí
Lítið var rætt um inntak náms, kennsluhætti og starfshætti. Þó kom fram að talsvert af þeim hugmyndum sem þar væru kæmu að sjálfum sér þegar nám, námsefni og námsbrautir verða skilgreindar.
Einnig að sumt af þessu væri þegar í framkvæmd, annað yrði að bíða svigrúms og peninga. Varðandi
inntak náms þá er þar líka verið að tala um endurlífgun greina sem hér hefðu verið en aflagðar af
ýmsum orsökum. Þetta væru t.d. franska, tónlist, frumkvöðlanám og matreiðsla.
Gífurleg umræða fór fram vítt og breitt um kjarnann og brautirnar í bóknáminu, allt frá stærðfræði og
upp í landnámshænur. Í svo fjölbreyttum hópi og við erum er erfitt að ná víðtæku samkomulagi í
smáatriðum en nokkur atriði standa upp úr sem hér fara á eftir.
1.

Lokaverkefnið er talið nauðsynlegt og það á breiðum grunni, allt frá hefðbundinni heimildaritgerð upp í performans. Fullkomlega kæmi til álita í einhverjum tilfellum að nemendur þyrftu
að kynna eða verja lokaverkefni sitt.

2.

Mismunandi kjarni eftir brautum er nauðsynlegur en of snemmt að ræða einstakar greinar eða
útfærslur á þeim. Þó er nauðsynlegt fyrir stóru kjarnagreinarnar að endurskoða innihald og
framsetningu til að höfða betur til markmiða brauta og hagsmuna nemenda.

3.

Það var nokkur eining um það að kjarninn í þessari mynd væri of stór þó að fundarmenn væru
ekki endilega sammála um það hvernig hann ætti að minnka. Þetta stafaði af áhyggjum af því
að þá væri ekkert gert með allar hugmyndirnar frá 8. mars sem aldrei gætu komið til framkvæmda er nemendur hefðu ekkert frjálst val. Fram komu nokkur sjónarmið sem hér fara á
eftir.
a)

Það er óraunsætt að hafa stærðfræðina svona mikla fyrir aðrar bóknámsbrautir en raungreinabraut, vissulega mætti auka og breyta en þetta væri of mikið þrátt fyrir tölfræði og
fjármálalæsi. Þeir sem vilja eða telja sig þurfa meiri stærðfræði taka hana þá sérstaklega.

b)

Ef kjarninn verður svona stór verður ekkert val eftir á brautunum svo að allir munu enda
á því að velja frjálsu brautina.
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c)

Ef það þarf að minnka kjarnann er best að sleppa alveg þriðja máli fremur en að minnka
það.

d)

Kjarninn þyrfti að minnka niður í 130–140 feiningar til að auka frjálst val.

e)

Lífsleikni, upplýsingatækni, íþróttir og lokaverkefni væru sjálfsögð í kjarnanum en þó
þyrfti að endurskoða lífsleiknina og skilgreina hana upp á nýtt og jafnvel skipta henni
upp og dreifa á námstímann.

f)

Frjálsa brautin verður svo bundin við feiningar á 2. og 3. þrepi að frelsi hennar verður
ekki meira en það sem rúmast innan hinna brautanna ef frjálst val verður aukið.

g)

Okkar vandi felst meðal annars í því að nemendur eiga í erfiðleikum með það að sjá fyrir
sér hvað þeir ætla að gera í framtíðinni. Því er nauðsynlegt að auka val svo að nemendur
átti sig betur á fleiri möguleikum og séu í stakk búnir til að sjá fram í tímann.

Þessum hugmyndum var misjafnlega tekið á fundinum og niðurfellingu þriðja máls úr kjarnanum
hafnað með öllu. Daginn eftir mætti skólameistari á fund hjá félagsgreinadeild og þar hélt þessi
umræða áfram. Sjónarmið voru skýrð og rædd. Fundurinn var vel heppnaður og úrvinnsla úr honum
bíður næsta starfsárs eins margt annað sem borið hafði á góma þennan vetur.
Niðurstaða
Í heildina má segja að starfið skólaárið 2011–2012 hafi gengið vel ef miðað er við félagsgreinadeild.
Engin vandræði með kennslu, kennsluskiptingu eða samstarf komu upp. Þó að ekki væri mikil vinna
tókst að halda kennsluhlutföllum nokkurn veginn óbreyttum þannig að með sókn í aðrar deildir tókst
að halda sambærulegu starfshlutfalli og verið hefur. Heldur meiri kennsla var framundan á haustönn
2012 en skiptist ekki alveg jafnt niður á fögin. Samt var útlit fyrir að allir hefðu nóg og áætlað var
svipað framboð í kvöldskólanum. Deildin nær vel saman á fundum sem eru gagnlegir og gefandi þrátt
fyrir að ekki sé algjörlega fagleg samfella innan deildarinnar en það á eflaust eftir að sýna sig sem kost
en ekki galla.
Það er ljóst að félagsgreinadeild bíður mikilvægt hlutverk á næsta skólaári við að móta innhald náms
og skipulag brauta. Kennarar í félagsgreinadeild munu takast á við það verkefni af sama krafti og
annað skólastarf og leiða það til lykta í góðri samvinnu við félaga sína í öðrum deildum FB.
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Fagstjóri: Áslaug Gísladóttir
Fundir voru haldnir jafnt og þétt yfir skólaárið þar sem hin ýmsu mál voru tekin fyrir. Samstarf og
samskipti innan deildar gengu vel og munar mikið um vinnuherbergi í stofu 211 þar sem nokkrir
kennarar hafa aðstöðu.
Kennarar skólaárið 2011–2012 voru: Áslaug Gísladóttir, Birgir Martin Baðarson, Eiríkur Jensson,
Guðrún Björnsdóttir, Þorbjörg Rún Eysteinsdóttir og Sigurður R. Guðjónsson. Auk þess kenndi Guðjón
Ó. Magnússon landfræði ásamt því að kenna ensku. Björn Guðmundsson var í námsleyfi.
Nemendur náttúrufræðibrautar voru 121 á haustönn en 99 á vorönn. Á náttúrufræðibraut er boðið
upp á kennslu í efnafræði, eðlisfræði, líffræði og jarðfræði og auk þess er líka kennd landfræði. Það
eru ekki einungis nemendur brautarinnar sem taka þessa áfanga, heldur eru þeir í boði fyrir alla
nemendur skólans. Grunnáfangar í þessum fögum eru inni í kjarna flestra brauta eins og hér kemur
fram.
NAT 1036 er skylduáfangi á bóknámsbrautum, íþróttabraut til stúdentsprófs, sjúkraliðabraut og listnámsbraut.
NAT 1136 er skylduáfangi á bóknámsbrautum og íþróttabraut til stúdentsprófs.
NAT 1236 er skylduáfangi á bóknámsbrautum, snyrtibraut, íþróttabraut til stúdentsprófs, sjúkraliðabraut og NAT 1436 er skylduáfangi á raungreinabraut.
Fjöldi nemenda í NAT áföngum í FB skólaárið 2011–2012
Haust 2011

Vor 2012

NAT 1036

154 nemendur

143 nemendur

NAT 1136

63 nemendur

92 nemendur

NAT 1236

98 nemendur

98 nemendur

NAT 1436

Ekki í boði

11 nemendur

Námið
Kvöldskóli
Á haustönn 2011 var einn áfangi kenndur.
Birgir Martin Barðason kenndi NAT 1231 og voru 23 nemendur skráðir.
Á vorönn 2012 voru 4 áfangar kenndir.
Eiríkur Jensson kenndi NAT 1031 en þar voru 15 nemendur.
Hulda Birna Baldursdóttir kenndi NAT 1231 en þar voru 20 nemendur.
Stefan Christian Otte kenndi EFN 1031 en þar voru 16 nemendur.
Birgir Martin Barðason kenndi EÐL 1036 en þar voru 18 nemendur.
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Dagskóli
Námsframboð á haustönn 2011:
EÐL

1036

3036

2036 P-áfangi

EFN

1036

1236

3136

JAR

1036

2036

LAN

1036

LÍF

1036

1136

3036

NAT

1036

1136

1236

2036 P-áfangi

Námsframboð á vorönn 2012
EÐL

1036

2036

EFN

1036

1236

JAR

1036

1136

LAN

1036

2036 P-áfangi

LÍF

1036

2036

NAT

1036

1136

2036

3036 P-áfangi

3036 P-áfangi
1236

1436

Vettvangsferðir
Vettvangsferðir eru mikilvægur þáttur náms í raungreinum. Nærumhverfi skólans, Elliðaárdalur, var
mikið notað til þess að tengja fræðin við raunverulega náttúru. Í NAT 1136, LÍF 1036, JAR 1036 og JAR
2036 var farið með nemendur um Elliðárdalinn þar sem nemendur m.a. söfnuðu gögnum til þess að
skoða inni í skólastofu.
Í NAT 1136 var farin ferð austur fyrir fjall þar sem nemendur skoðuðu nýtingu náttúruauðlinda (jarðhita og vatnsafl), jarðhitasvæði og áhrif og umhverfi flekaskilanna sem ganga í gegnum Ísland. Á
Hellisheiði skoðuðum við umhverfi jarðvarmavirkjunar. Í Hveragerði var jarðhitasvæðið skoðað og
áhrif þess á byggðina. Í Soginu skoðuðum við Írafossvirkjun og á Þingvöllum voru skoðuð ummerki
flekahreyfinganna.
Í JAR 1036 var farin ferð út á Reykjanes þar sem nemendur skoðuðu myndun og mótun lands. Á þeim
stutta hring sem farinn var sáu nemendur dæmi um flest öll þau náttúrufyrirbæri sem fjallað var um í
áfanganum.
Í LÍF 1036 var farið í fjöruferð út á Gróttu þar sem nemendur söfnuðu sýnum til þess að skoða í skólastofu. Nemendur frá HÍ voru með kynningu á líffræðinámi fyrir lífræðinemendur FB.
Námsmat
Námsmat raungreina var mjög fjölbreytt. Tilraunir og verklegar æfingar eru stór hluti af námsefninu
og eru nemendur í verklegum tímum í flestum áföngum eftir að þeir ljúka NAT áföngunum. Vegna
mikils fjölda í NAT áföngunum hefur reynst erfitt að halda uppi verklegri kennslu en það er engu að
síður gert í einhverjum mæli. Námsmat samanstendur því af lokaprófum, verklegum æfingum og
skýrslum, verklegum prófum, fyrirlestrum, ritgerðum og vettvangsferðum.
Símatsáfangar eru nokkrir: NAT 1236/1436, LÍF 1036 og 3036, JAR 2036 og LAN 1036.
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Þjónusta við nemendur
Á vorönn buðu kennarar deildarinnar upp á valaðstoð fyrir nemendur á náttúrufræðibraut. Okkur
fannst nemendur ekki skila sér nógu vel inn á áfanga brautarinnar en það er mjög mikilvægt að
nemendur taki áfanga í réttri röð og á réttum tíma til þess að þeir áfangar sem eru í boði hverju sinni
komist inn í töflu hjá þeir og verði kenndir. Þó nokkur fjöldi nemenda nýtti sér þetta. Við teljum þessa
aðstoð mjög mikilvæga sérstaklega eftir að umsjónarkennarakerfið breyttist og auk þess var enginn
kennari brautarinnar umsjónakennari. Þorbjörg Rún var með aðstoð fyrir innflytjendur sem eru í
raungreinum.
Fagleg þróun í deildinni
Haustið 2010 var sú ákvörðun tekin að stýra vali nemenda meira en áður hefur verið gert. Þetta var
gert til þess að auðvelda nemendum val, tryggja frekar að efri áfangar verði kenndir og til þess að
nemendur verði betur undirbúinir fyrir áframhaldandi nám í háskólum landsins. Til þess að þetta
gangi upp þurfum við að fá svigrúm til þess að kenna fámenna áfanga í efri áföngum en við teljum að
fjölmennir grunnáfangar veiti okkur þetta svigrúm. Það er okkar tilfinning að nemendum finnist
þægilegra að hafa námið svona skipulagt en þau þurfa samt sem áður aðstoð við val og þess vegna
buðum við upp á valaðstoð á vorönn fyrir nemendur á náttúrufræðibraut og var þó nokkur fjöldi sem
nýtti sér það.
Við, eins og aðrir starfsmenn FB, tókum þátt í jafnréttisumræðu skólans og var niðurstaða okkar varðandi þá umræðu þessi.
Hvernig getur deildin tryggt að jafnrétti sé til staðar bæði í kennslustofunni og námsefni?
Allir nemendur eiga að eiga jafnan rétt til náms og aðstoðar innan skólans óháð t.d. kyni, kynþætti,
námsgetu og bakgrunni. Passa verður upp á það að gerðar séu jafnar kröfur til allra nemenda innan
hópsins þrátt fyrir ólíkan bakgrunn, námsgetu, kynþátt og kyn. Erfitt getur verið að uppfylla þessi
markmið í stórum hópum í kennslustundum og því mikilvægt að skólinn bjóði upp á auka úrræði fyrir
alla. Mikilvægt er að kennarar sýni öllum nemendum og skoðunum þeirra fulla virðingu. Kennarar
verða að vera meðvitaðir um staðalímyndir í ákv. greinum – t.d. er gjarnan litið á raungreinar sem
strákagreinar.
Síðasta haust fórum við af stað með námsbrautarvinnu sem hélt svo áfram út skólaárið. Okkar
hugmyndir voru þær að nemendur á náttúrufræðibraut færu beint í grunnáfanga í raungreinum sem í
dag eru EFN 1036, EÐL 1036, LÍF 1036 og JAR 1036. Á öðrum brautum skólans væru aðrir grunnáfangar sem væru þá sniðnir að því að þessir nemendur tækju ekki áframhaldandi áfanga í
raungreinum en fengju hins vegar mjög góða þekkingu í þessum greinum, mun markvissari en í NAT
áföngunum í dag. Í lok skólaársins kom skólameistari fram með aðrar hugmyndir þess eðlis að þeir
nemendur skólans sem taka raungreinar fari allir í sömu grunnáfanga og öðlist þannig sams konar
þekkingu. Ef sú leið verður farin verðum við að taka tillit til þess að nemendur hafa mismikla getu og
mismunandi grunn til þess að fara í þessa áfanga og því þarf að huga að hægferðum og/eða
undirbúningsnámskeiðum (áföngum) fyrir þessa raungreinaáfanga. Einnig þarf að hafa það í huga að
verkleg kennsla er í öllum þessum áföngum sem gerir 8 tíma á viku hjá kennurum í stað 6 tíma í NAT
áföngunum.
Hér fyrir neðan er tafla sem sýnir þessar hugmyndir raungreinakennara. Kjarninn er aðeins frábrugðinn þeim kjarna sem skólameistari setti fram á kennarafundi en þar munar um 5 einingar sem við
bættum við í stærðfræði en þær gætu eins farið niður á Línu 1 og 2. Einnig vantar 5 ein. inn í 3. mál
sem við þurfum að skoða betur.
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Tillaga að skipulagi náttúrufræðibrautar
Brautarkjarni
Íslenska
Enska
Stærðfræði
3. mál
Danska
Samfélagsgreinar
UTN
Raungreinar
Lífsleikni
Íþróttir
Lína 1
Efnafræði
Líffræði
Stærðfræði
Lokaverkefni
Val

Alls

Fein.

Fein.

25
25
30
15
10
15
5
40
4
8
177

10
10
5
3
15

Lína 2
Stærðfræði
Eðlisfræði
Stjörnufræði
Efnafræði
Lokaverkefni
Val

43

10
5
5
5
3
15
43

220

220

Þetta skipulag er í raun ekki svo frábrugðið því skipulagi sem er á brautinni í dag en þetta á örugglega
eftir að taka einhverjum breytingum þegar námskrárvinnan fer af stað í haust. Markmið náttúrufræðibrautar sem við settum fram á síðasta skólaári eru enn í fullu gildi og endurspegla það starf sem
þar fer fram. Við leggjum okkur fram um það að nám á náttúrufræðibraut hafi gott orðspor og sé
góður undirbúningur fyrir áframhaldandi nám.
Rekstur og fjármál
Ýmislegt var keypt til rekstrar líffræði, efna- og eðlisfræðistofa. Rútur voru notaðar til vettvangsferða
í jarðfræði og náttúrufræði. Auk þess voru farnar vettvangsferðir án þess að að rútur væru notaðar
en þá komu nemendur sér sjálfir á staðinn eða farið var í gönguferðir út frá skólanum.
Kynningarmál og samskipti við ytri aðila
Á kynningardegi skólans vorum við með kynningarbás í matsal nemenda þar sem uppbygging náms á
náttúrufræðibraut var kynnt. Kennarar voru þar og svöruðu spurningum gesta. Í verklegum stofum
deildarinnar (líffræði, jarðfræði, efnafræði og eðlisfræði) voru tilraunir í gangi og gestum gafst kostur
á því að fylgjast með tilraunum, taka þátt í tilraunum og skoða þau gögn sem þar var búið að setja
fram.
Við höfum átt mjög gott samstarf við Landsvirkjun og hafa hópar frá okkur fengið að skoða Írafossvirkjun á hverri önn. Kennarar deildarinnar hafa sótt ýmis námskeið og endurmenntun. Í sumar koma
kennarar deildarinnar til með að sækja hin ýmsu námskeið sem í boði verða á vegum endurmenntunar Háskóla Íslands.
Hvað erlend samskipti varðar, þá hefur Guðjón verið í Comeníusarverkefni, common roots, common
future. Áslaug tók þátt í Nordplus Junior verkefni, auðlindir og rætur. Þetta var samstarfsverkefni FB
og Stúdentaskúlans í Kambsdal í Færeyjum. Nítján manna hópur nemenda kom til Íslands í október í
haust og dvaldi hér í viku.
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Í mars fóru Áslaug og Sigrún Birna Björnsdóttir með átján manna hóp til Færeyja þar sem tungumál,
sagnahefð og auðlindir þessara þjóða voru bornar saman. Stærsti hluti nemendahópsins voru nemendur af náttúrufræðibraut. Þessi samskipti eru mjög mikilvægur liður í því að fylgjast með því hvað
aðrir raungreinakennarar í Evrópu eru að gera og nemendur okkar mynda samskipti við jafnaldra sína
í Evrópu.
Næsta skólaár
Á liðnu skólaári hefur töluverð vinna farið í það að skoða hvernig skóla við viljum hafa í FB og fyrir
hvað við stöndum. Við erum sammála því að á bóknámsbrautum skólans þurfum við að undirbúa
nemendur sem best fyrir áframhaldandi nám í háskóla. Uppbygging náttúrufræðibrautar eins og hún
er í dag fellur mjög vel að því markmiði. Það sem verður hins vegar verkefni næsta skólaárs er að fara
í námskrárvinnu þar sem tekist verður á um það hvernig skipulagi grunnáfanga á náttúrufræðibraut
og öðrum brautum skólans verði háttað.
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Ársskýrsla sjúkraliðabrautar
Fagstjóri: Sigrún Gísladóttir
Nemendafjöldi og innra starf deildarinnar
Í upphafi haustannar 2011 tók undirrituð við starfi fagstjóra af Helgu S. Helgadóttur er leitt hafði
deildina farsællega í 7 ár.
Á haustönn 2011 stunduðu 198 nemendur nám á sjúkraliðabrautinni. Í dagskóla voru 84 nemendur
og 114 nemendur í kvöldskóla. Á vorönn 2012 stunduðu 172 nemendur nám á júkraliðabrautinni. Í
dagskóla voru 75 nemendur og 97 í kvöldskóla.
Á haustönn 2011 útskrifuðust 19 sjúkraliðar en nú á vorönn 2012 útskrifuðust einnig 19 og hafa því
alls útskrifast 38 sjúkraliðar á skólaárinu.
Á haustönn 2012 voru um 60 nemendur í vinnustaðanámi en rúmlega 50 á vorönn 2012 í þremur
áföngum. Nemendur stunduðu námið á hinum ýmsu deildum Landspítala, svo og hinum ýmsu
hjúkrunarheimilum í Reykjavík og Hafnarfirði. Nú þegar hefur verið sótt um námspláss á stofnunum
fyrir um 40 nemendur á haustönn 2012, en reynslan sýnir að einhverjir bætast við þegar líða tekur að
hausti. Þetta eru talsvert færri pláss en áður, en það er vegna þess að þriðji VIN-áfangi (VIN 305)
verður ekki kenndur haust 2012. Talsverður fjöldi nemenda er síðan í starfsþjálfun á hinum ýmsu
stofnunum í Reykjavík.
Haldnir voru fjölmargir deildarfundir á síðasta skólaári. Á þeim fundum voru rædd ýmis mál sem
snerta faglegt og praktískt starf brautarinnar, s.s. óformleg úttekt á sérgreinum brautarinnar sem
fjallað er nánar um undir liðnum Námið og gæði þess. Flestir kennarar deildarinnar tóku þátt í mjög
svo gagnlegri námsferð til Kanada og höfum við verið að nýta okkur ýmislegt sem okkur þótti
áhugavert í kennslunni þar einkum þá miklu áherslu sem lögð er á tékklista í verklegu námi. Einnig
voru ræddar og teknar ákvarðanir um kennsluskiptingu, innleiðingu nýs námsefnis í hjúkrunaráföngum, endurskoðun áfanga, samræmingu á nýjum mætingarreglum í hjúkrunaráföngum, nemendur með íslensku sem annað mál, vinnustaðanám, starfsþjálfun, málstofu, námsmat, vinnuaðstöðu
brautarinnar, vinnuaðstöðu í verklegri stofu (32), tækjakost ásamt ýmsum öðrum mikilvægum
málum.
Verklega stofa brautarinn hefur verið í miklu tækjasvelti undanfarin ár. Rúmakostur er afar bágborinn
og vantar ýmis tæki og tól til þess að kennsla í þessari grein geti talist boðleg. Rúmin sem nú eru
notuð komu úr geymslum Landspítala og hafa verið notuð sem vararúm eða sem varahlutalager.
Bilanatíðni þeirra er því mjög há en umsjónarmenn fasteigna LSH hafa reynt að þjónusta okkur þegar
kemur að viðgerðum. Á haustönn 2011 fengum við ný rúm sem voru í notkun á St. Jósefsspítala, en
honum hefur að mestu leyti verið lokað einnig fengum við ný náttborð og línvagn. Skólinn keypti auk
þess nýjan hjólastól. Nokkrar kennslubækur voru keyptar á önninni og þar á meðal bækur sem nýlega
er farið að nota í hjúkrunaráföngum. Mikil ánægja er með nýja skrifstofu sem deildin fékk og nýtist
hún öllum kennurum deildarinnar vel.
Þjónusta við nemendur
Þjónusta við nemendur var í hávegum höfð, nú eins og hingað til. Fagstjóri var með fasta viðtalstíma
fyrir nemendur og voru þeir mjög vel nýttir af nemendum, bæði í dag-og kvöldskóla. Kvöldskólanemendur kvörtuðu þó undan versnandi þjónustu þar sem kvöldviðtalstími var tekinn af á vorönn
vegna samdráttar í starfsemi brautarinnar. Hins vegar fjölgaði tölvupóstum fagstjóra töluvert og fór
því mikill tími í að þjónusta nemendur sem ekki höfðu tök á að mæta á dagtíma í samtal.
Fagstjóri þarf að gefa út vottorð fyrir nemendur sem sækja um starfsþjálfun á stofnunum. Talsverður
tími fer í þetta, en vottorðin veita nemendanum leyfi til að sækja um starfsþjálfun á ákveðnu tímabili
og með tilliti til þess hvaða áföngum þeir hafa lokið í hjúkrun og verknámi. Starfsþjálfun nemenda
hefur gengið vel og hafa flestir nemendur fengið starfsþjálfun.
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Mikil þjónusta hefur verið við nemendur brautarinnar sem hafa íslensku sem annað mál. Margir
þessara nema hafa ekki tekið ISA áfanga nema að litlu leyti og margir eiga erfitt með að tjá sig á
íslensku, í ræðu og/eða riti. Kennarar deildarinnar hafa leiðbeint nemendum og stöðvað nokkra nemendur í námi vegna lítillar íslenskukunnáttu. Einn kennari deildarinnar kenndi nýjan áfanga á innflytjendabraut sem ætlaður er til að auðvelda nemendum að skilja m.a heilbrigðishugtök og uppbyggingu heilbrigðiskerfisins.
Fagstjóri hafði fastan viðtalstíma á dagtíma, í viku hverri, 1 klst.í senn á hvorri önn.
Námið og gæði þess
Nám sjúkraliðabrautar er í stöðugri endurskoðun þar sem tækni og framfarir í vísindum og heilbrigðismálum eru miklar. Mikil og góð samvinna er meðal kennara brautarinnar um að miðla þekkingu og hvetja til endurskoðunar áfanga. Við teljum hrós sem brautin hefur fengið, með bréfum og
samtölum frá yfirmönnum stofnana, þess eðlis að sjúkraliðanemar frá skólanum hafi staðið sig mjög
vel í starfi og að það endurspegli gæði námsins.
Í upphafi haust-og vorannar voru haldnir fundir með öllum nemendum sem fara í vinnustaðanám.
Markmið þessarra funda er að upplýsa og undirbúa nemendur fyrir væntanlegt vinnustaðanám svo
það nýtist þeim sem best. Allir kennarar brautarinnar sem hafa umsjón með nemendum í vinnustaðanámi, mæta á þessa fundi þar sem þeir útdeila námsgögnum til nemendanna. Hafa þessir fundir
mælst vel fyrir og verður framhald á þeim í upphafi hverrar annar.
Fagleg þróun í deildinni
Á vorönn hófu kennarar markvissa skoðun á innihaldi áfanga í sérgreinum brautarinnar. Hver og einn
kennari kynnti þá áfanga sem hann kennir. Skoðuð voru markmið áfanga og hvort innihald væri í
samræmi við þau og námsvísi. Einnig voru skoðuð verkefni og próf, markmið og gæði þeirra, endurskoðun á námsmati almennt, ásamt endurskoðun á mætingarskyldu í hjúkrunaráföngunum. Þess má
geta að mætingaskylda í hjúkrunaráföngum er nú 85% þar sem þetta eru mikilvægustu áfangarnir af
sérgreinum brautarinnar.
Þetta innra starf brautarinnar skilaði góðum árangri, kennarar voru meðvitaðri um vinnu hvers
annars, markmið, kröfur, árangur og fagmennsku innan brautar. Mikil ángægja var með þessa vinnu
og kom fram það sem vonast hafði verið eftir, að mikill stígandi er í námsframvindunni og ákveðinn
endapunkur er settur með málstofunni sem við vonum að sé komin til að vera, en þar kynna
nemendur lokaverkefni í hjúkrun til sjúkraliðaprófs. Það var sérlega ánægjulegt að upplifa það að
aldrei hafa jafnmargir ættingjar nemanna verið viðstaddir málstofuna eins og nú á vorönn 2012.
Í fagtímariti sjúkraliða, Sjúkraliðanum, eru útdrættir úr verkefnum nemendanna birtir í kjölfar málstofunnar. Öllum nemendum sjúkraliðabrautar er boðið að vera viðstaddir málstofuna og taka þátt,
en útskriftarnemendur svara spurningum í lok flutnings verkefna sinna.
Allir kennarar deildarinnar hafa verið virkir að sækja námskeið og ráðstefnur sem tengjast starfsviði
okkar
Kynningarmál og samskipti utan skólans
Það má segja að lokaverkefni nemenda sem birt eru í fagtímariti sjúkraliða, Sjúkraliðanum, kynni vel
það starf sem fram fer á brautinni og námið sem slíkt. Síðasta blað félagsins fjallaði að mestum hluta
um deildina okkar. Annars vegar um sigur nemenda okkar á fyrsta Íslandsmóti iðngreina þar sem
sjúkraliðar keppa og hins vegar um lokaverkefni nemenda í HJU 503.
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Sérstakur styrkur okkar er kvöldskólanámið, en það er hið eina sinnar tegundar á landinu. Hingað
sækja mjög margir nemendur sem annað hvort hafa hætt í námi og vilja taka upp þráðinn að nýju eða
vilja afla sér réttinda til starfans og hafa þá unnið um langt skeið við umönnun. Þess má geta að
talsverður fjöldi nemenda frá öðrum skólum kemur í kvöldskólann og alltaf einhverjir sem skipta um
skóla í kjölfarið.
Samskipti brautarinnar við sjúkrastofnanir hafa verið með miklum ágætum og hefur alltaf tekist að fá
verknámspláss fyrir alla nemendur.
Á vorönn tók brautin þátt í ‚Íslandsmeistaramóti iðn og verkgreina í Háskólanum í Reykjavík. Tveir
nemendur kepptu fyrir hönd brautarinnar og unnu þeir keppnina með glæsibrag. Sjúkraliðafélagið sá
um að fá þjálfara fyrir nemendur en fagstjóri sat í undirbúningsnefnd fyrir mótið, ásamt fyrrverandi
fagstjóra. Kennarar deildarinnar voru einnig virkir í stuðningi við nemendu með því að vera til staðar
á keppnisstað báða dagana. Keppendur fengu peningaverðlaun auk þess sem deildin fékk peningaverðlaun til tækjakaupa frá Sjúkraliðafélaginu. Þessi keppni mun í framtíðinni vera lyftistöng fyrir
verknámið.
Einnig fór fram kynning á brautum skólans í FB á vordögum og tókst hún með miklum ágætum.
Margir nemendur og forráðamenn heimsóttu bás sjúkraliðabrautar og er sú kynning vonandi að skila
sér með með aukinni aðsókn að brautinni nú í haust.
Kennarar við brautina sl.skólaár voru Ágústa Jóhannsdóttir, Guðrún Þorláksdóttir, Helga S.
Helgadóttir, Karen Júlía Júlíusdóttir, Ragnheiður Þ. Guðmundsdóttir, Sigrún Gísladóttir sem jafnframt
er fagstjóri og Þorbjörg Jónsdóttir. Þorbjörg hætti um áramótið og eru henni þökkuð farsæl störf í
þágu deildarinnar í yfir tvo áratugi Allir kennarar brautarinnar voru í fullu starfi á skólaárinu þó svo að
fimm þeirra næðu ekki fullri kennslu í dagskóla
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Ársskýrsla snyrtibrautar
Fagstjóri: Gunnhildur Gunnarsdóttir
Kennarar snyrtibrautar á haustönn 2011 og vorönn 2012 voru Alma Guðmundsdóttir, Ásta Bergljót
Stefánsdóttir, Guðrún Benný Svansdóttir, Guðrún Pétursdóttir, Gunnhildur Ólöf Gunnarsdóttir,
Sigurbjörg Lilja Furrow og Nína Björg Sigurðardóttir.
Fyrsti fundur snyrtibrautar á haustönn 2011 var haldinn 17. ágúst þegar kennarar mættu í tiltekt og
þrif á húsakynnum snyrtibrautar. Miklar endurbætur og stækkun á húsnæði snyrtibrautar höfðu verið
framkvæmdar á sumarmánuðum. Kennslustofum var fjölgað úr þremur í fjórar og búningsherbergi
fyrir kennara innréttað og skrifstofuaðstaða bætt. Allar stofurnar voru málaðar og öll vinnuaðstaða
bætt og lagfærð.
Einn nýr kennari hafði verið ráðinn til starfa á brautinni; Sigurbjörg Lilja Furrow. Þess var þörf þar sem
ákveðið hafði verið að taka inn tvo hópa í stað eins, á haustönn eða 28 nemendur í stað 14. Voru
dagarnir 17., 18. og 19. ágúst notaðir til að þrífa kennslustofur og önnur herbergi eftir lagfæringarnar,
ásamt því að koma húsgögnum og hlutum fyrir á sinn stað. Mánudaginn 22. ágúst var síðan hefðbundinn deildarfundur þar sem að venju var farið yfir kennsluáætlanir og skyndipróf annarinnar og
verkefnavinna samræmd. Áhöld og vörur í kennslustofum voru yfirfarin og undirbúin fyrir kennsluna.
Efniskaup voru rædd og fleira sem ganga þurfti frá til að geta byrjað kennslu. Ákveðið var að halda
deildarfundi á föstudögum þegar þeir væru ekki fráteknir fyrir annars konar fundi en einnig að hittast
á fimmtudögum í hádeginu til skrafs og ráðagerða. Þetta fyrirkomulag á fundum í deild var einnig viðhaft á vorönn 2012.
Allir kennarar brautarinnar nema Sigurbjörg fóru með í námsferðina til Toronto sem farin var 7. til 12.
október. Kennarar snyrtibrautar heimsóttu þar þrjá skóla; Everest College, George Brown College og
Seneca College og höfðu bæði gagn og gaman af. Þann 18. nóvember sýndum við myndir og
miðluðum af okkar reynslu úr ferðinni eins og aðrar brautir skólans. Um miðjan nóvember skrifuðum
við bréf til styrktaraðila snyrtibrautar og báðum um áframhaldandi stuðning með kaupum á auglýsingaskiltum og kynntum nýja möguleika fyrir þá til að koma sínum vörum á framfæri með því að
kaupa sér rétt til að stilla út vörum í glerskápum sem staðsettir hafa verið á gangi framan við kennslustofur.
Menntamálaráðuneytið boðaði til funda með framhaldsskólum, starfsgreinaráðum og öðrum hagsmunaaðilum í tengslum við innleiðingu nýrra laga um menntun og stefnumótun um starfsmenntun til
framtíðar. Markmið fundanna var að ræða framtíðarsýn starfsnáms og hvernig gera mætti það sýnilegra og eftirsóknarverðara fyrir nemendur. Fundur fyrir snyrtigreinar var 22. október og mætti undirrituð þar ásamt Söru Arnalds sem var nýútskrifuð af snyrtibraut, en um það hafði verið beðið. Að mati
fundarstjóra, Helgu Margrétar Guðmundsdóttur, var fundurinn mjög gagnlegur og munu niðurstöður
nýtast í stefnumótuninni.
Miðvikudaginn 16. nóvember mættu fjórir kennarar af snyrtibraut á fund sem Verkiðn boðaði til. Þar
deildu keppendur og dómarar með okkur reynslu sinni af World Skills keppninni í London í október
2011. Síðan var kynnt næsta World Skills keppni 2013 sem verður í Leipzig í Þýskalandi. Að lokum var
kynnt Íslandsmót iðn- og verkgreina sem haldið var 9. og 10. mars 2012 í Háskólanum í Reykjavík.
Fata- og texstílkjörsvið listnámsbrautar setti upp tískusýningu þann 24. nóvember. Þar tóku nemendur snyrtibrautar virkan þátt með því að farða sýningarfólkið og unnu það í samvinnu við nemendur í hársnyrtiiðn við Iðnskólann í Hafnarfirði. Samvinnan tókst mjög vel og var til fyrirmyndar í alla
staði. Skólaslit Fjölbrautaskólans í Breiðholti á haustönn fóru fram þriðjudaginn 20. desember í
Háskólabíói. Af snyrtibraut ústskrifuðust 10 nemendur.
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Fyrsti kennarafundur vorannar 2012 var haldinn 4. janúar og einnig var fundað bæði 5. og 6. janúar.
Iðnmennt stóð fyrir ráðstefnu um starfsmenntun föstudaginn 3. febrúar á Grand Hotel. Yfirskriftin var
„Hvert er gildi starfsmenntunar í íslensku samfélagi?“ Af snyrtibraut mættu fjórir kennarar. 7. febrúar
tókum við á móti gestum frá Iðnmennt og Samiðn en þeir heimsóttu allar iðnbrautirnar í FB. Beiðni
barst okkur þann 6. febrúar frá Kennaraháskóla Íslands, um að taka að okkur tvo snyrtifræðinema í
kennaranámi, þær Guðrúnu Maronsdóttur og Guðbjörgu Hjaltadóttur. Á þessum tíma stóð yfir kjaradeila milli háskólans og framhaldsskólanna um laun fyrir leiðsagnarkennara í æfingakennslu. Að henni
lokinni urðum við við þessari beiðni og tók Alma að sér annan nemann og Bergljót hinn.
Kennarar snyrtibrautar tóku að vanda virkan þátt í sæludögum 6. og 7. mars og voru með tvö námskeið í herðanuddi sem bæði voru fullbókuð. Íslandsmót iðn- og verkgreina var haldið í Háskólanum í
Reykjavík dagana 9. og 10. mars. Fyrir hönd FB kepptu þar í snyrigreinum nemendurnir Inger Anna
Guðjónsdóttir, Eygló Brá Schram, Sæunn Sunna Samúelsdóttir og Guðfríður Daníelsdóttir og stóðu
þær sig allar með prýði og voru skólanum til sóma. Í tengslum við keppnina var einnig haldið málþing
undir yfirskriftinni „Menntadagur iðnaðarins 2012 – markviss menntastefna forsenda öflugs atvinnulífs“. Mætti undirrituð ásamt Ölmu, fyrir hönd deildarinnar á þann fund.
Í samráði við deildarfund snyrtibrautar ákvað skólameistari, Guðrún Hrefna, að boða nemendur á
annari önn í snyrtifræði og kennara brautarinnar ásamt Stefáni aðstoðarskólameistara til umræðufundar föstudaginn 20. apríl. Umræðuefnið var nám, námskröfur, námsástundun og samskipti.
Fundurinn fór vel fram og tel ég að hann hafi verið mjög gagnlegur fyrir alla viðstadda og að
umræðan hafi á vissan hátt lægt öldu óánægju nemenda með samskipti við kennara á brautinni. Sú
aðferð að opna á umræðu kennara og nemenda um þessi mál tel ég vera mjög til bóta og vona að
framhald verði á.
Samkvæmt venju var farið með nemendur í nokkrar vettvangsferðir. Má þar nefna Fótaaðgerðastofu
Reykjavíkur og fyrirtækið Össur þar sem kennarar og nemendur fræðast um allt er viðkemur fótaaðgerðum. Farið var með nemendur í Bláa Lónið og Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði, til að kynnast
SPA meðferðum sem þar eru framkvæmdar. Heimsótt voru nokkur fyrirtæki sem versla með
förðunar- og gervinaglavörur. Tveir ljósmyndarar komu í heimsókn bæði til að halda fyrirlestur og til
að taka sérstakar myndir af förðun. Þá heimsóttu nemendur einnig förðunardeild Þjóðleikhússins og
fleiri staði til að fræðast um tísku og tækni í tengslum við námsefnið. Farið var með nemendum í RÚV
þar sem þeir fengu að fylgjast með förðunarfræðingi að störfum við förðun fyrir sjónvarpsþátt og
skoða upptökuverið. Fleiri hefðbundnar heimsóknir voru einnig farnar í nokkur fyrirtæki til að kynnast
vörum sem í boði eru fyrir snyrtifræðinga. Skólaslit Fjölbrautaskólans í Breiðholti fóru fram föstudaginn 25. maí í Háskólabíói. Ellefu nemendur luku prófi í snyrtifræði.
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Fagstjóri: Víðir Stefánsson
Kennsla
Við brautina voru skráðir 105 nemendur í dagskóla á haustönn og 84 á vorönn þetta skólaár.
Við brautina störfuðu níu fastráðnir kennarar. Samanlagður fjöldi tíma í kennsluskyldu þeirra var 185
tímar á hvorri önn. Fjöldi tíma í dagskóla sem kenndir voru á brautinni voru 212 á haustönn og 196 á
vorönn. Fjöldi yfirvinnustunda á brautinni í dagskóla var því annars vegar 27 stundir á haustönn og
hins vegar 11 stundir á vorönn.
Í dagskóla eru allir áfangar brautarinnar í boði á hverri önn. Framboð áfanga sem tilheyra brautinni
þ.e.a.s. fagáfangarnir eru því alls 226 kennslustundir á viku. Fjöldi stunda á viku sem hlutfall af
heildarframboði var því um 94% á haustönn og um 87% á vorönn starfsársins.
Á vorönn 2011 voru ekki teknir inn nýnemar á brautina vegna niðurskurðar. Á þessum tíma var lítil
aðsókn á brautina og má segja að óvíst var þá hvort næðist að setja upp kennslu á fyrstu önn því mjög
fáar umsóknir bárust. Niðurskurður þessi gengur í gegnum kerfið hjá okkur og er nú á fjórðu önn.
Hægt var að setja upp tvo hópa fyrir nýnema báðar annirnar á fyrstu önn. Af brautinni útskrifuðust 13
á haustönn og 14 á vorönn samanlagt úr bæði dag- og kvöldskóla.
Gjafir og búnaður
Kennarar deildarinnar hafa jafnan lagt sig vel fram við innkaup á kennslubúnaði og raflagnabúnaði á
sem hagstæðustu verði fyrir brautina og ávallt er leitað eftir tilboðum frá heildsölum áður en keypt
er. Á haustönninni voru brautinni gefnar þrjár öryggismyndavélar ásamt stýritölvu fyrir þær. Þessi
gjöf var vegleg og gefin af útskriftarnemanda og mun hún nýtast mjög vel við kennslu í öryggiskerfum. Heildsalan Ískraft gaf einnig fjölsviðsmæli í verðlaun fyrir þann nemanda sem hlaut hæstu
einkunn við útskrift á brautinni á haustönn. Brautin keypti líka stýrivélar og skjái frá Fálkanum með
75% afslætti, búnað sem metinn er á hálfa aðra milljón. Búnaðurinn mun nýtast mjög vel við kennslu í
rafstýringum í efri áföngum þess fags.
Innlent og erlent samstarf
Kennarar deildarinnar lögðu sitt af mörkum til námsgagnagerðar í rafvirkjun á skólaárinu og bera
námsgögn sem lögð hafa verið inn á vefinn rafbok.is þess glöggt merki. Vefurinn er opinn frítt öllum
nemendum sem óska eftir aðgangi og er hann að verða ráðandi í vörslu á námsefni í rafiðngreinum.
Kennarar vísa í vefritin sem nemendur prenta sjálfir út.
Erlenda samstarfið var á vegum Menntaáætlunar Evrópusambandsins, nánar tiltekið Leonardo
mannaskipti. Á þessum tíma var farið í tvær ferðir með nemendur, önnur til Belgíu og hin til Danmerkur. Alls fóru sjö nemendur af brautinni í þessar ferðir og fengu þeir vinnu í rafvirkjun í fjórar og
þrjár vikur. Einn kennari af brautinni fór svo í vikuheimsókn til Randers í Danmörku á vorönninni og
kynnti sér kennsluhætti Dana. Einnig var tekið á móti gestum á þessu starfsári: Belgar komu með
þriggja manna hóp vélvirkjanema í mars síðastliðinn til vinnu og voru þeir hér í fjórar vikur. Í apríl
voru svo tvær kennaraheimsóknir frá Danmörku, annars vegar frá Randers og hins vegar frá Herning.
Í bæði skiptin komu tveir kennarar sem dvöldu hér í allt að viku. Þessar heimsóknir voru einnig liður í
Leonardo mannaskiptaverkefninu.
Kvöldskóli
Mikil aukning var í aðsókn í nám á brautinni í kvöldskóla. Á haustönn voru 72 nemendur skráðir en á
vorönn voru þeir orðnir 92. Fjöldi tíma sem kenndur var í kvöldskóla var 47 á haustönn með 13,4
nemendur að meðaltali í hverjum hóp en á vorönninni voru tímarnir 60 með að meðaltali 13,8
nemendum í hóp.
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Kennslufyrirkomulaginu var breytt er varðar fjóra áfanga; VGR 103, VGR 102, RAL 102 og RAL 102. Í
kvöldskóla er kenndur einn tími á móti einingu þannig að tveggja eininga áfangi er kenndur í tvo tíma
og þriggja eininga áfangi er kenndur í þrjá tíma á viku. Með því að kenna VGR í fimm tíma í viku og
RAL fjóra tíma í viku fyrir nýnema er hægt að kenna VGR 103 og 202 á einni önn og sömuleiðis RAL
102 og RAL 202, þann seinni í beinu framhaldi af hinum fyrri. Nemendur fá jafn marga tíma og áður í
áföngunum. Með þessu móti komast þeir fyrr inn í námið á brautinni, flýta fyrir sér, tími hverrar
kennslustundar nýtist betur þar sem hlutfallslega styttri tími fer í að byrja verkefni og taka til eftir sig
hverju sinni. Þetta fyrirkomulag hefur mælst mjög vel fyrir meðal nemenda og kennara.
Lykilstærðir
Haustönn 2011
Skráðir nemdur í dagskóla

Vorönn 2012
105

Skráðir nemendur í dagskóla

81

Fjöldi útskriftarnema

13

Fjöldi útskriftarnema

14

Fjöldi nemenda í kvöldskóla

72

Fjöldi nemenda í kvöldskóla

92
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Fagstjóri: Stefán Rafnar Jóhannsson
Inngangur
Skólastarf hófst 18. ágúst 2011 en kennsla byrjaði í dagskóla 23. ágúst 2011 og kvöldskóla 29. ágúst
2011. Á önninni voru 73 nemar í dagskóla en í kvöldskóla voru 60 nemendur.
Á haustönn voru 25 áfangar kenndir. Á önninni var boðið upp á áfanga sem heitir SMI 2019 en hann
var fyrir nemendur sem voru í VTG á síðustu önn og voru ekki taldir vera með þann þroska og/eða
getu til að fara í TRÉ 109 og VTS 103, hann var hugsaður sem hægferð fyrir TRÉ 109. Þessi áfangi gekk
mjög vel.
Dagskólinn haust 2011
Hópar

Fjöldi
nemenda

Féllu

Luku
prófi

% sem
luku prófi

ÁGS 1024

1

7

1

6

86

Jón

EFG 1024

1

14

2

1

11

79

Jón

FRV 1024

1

16

2

2

12

75

Jón

GLU 1048

1

9

1

8

89

Magnús

GRT 1036

1

10

9

90

Stefán

GRT 2036

1

10

7

70

Sigurður

HÚB 1024

1

8

3

5

63

Sigurður

INK 1024

1

8

2

6

75

Stefán

INR 106C

1

11

2

9

82

Stefán

LHÚ 1048

1

14

3

11

79

Sigurður

SMI 19361

1

5

5

100

Guðmundur

SMI 2019

1

7

6

86

Guðmundur

SMI 1S12

1

4

4

100

Jón

SMI 2S12

1

6

6

100

Jón

SVH 1024

1

7

5

71

TEH 1036

1

7

7

100

Karl

TEH 2036

1

2

2

100

Karl

TEH 3036

1

9

9

100

Karl

TIH 10A

1

10

10

100

Magnús og Sigurður

TRÉ 109

1

7

1

6

86

Heimir

TRS 1024

1

13

3

10

77

Sigurður

TST 1012

1

8

1

7

88

Stefán

ÚVH 1024

1

10

10

100

VTG 106

1

11

1

10

91

Guðmundur

VTS 1036

1

7

1

1

5

71

Heimir

220

11

23

186

85

5,0%

10,5%

84,5%

Fag

Hættu

1
3

1

2
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Almennt gekk dagskólinn nokkuð vel og 85% nemenda lauk þeim áföngum sem þeir voru skráðir í. 11
nemendur hættu af ýmsum ástæðum áður en skóla lauk eða 5% en 10% nemenda stóðust ekki
áfangana sem þeir höfðu valið.
Kvöldskólinn haust 2011
Í kvöldskóla voru kenndir 16 áfangar og voru 60 nemendur skráðir í þá.
Kvöldskólinn haust 2011
Hópar

Fjöldi
nemenda

Hættu

Luku
prófi

% sem
luku prófi

ÁGS 102

1

15

3

12

80

EFG 102

1

10

10

100

FRV 102

1

9

1

8

89

Guðmundur

GRT 103

1

8

2

6

75

Stefán

GRT 203

1

4

4

100

Stefán

LHÚ 104

1

10

1

9

90

Sigurður

TEH 103

1

10

1

9

90

Eva

TEH 203

1

11

1

2

8

73

Karl

TEH 303

1

8

1

7

88

Karl

TIH 10A

1

10

10

100

TRÉ 103

1

7

6

86

Heimir

TRÉ 206

1

7

6

86

Heimir

TRS 102

1

10

9

90

Guðmundur

TST 101

1

8

8

100

Stefán

ÚVH 10

1

6

6

100

Jón

VTS 103

1

8

1

7

88

11

5

125

89

7,8%

3,5%

88,7%

Fag

141

Féllu

1
1
1

Kennarar
Jón
Stefán

Magnús, Jón og Sigurður

Heimir

Aukning hefur verið í kvöldskólanum á undanförnum árum. Nemendum sem velja að taka nám í
kvöldskóla fjölgar stöðugt en það er að miklu leyti nemendur sem eru búnir að vera úti á vinnumarkaðnum í mörg ár og eru að fá metna þá vinnu í gegnum raunfærnismat.
Kennsla í kvöldskólanum gekk mjög vel.
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Dagskóli vor 2012
Í dagskólanum voru skráðir 64 nemendur en 7 nemendur hættu á önninni. Á önninni voru kenndir 18
áfangar en áfangarnir Tréstigar og Lokaáfanginn voru ekki kenndir. Þetta var frekar erfið önn vegna
þess að töluvert hátt hlutfall nemenda átti við einhverskonar námsörðugleika að stríða. Kom þetta
einna mest fram í TRÉ 109 og VTS 103 þar sem ca 30% nemenda voru með mikla námserfiðleika.
Einnig spillti fyrir hvað þetta var erfið önn hvað útivinnu varðar því veðurskilyrði voru oft erfið.
Dagskólinn vor 2012
Hópar

Fjöldi
nemenda

Féllu

Luku
prófi

% sem
luku prófi

Hættu

ÁGS 1024

1

9

0

1

8

89

Jón

EFG 1024

1

12

0

1

11

92

Stefán

FRV 1024

1

9

0

2

7

78

Guðmundur

GLU 1048

1

7

1

0

6

86

Magnús

GRT 1036

1

8

2

2

4

50

Sigurður

GRT 2036

1

14

2

4

8

57

Sigurður

HÚB 1024

1

9

0

0

9

100

INK 1024

1

7

1

0

6

86

Magnús

INR 106C

1

8

1

0

7

88

Stefán

SVH 1024

1

9

0

1

8

89

Jón

TEH 1036

1

9

0

3

6

67

Karl

TEH 2036

1

10

1

0

9

90

Karl

TEH 3036

1

8

0

1

7

88

Karl

TIH 10A

1

7

1

0

6

86

Magnús og Sigurður

TRÉ 109

2

17

1

4

12

71

Heimir, Guðmundur
og Stefán

ÚVH 1024

1

7

1

0

6

86

Magnús

VTG 106

1

7

1

1

5

71

Jón

VTS 1036

1

17

1

5

11

65

Heimir og
Guðmundur

174

13

25

136

7,5%

14,3%

78,2%

Fag

Kennarar

Jón

Í heild má segja að önnin hafi gengið nokkuð vel og brottfall og fall hafi verið minna en búist var við
miðað við stöðu margra nemenda í byrjun annar.
Kvöldskóli vorönn 2012
Í kvöldskóla voru skráðir 55 nemendur á vorönn. Kenndir voru 15 áfangar sem yfirleitt voru hæfilega
stórir en þó voru tveir hópar full stórir.
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Kvöldskólinn vor 2012
Hópar

Fjöldi
nemenda

Féllu

Luku
prófi

% sem
luku prófi

Hættu

ÁGS 102

1

10

0

4

6

60

GLU 104

1

10

0

0

10

100

HÚB 102

1

14

0

1

13

93

INK 102

1

7

0

0

7

100

Magnús

INR 106

1

12

0

0

12

100

Stefán

LHÚ 104

1

19

0

2

17

89

Sigurður og
Guðmundur

SVH 102

1

11

0

1

10

91

Jón

TEH 103

1

6

0

2

4

67

Karl

TEH 203

1

10

0

0

10

100

Karl

TEH 303

1

10

0

10

100

Karl

TRÉ 103

1

5

0

0

5

100

Heimir

TRÉ 206

1

8

0

1

7

88

Heimir og
Guðmundur

TRS 102

1

13

0

1

12

92

Sigurður

TST 101

1

19

0

1

18

95

Stefán

VTS 103

1

5

0

0

5

100

Heimir

159

0

13

146

92

0%

8,2%

91,8%

Fag

Kennarar
Jón
Magnús
Jón

Kennsla í kvöldskóla gekk mjög vel.
Lokaorð
Í heild er óhætt að segja að síðastliðið skólaár hafi gengið mjög vel. Brottfall í dagskóla var um 6% og
þeir sem ekki stóðust einstaka áfanga voru um 12%. Í kvöldskóla gekk kennsla frekar vel og var brottfall þaðan 5,5% en þeir sem ekki stóðust einstaka áfanga voru 9%. Hvað varðar brottfall nemenda og
hvað margir stóðust ekki ýmsa áfanga þá er ein skýringin sú að sumir nemendur sem hættu í dagskóla
fengu vinnu og hættu vegna þess. Hvað varðar kvöldskólann þá eru alltaf einhverjir nemendur sem
skrá sig og byrja en hafa svo ekki tíma til að stunda námið vegna vinnu.
Í vetrarfríinu fóru kennarar frá Fjölbrautaskólanum í Breiðholti til Toronto í Kanada þar sem við skoðuðum skóla og hvernig námi og kennslu er hagað. Kennarar í húsasmíðadeild fóru í þrjá skóla og er
óhætt að segja að heimsóknirnar væru lærdómsríkar. Einn skólinn stóð upp úr hvað varðar aðstæður
til að sinna verklegri kennslu en öll verkleg kennsla fer þar fram innan dyra svo ekki þarf að hafa
áhyggjur af veðri.
Á vorönn tók Fjölbrautaskólinn þátt í iðnemakeppni og sáu starfsmenn skólans að stórum hluta um
að kynna verklega kennslu í framhaldsskólum. Kynningin tókst mjög vel og var skólanum til sóma. Það
var umtalað að aldrei hafi verið eins vel staðið að kynningu á verklegum áföngum fyrir framhaldsskóla
en flestir framhaldsskólar á landinu tóku þátt í iðnnemamótinu. Nemandi frá Fjölbrautaskólanum í
Breiðholti var í fyrsta sæti í tréiðnaðargreinum og var það Þröstur Gíslason nemandi á annarri önn.
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Í vor var nemendum sem luku sveinsprófi veitt sveinsbréf en tveir nemendur voru efstir og jafnir og
komu þeir báðir frá Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Þetta voru þeir Árni Þór Björnsson og Kári
Guðnason en svo skemmtilega vildi til að meistari Kára var Guðmundur Torfason, kennari við húsasmíðabraut skólans.
Strax eftir prófin fóru tveir kennarar, þeir Sigurður Þórarinsson og Stefán Rafnar Jóhannsson, til
Danmerkur til að kynna sér nám og kennslu við skóla í Randers. Þar var margt áhugavert að sjá en
eins og í Kanada fer öll kennsla í verklegum áföngum fram innandyra. Í sömu ferð var farið til
Svíþjóðar þar sem við hittum tvo kennara frá Brundalen vidergående skole í Þrándheimi í Noregi og
kennara frá Bräckegymnasiet at Lindholmen Hisingen í Götaborg. Rætt var um samstarf þessara
tveggja skóla og Fjölbrautaskólans í Breiðholti með nemendaskipti og kennaraskipti í huga. Ætlunin er
að reyna að fá skóla frá Frakklandi, Þýskalandi og Eistlandi með í samstarfið. Talað var um að 5
nemendur og tveir kennarar verði í hverjum hópi og stefnt er að nemendurnir fari bæði út á vinnumarkaðinn og verði við nám í skólunum.
Með í för til Danmerkur voru þrír nemar frá húsasmíðabraut og þrír nemar frá rafvirkjabraut en ferð
þeirra var heitið til Herning í Danmörku þar sem þeir voru að vinna í þrjá vikur við ýmis störf í byggingariðnaði. Ferðin tókst í alla staði vel og voru bæði nemendur og þeir starfsmenn sem nemanir voru
að vinna hjá í Danmörku mjög ánægðir með þennan tíma. Nemarnir voru leystir út með peningagjöf í
lok vinnutímans sem lýsir því hvað þeir stóðu sig vel.
Hvað varðar framtíð tréiðnaðardeildar Fjölbrautaskólans í Breiðholti þá teljum við að byggja þurfi
skemmu þar sem hægt er að vinna við sumarhúsabyggingar, slá upp milliveggjum, gifsklæða o.fl. Í
þessari skemmu þyrfti að vera hægt að koma fyrir húsasmíðabrautinni, myndlistardeildinni og jafnvel
rafvirkjadeild en þessar þrjár deildir þurfa tilfinnanlega meira pláss. Einnig þarf að huga að aðstöðu
fyrir útivinnu því spurning er um hvað lengi við höfum góða og umburðalynda nágranna. Einnig
höfum við á húsasmíðabraut áhuga á að taka upp og byrja að kenna húsgagnasmíði. Við teljum að
ekki þurfi að kaupa mikið af tækjum til að hægt sé að bjóða upp á þessa iðngrein enda eru fyrstu þrjár
annirnar þær sömu og hjá húsasmíðanemum.
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Fagstjóri: Elín Þóra Rafnsdóttir
Endurskipulagning og endurskoðun brautarinnar
Á haustönn 2011 var haldið áfram með endurskipulagningu og endurskoðun á áföngum brautarinnar.
Haldnir voru fundir með kennurum og nemendum til að skoða hvaða breytingar væru æskilegar á
brautinni. Ákveðið var bíða með að stækka brautina þar til niðurstaða væri komin í hvernig við
teldum best væri að koma að stækkuninni. En búið var að fá samþykki frá Mennta- og menningarmálaráðuneytisins um stækkun á listnámsbrautinni þar sem listnámsbrautin er eingöngu 133 einingar
en ekki 140 eins og aðrar brautir skólans.
Fagstjóri og kennarar myndlistarbrautarinnar tóku viðtöl við nemendur sem voru á lokaári myndlistarbrautar og sem eru búnir með myndlistarbrautina og komnir í áframhaldandi listnám. Flestir
nemendurnir sem talað var við höfðu það sama að segja: Eru í heildina ánægð með myndlistarbrautina og hún stóðst væntingar þeirra. En öll komu þau með sömu gagnrýnina en þeim finnst vanta
meiri hugmyndafræði, tækifæri til að ræða sín verk og annarra, finnst LIM áfangarnir ekki nýtast
nægilega vel (hópvinna illa skipulögð), vilja hitta og ræða meira við unga listamenn. Hugmyndaáfangi
sem tengdur væri við heimspeki. Hvernig á að vinna hugmyndir. Einnig var umræða um jafnrétti í
kennslustundum.
Í bréfinu frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu kemur einnig fram að þeir vilji að brautin vinni
að því að færa námsbrautarlýsingar yfir í nýtt kerfi sem taki mið af ákvæðum nýrrar aðalnámskrár
framhaldsskólans. Í bréfi sem sent var þann 12. nóvember 2010 til Menntamálaráðuneytisins kemur
fram heildar rökstuðningur fyrir þessum breytingartillögum. En þar var sótt um að fá eina einingu í
viðbót í ljósmyndun, eina í skúlptúr, tvær í ferilmöppugerð og þrjár einingar í sögu. Kennarar brautarinnar voru ekki tilbúnir að fara í námsskrárvinnu að svo stöddu.
Að velja deildinni markmið
Á fundum deildarinnar var rætt um hvernig við getum náð markmiðum okkar í fjölbreytni, virðing,
framsækni, fagmennska, sköpunarkraftur, framtíðarsýn, félagslíf, meginmarkmið og námsstuðningur.
Vilja kennarar að námið á myndlistarbrautinni sé öflugt, heilsteypt og samkeppnishæft á alþjóðavettvangi? Sérstaklega var rætt um að aukin hópastærð vinni gegn þeim markmiðum sem kennarar
myndlistarbrautarinnar vilja leggja áherslu á. Þeir vilja leggja áherslu á listrænan metnað og akademískan hugsunarhátt, þannig að myndlistarnámið sé raunhæfur undirbúningur að framhaldsmenntun í
viðkomandi grein. Að nám og kennsla á myndlistabraut Fjölbrautaskólans í Breiðholti standist
strangar gæðakröfur.
Húsnæðismálin
Húsnæðismálin voru í ekki stórt vandamál þetta árið eins og árið áður. En þá voru ýmis vandamál og
leystust þau vel.
Erlent samstarf
Blómlegt erlent samstarf er á brautinni.
Ferðir með nemendur
Í ágúst var farið með nemendur á lokaári myndlistarbrautarinnar í ferð um Reykjanesið.
Í flestum áföngum brautarinnar er farið með nemendur á sýningar, heimsóknir til hönnuða og listamanna, heimsóknir í Listaháskólann og á auglýsingastofur.
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Sýningar
Á haustönninni var sýning á rýmisverkum nemenda í húsnæði skólans. Í lok nóvember voru
nemendur með sýningu á skúlptúrverkum í Gallerí Tukt í Pósthússtræti. Í apríl, héldu nemendur
sýningu í á teikningum og málverkum í Gallerí Tukt í Pósthússtræti. Um miðjan maí héldu nemendur
brautarinnar sýningu á lokaverkefnum sínum í Brim-húsinu við Reykjavíkurhöfn. Sýningar eru
nemendum jafnan mikil hvatning til að klára verk sín á vandaðan og frambærilegan hátt. Einnig eru
sýningarnar ein leið til að auglýsa brautina.
Námsframboð
Fjölbreytt námsval verður á myndlistabrautinni næsta haust. Kennd verður þrívíddarhönnun
(arkitektúr), grafísk hönnun og myndlist. Valáfangar verða í myndvinnslu (Photoshop, Illustrator og
InDesign) og módelteikningu.
Opið hús
Myndlistarbrautin tók virkan þátt í „opnu húsi“ í mars. Þar voru sýningar í öllum stofum brautarinnar
og kennarar og nemendur kynntu brautina. Einnig var myndlistarbrautin með kynningarborð í matsal
nemenda. Þar var m.a. myndasýning ásamt bæklingum og bókum með verkum nemenda.
Samstarf við Reykjavíkurborg
Tveir arkitektar sem vinna fyrir Reykjavíkurborg höfðu samband við trésmíðabrautina og myndlistabrautina og vilja fara í samstarf um að vinna verk á torgum í Breiðholtinu. Fundum um verkefnið
verður haldið áfram í haust. Markmiðið er síðan að fjalla um það sem gerist á torginu í hverfablöðum,
bæði sem kynningu fyrirfram en líka eftir á og þá með myndum og texta. Arkitektinn sem er yfir
verkefninu heitir Björn Sigurðsson.
Fyrirlesarar
Myndlistarbrautin fékk til sín þrjá fyrirlesara í vetur skólanum að kostnaðarlausu. En listamennirnir
sem komu voru Sara Riel, Ingimar Einarsson og kynningu á erlendum skólum.
Sprotasjóður
Myndlistabrautin tók þátt í sprotasjóðsverkefni á vegum Mennta- og menningarmálaráðuneytisins
síðastliðið haust. Kennarar sem tóku þátt í starfinu undir leiðsögn Evu Huldar voru Elín Rafnsdóttir,
Guðrún Halldóra, Jón Ólafsson, Stefán Rafnar og Víðir Stefánsson.
Mannaráðningar
Á haustönn hóf nýr kennari störf hjá brautinni við kennslu í grafískri hönnun og heitir hann Frosti
Gnarr. Á vorönn voru tveir nýir kennarar ráðnir. Í málun var Ransú og Hugrún Þorsteinsdóttir var
ráðin í þrívíddarhönnun. Gæði kennslunnar voru tryggð með tveimur frábærum kennurum. Mikil
vinna leggst á fagstjóra við mannaráðningar og við að koma nýjum kennurum inn í starfið.
Einnig var nýtt módel ráðið á haustönninni. Einn kennari hætti störfum eftir langan og farsælan
starfsferil við brautina Ingiberg Magnússon.
Markaðssetning myndlistarbrautarinnar
Sýningar á verkum nemenda er meðal þess helsta sem myndlistarbrautin gerir til að markaðssetja
brautina. Mikill metnaður er lagður í sýningahaldið. Í vetur voru opnaðar 3 sýningar á vegum brautarinnar. Á Facebook heldur myndlistarbrautin út virkri síðu og er með vel yfir 2000 vini.
Á Youtube er myndlistarbrautin með stuttar kvikmyndir af vinnu nemenda.
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Fagstjóri: Guðrún Kolbeins
Í ágúst fór allt sviðið í vettvangsferð í Ullarselið á Hvanneyri og í Brúðuleikhúsið í Borgarnesi. Markmiðið með þannig ferðum er að nýnemar kynnist betur eldri nemendum og að nemendur upplifi
eitthvað spennandi og skemmtilegt sem hægt er að byggja á í skapandi starfi. Nemendur voru mjög
ánægðir með ferðina og þjóðlegt handbragð var eitthvað sem þau vildu læra, einnig upplifðu þau
aðra sýn á brúðugerð.
Full kennsla var fyrir 5 kennara bæði á haust- og vorönn. Halla Hallgrímsdóttir kom aftur til starfa úr
ársleyfi og óskaði eftir að fá að kenna áfram prjónaáfanga. Ein eining bættist við TEX 103 áfangann á
haustönn í litun og þrykki og voru nemendur mjög áhugasamir enda margt nýtt og faglegt sem Soffía
hafði upp á að bjóða í kennslunni. Önnur kennslugrein fór af stað á haustönn PRF 101, Safnmappa,
sem kennd er samhliða FAT 505 og var nokkuð stuðst við hugmyndir sem Guðrún Árdís upplifði frá
Kanadaferðinni. Sú ferð er ein af bestu skólaferðum sem við höfum farið í að okkar mati. Tískusýning
nemenda úr áfanga 505 vakti athygli eins og áður og í boði var að skoða önnur verkefni nemenda
eftir tískusýninguna.
Okkar einkunnarorð eru FAGVITUND – SKÖPUN – METNAÐUR – PERSÓNUÞROSKI. Þessi orðhugtök voru lögð
fyrir nemendur á haustönn eins og við gerðum vorið áður.
Meginmarkmið Textílbrautar
Nám og kennsla í FB standist strangar gæðakröfur
Við teljum að mikill mannauður felist í kennurum brautarinnar. Hver og einn kennari hefur margbreytilega menntun sem sameinast í heildina. Á hverju ári hafa fastráðnir kennarar endumenntað sig í
gegnum fagfélag sitt og á fleiri sviðum. Við höfum rætt um sérstöðu okkar námsgreina, en gætum
gert það marvissara.
Námsstuðningur við nemendur verði aukinn
Hugmynd okkar er að umsjónarkennari kalli hvern nemanda í stutt viðtal þegar 4 vikur eru liðnar af
önninni og að kennarinn hafi ákveðið form til að fara eftir þar sem komið er inná marga þætti er gætu
átt við nemandann. Margir nemendur eiga við einhvers konar vandamál sem þeir tjá sig ekki um fyrr
en of seint. – Jafningjastuðningur – hvernig gætum við nýtt okkur það hjá okkur?
Lögð verði rækt við félagsþroska nemenda og ábyrgð á eigin velferð
Haustferð nemenda á brautinni verði árlegur viðburður og hægt að gera þá ferð fjölbreytilega til að
samlaga hópinn. Hugmynd að fá eldri nemendur til að skipuleggja haustferðina ásamt kennurum, t.d
óvissuferð með einhverjum uppákomum, en einnig að ferðin hafi kennslufræðilegt gildi. Við viljum
opna nemendur og auka gagnrýna hugsun, tjáningu og skoðanaskipti
Fram fari skoðun á námsframboði og námsuppbyggingu
Uppbygging náms á Textílbrautinni hefur tekið breytingum og hófst sú vinna strax þegar ákveðið var
að hver skóli hefði sérstöðu. Haustönnin tókst vel með nýjum breytingum sem eru skilvirkari bæði
fyrir nemendur og kennara. Samvinna við tilraunaleikhús gæti verið tækifæri fyrir nemendur er
hyggja á búningahönnun og gæti sá áfangi komið að hluta til inní AHS 3136. Einnig samvinna við
snyrtibraut fyrir tískusýningaáfangann
Styrkja þarf tengsl skólans við ytri hagsmunaaðila og íslenskt samfélag
Okkur finnst vanta meiri umræðu um viðtökuskóla og atvinnulífið. Höfum áhuga á að geta bætt við
nemendur brúarnám sem gefur diplóma út í atvinnulífið. Nám á textílbrautinni hefur fengið góða
kynningu út á við í gegnum nemendur á brautinni og hefur sú kynning ekki kostað krónu.
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Fagleg stoðþjónusta skólans verði efld
Það vantar stoðþjónustu fyrir nemendur á sviði hugbúnaðar sem styður við nám og kennslu.
Kennarar mættu nota meira dreifnámið og spurning hvort við kennararnir á brautinni gætum fengið
sérkennslu í notkun dreifnáms og stutt við hver aðra þar til við náum settu marki.
Á vorönn fóru allir nemendur brautarinnar í Þjóðminjasafnið að skoða sýninguna „Tíska, kjólar“. Sú
sýning var undir leiðsögn og flestir voru áhugasamir en það mátti sjá að sumir nemendur höfðu lítinn
áhuga eða þroska til að njóta eða upplifa.
Nýjar kennslugreinar litu dagsins ljós á vorönninni, THL 102 tölvustudd hönnun og MAR 102 markaðsfræði. Soffía Magnúsdóttir sá um að kenna og skipuleggja þessar greinar. Hún náði vel til nemenda og
það opnuðust margar gáttir. Það bættist ein eining við vefnaðinn TEX 403. Allar þessar námsgreinar
eru í þróun en að okkar mati farið vel af stað. Guðrún Árdís tók að sér Leonardo-verkefni ásamt Grétu
á myndlistasviðinu og fóru þær með um 11 nemendur til Noregs og eiga eftir að fara aðra ferð til og
síðan kemur hópur í heimsókn til Íslands. Þetta var erfið en góð ferð og tókst í alla staði vel.
Keyptar voru 6 Singersaumavélar í byrjun haustannar. Að sögn viðgerðarmanna hjá Pfaff hafa þessar
vélar komið vel út í skólum, með sterkan mótor og einfaldar. Tvær Yuki overlockvélar voru keyptar og
hefur sú tegund reynst okkur vel. Gufustraujárn hafa gengið úr sér og tvö voru keypt á árinu.
Borið hefur á að sumir nemendahópar eru frekar slakir í ár og mæting ekki sem best. Hvað er til ráða?
eða er þetta endalaus glíma, stundum þurfa kennarar að koma út úr kassanum og þora að prófa
eitthvað nýtt!
Á deildarfundi 2. mars var rætt um að breyta 1 árs brautinni í 2ja ára braut. Komið hefur í ljós að
nemendur ráða ekki við að taka saman 103 og 303 áfanga. Stefán Andrésar var fenginn á fundinn til
að ræða þau mál og ákveðið hefur verið að gera þá breytingu. Valáfangar í boði fyrir vor 2012 voru
ræddir og ákveðið að auka val á valáföngum, s.s. prjóni.
26. apríl sýndu nemendur afrakstur verkefna á önninni. Haldin var stutt tískusýning í matsal skólans
og einnig sýndu nemendur önnur textílverk á glergangi nýju álmunnar.
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Ársskýrsla starfsbrautar
Fagstjóri: Guðrún Hallgrímsdóttir
Um brautina
Á haustönn var tímafjöldi á starfsbraut 196 tímar á viku. Á vorönn var tímafjöldinn 197 tímar.
Á skólaárinu stunduðu 33 nemendur nám við brautina.
Á vorönn 2012 útskrifuðust 6 nemendur: Ágústa Ármann, sem jafnframt fékk framfaraverðlaunin á
Starfsbraut þetta árið, Birgir Gíslason, Jón Margeir Sverrisson, Kolbeinn Jón Magnússon og Michel
Thor Masselter. Þá var ákveðið að færa tvo nemendur á aðrar brautir skólans frá og með næsta
hausti: Sandra Ósk Friðriksdóttir fer á snyrtibraut og Arnþór Friðrik Bech fer á listabraut. Wenmar
Carl-Acoy féll á mætingu og á eftir að sækja um aftur og þá trúlega á Nýbúabraut.
Einn nemandi hefur átt við mikil andleg veikindi að stíða á þessari önn og ekki er vitað á þessu stigi
hvort viðkomandi haldi áfram námi næsta skólaár.
Nýjungar í námi
Allir kennarar brautarinnar eru með iPad og hefur vorönnin farið í að innleiða iPad í kennslu.
Reynslan lofar góðu og hleyptu þessi kaup svo sannarlega nýju blóði í starfið.
Við fengum Rakel Sölvadóttur á fund þar sem hún fór yfir praktísk atriði sem gott er að hafa í huga við
innleiðingu á iPad í skólastarfi. Kennarar brautarinnar hafa verið mjög áhugasamir og verið einstaklega duglegir að afla sér þekkingar og ekki síður að miðla þekkingu sín á milli.
Ráðstefnur og námskeið
Kennarar sóttu nokkur námskeið og ráðstefnur á árinu:











Bett-ráðstefnan í London - árleg ráðstefna um upplýsingatækni.
Ráðstefna 3f – haldin í samvinnu við Keili – Framtíðin er núna, tækni fyrir alla.
Ráðstefna hjá Epli.is um innleiðingu á iPad í kennslu og fyrstu skrefin í notkun hans.
TMF Tölvumiðstöð - Farsímar, snjallsímar, iPad, stuðningur í daglegu námi.
TMF Tölvumiðstöð - Námskeið byggt á kennsluaðferðum Arne Trageton, Å skrive sig til
lesning.
Ráðstefna um Útivist í HÍ, Menntavísindasvið.
Námskeið í útieldun.
Kynning á Clicker6 í námi og kennslu.
Heimsókn í Hólabrekkuskóla – kynning á fjölbreyttri nálgun viðfangsefna í íslensku og stærðfræði.
Ragnheiður Líney var með námskeið í notkun á MindMananger.

Örnámskeið á Starfsbraut



Kynning á iPad.
Kynning á því sem var áhugaverðast á Bett.

Kynningar kennarara




Hrafnhildur var með kynningu á starfsnámi FB á fundi starfsbrautarkennara.
Jóhann og Hrafnhildur voru með kynningu á notkunarmöguleikum iPads í kennslu á sumarnámskeiði starfsbrautarkennara.
Fjalar var aðalkennari á sumarnámskeiði starfsbrautarkennara.
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Grein í „Glæðum“


Á næstu dögum koma Glæður, tímarit sérkennara, út. Kennarar brautarinnar skrifuðu í sameiningu grein í blaðið. Í greininni var kynning á brautinni með áherslu á íþróttir og útivistarferðir.

Heimsóknir



Við tókum á móti 28 heimsóknum: einstaklingum, hópum, foreldrum og kennurum sem komu
til að kynna sér námsframboð í FB með væntanlegt nám að loknum grunnskóla í huga.
Hópur stuðningsfulltrúa í Klettaskóla kom í heimsókn til að kynna sér starf brautarinnar.

Þroskaþjálfanemar
Við fegnum tvo þroskaþjálfanema í vettvangsnám á vorönn og voru Hrafnhildur og Dadda leiðbeinendur þeirra.
Söngvakeppni starfsbrauta
Söngvakeppni starfsbrauta var haldin í vor og að þessu sinni í FA. FB tók að sjálfsögðu þátt eftir öfluga
forkeppni sem haldin var í FB. Fannar Halldór Sveinbjörnsson var fulltrúi FB í þessari skemmtilegu
keppni og stóð hann sig mjög vel.
Umsóknir um skólavist á starfsbraut
Tuttugu nemendur sóttu um skólavist á starfsbraut næsta skólaár. Eftir að hafa farið yfir umsóknir var
ákveðið að taka inn 11 nýnema og einn nemanda á annað ár. Sá nemendi stundaði nám í MK á þessu
skólaári.
Nýnemaheimsókn
Á sjúkraprófsdeginum í vor var öllum nýnemunum boðið í heimsókn í skólann. Halldóra og Jóhann
tóku á móti nemendunum og lögðu fyrir þá spurningalista og fóru með þeim í hópeflisleiki.
Aðrir kennarar brautarinnar tóku á sama tíma á móti foreldrum og/eða kennrum nemenda og lögðu
sama spurningalista fyrir þá og fóru einnig yfir upphaf skólagöngu. Vonum við að þessa vinna skili sér
í bættu samstarfi og betri upplýsingum.
Ferðir
Í haust fóru nemendur og kennarar í tveggja daga Þórsmerkurferð.
Hópur nemenda fór í dagsferð og gekk sá hópur frá Marardal að Litlu Kaffistofunni. Á leiðinni var
grillað í helli.
Berjaferð var í byrjun september. Í vor var farið í útivistarferðir á Skálafell og í Heiðmörk
Útskriftarnemendur fóru í fimm daga ferð til Kaupmannahafnar í lok apríl. Nemendur, foreldrar og
kennarar lögðu á sig mikla vinnu til að sú ferð gæti orðið að veruleika.
Styrkir





Starfsbrautin fékk styrk frá Velferðasjóði barna að upphæð kr. 500.000. Hluti af styrknum fór í
Þórsmerkurferð nemenda og hluti í kaup á iPödum fyrir kennara
Lionsklúbburinn Eir gaf kr. 100.000 í útskriftarsjóð nemenda
Lionsklúbburinn Eir gaf kr. 100.000 til kaupa á iPad og prentara
Kvenfélögin Fjallkonan og Kvenfélag Breiðholts gáfu kr. 160.000 til kaupa á iPad fyrir nemendur
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Facebook-síða starfsbrautar http://facebook/starfsbraut hefur verið mjög virk í vetur. Sú síða er
hugsuð fyrir kennara, nemendur, foreldra, útskrifaða nemendur sem og aðra velunnara brautarinnar.
Vefurinn http://www.starfsbraut.is hefur einnig verið virkur og mikið lagt upp úr því að setja inn
fréttir, myndir úr skólastarfinu og myndbönd sem tengjast starfi brautarinnar.
Næsta skólaár
Næsta skólaár er gert ráð fyrir að 35 nemendur stundi nám við starfsbrautina.
Áfram verður unnið að því að efla fjölbreytta kennsluhætti og koma með nýjungar í skólastarfið.
Sex kennarar hafa hug á að fara í vettvangsnám starfsbrautakennara næsta haust og vonum við að
það skili sér líka í bættu starfi brautarinnar.
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Ársskýrsla innflytjendabrautar
Verkefnisstjóri: Ágústa Unnur Gunnarsdóttir
Markmið brautar
Að koma til móts við nemendur með annað móðurmál en íslensku.
Íslenska
Á Innflytjendabraut eru nú um 63 nemendur sem flestir stunda nám í íslensku sem öðru máli ISA.
Kenndir eru samtals fimm áfangar í ISA. Margir nemendur hefja nám í almennum íslenskuáföngum
þegar þeir hafa lokið við ISA áfangana. Við hvetjum sérstaklega þá nemendur sem ætla í framhaldsnám til að velja sér alemenna áfanga í íslensku til að efla kunnáttuna enn frekar.
Lífsleikni
Fyrstu tvær annirnar fara erlendir nemar lífsleikni sem er sérstaklega hönnuð fyrir þá. Stór hluti
námsins fer fram utandyra og fara nemedur í fjölmargar vettvangsferðir. Unnið er með orðaforða
ferðanna hverju sinni og gerð fjölbreytt verkefni þar sem þjálfuð er færni í menningarlæsi og
umhverfismeðvitund.
Umsjón
Nýnemar fá tvo tíma á viku í umsjón. UMS 1000. Í umsjón er nemendum kennt á skólakerfið og
áfangakerfi skólans. Námsbrautir kynntar og farið í ýmsa hópeflis leiki til að hrista hópinn saman og
skapa bekkjaranda. Nemendum er auk þess kynntar skólareglur og hvernig þeir eigi að nota INNUNA
og dreifnámið.
Almennar námsgreinar
Í öðrum námsgreinum blandast erlendir nemendur almennum hópum skólans. Smæð brautarinnar
gerir það að verkum að yfirsýnin er góð og við teljum mikilvægt að þekkja nemendur okkar alla með
nafni og varðveita þá nánd og einstaklingsþjónustu eins og verið hefur frá upphafi en brautin hóf
starfsemi sína haustið 2007. Þar sem brautin er sérstaklega hugsuð sem tveggja ára stuðningur við
nemendur sem hafa annað móðurmál en íslensku og þurfa einstaklingsmiðað nám er stefnt er að því
að koma til móts við þarfir hvers og eins. Nemendur þurfa mismikinn stuðning, bæði námslegan og
félagslegan. Kenndir eru samtals fimm áfangar í íslensku sem annað mál, tveir áfangar í lífsleikni og
einn umsjónaráfangi er fyrir nýnema á fyrstu önn. Erlendir nemar stefna ýmist á stúdentspróf af bóknámsdeilum eða starfs- og verknám sbrautum eins og gengur. Við höfum aðstoðað nemendur eftir
megni við að fá þann stuðning sem nauðsynlegur er til að ná árangri í námi þar sem tungumálaörðugleikar setja nemandanum skorður. Við höfum nýtt okkur jafningjastuðning bæði sem nám – og
félagslegan stuðning. Það hefur reynst vel og hafa samlandar aðstoðað nýja nemendur og hjálpað
þeim yfir erfiðasta hjallan að aðlagast nýjum skóla.
Greining á þörfum nemenda
Til þess að geta komið sem best á móts við þarfir nemenda skoðuðum við einkunnir þeirra á haustönn með það í huga að sjá hvað það er sem reynist þeim Þrándur í Götu. Það voru þó nokkrar námsgreinar sem reyndust nemendum erfiðar og voru þær helsta, heilsbrigðisgreinar og félagsgreinar.
Stuðningsáfangar
Í samráði við stjórnendur skólans var ákveðið að bjóða upp á sérstaka áfanga sem væru undirbúingur
undir almenna áfanga. Þetta voru stuðningsáfangar í heilbrigðislæsi og félagsfræði. Í þessum námsgreinum reynast hugtök einna erfiðust fyrir erlenda nema. Kennsla gekk vonum framar og sóttum við
um styrk til Sprotasjóðs um áframhaldandi þróunarvinnu í þessum áföngum í tenglsum við hugtakalæsi og nýja námsskrá. Hlaut skólinn 1,5 milljón í styrk til verkefnisins.
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Stuðningur í ensku
Bæði haust- og vorönn var nemendum boðið upp á stuðningskennslu í ensku en þar voru erlendir
kennarar á vegum Comeniusar-áætlunarinnar sem aðstoðuðu nemendur. Góð samvinna var við
enskudeild skólans og sinntu aðstoðarkennarnir starfi sínu af alúð og dugnaði.
Stuðningur í einstökum greinum
Stuðingskennsla STK 1936 var í rafmagsfræði, íslensku og náttúrufræði – 2 tímar í viku fyrir hverja
námsgrein.
Einkatímar
Þrátt fyrir þetta þurfti nokkra kennara til að aðstoða einstaka nemendur í nokkrum námsgreinum.
Stuðningurinn er helst við nemendur sem eru að útskrifast og hafa sýnt að þeir eru stuðingsins
verðugir. Stuðningurinn var í efnafræði, líffræði og náttúrufræði.
Túlkun
Túlkar voru pantaðir í lokaprófum fyrir einstaka nemendur sem sýnt hafa góðan árangur og að bestu
manna yfirsýn talið hafa getað skipt sköpum um árangur nemenda í prófi að hafa túlk.
Kennarar skólans hafa einnig aðstoðað við útskýringar á erfiðum orðum.
Jafningjastuðningur – mentorar
Jafningjastuðningur er okkur mjög mikilvægur og þá bæði sem námslegur og félagslegur stuðningur.
Það hefur einnig reynst vel að samlandar aðstoði nýja nemendur og hjálpi þeim yfir erfiðasta hjallann
að aðlagast nýjum skóla.
Skólaheimsóknir - námskynningar
Margir erlendir nemendur hafa komið í heimsókn og kynnt sér FB og innflytjendbraut. Nemendur
hafa flestir komið úr grunnskólum Breiðholts og hafa komið með námsráðgjöfum til okkar. Erlendir
nemendur hafa aðstoðað okkur við þessar námskynnigar og skólaheimsóknir.
Kennarar og áfangar skólaársins 2011–2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Auður Lorenzo kenndi haustönnUMS 1000 auk þess sem hún er umsjónarkennari.
Ásgerður Bergsdóttir vorönn ISA 4036.
Dagbjört L. Kjartansdóttir vorönn FEL 1936 og vorönn STK 1936 í íslensku.
Dagbjört starfaði auk þess sem aðstoðarmaður verkefnisstjóra á vorönn 2012.
Gunnhildur Guðbjörnsdóttir haustönn ISA103 og vorönn ISA203 og var auk þess umsjónarkennari.
Gunnhildur Gunnarsdóttir LKN 1136 og LKN 2126.
Karen Júlía Júlíusdóttir vorönn HEL 1936 –4 tímar á viku í Heilbrigðislæsi.
Sigrún Birna Björnsdóttir haustönn ISA 3036 og vorönn HEL 1936 – 2 tímar á viku í
Heilsbrigðislæsi.
Sigursteinn Sigurðsson vorönn STK 1936 – 2 tímar á viku í Rafmagnslæsi.
Þorbjörg Rún Eysteinsdóttir vorönn STK 1936 – 2 tímar á viku í Náttúruvísindalæsi.
Þórdís Ása Þórisdóttir STK 1936 – 2 tímar á viku í stuðningi í stærðfræði.
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Aðstoðarkennarar í ensku
Í samstarfi við enskudeild skólans og þá sértaklega Þorvald Friðriksson fagstjóra sóttum við um að fá
aðstoðarkennara í ensku á vegum Comeníusar-áætlunarinnar. Við fengum einn aðstoðarkennara á
haustönn Estelel Stasiak frá Frakklandi. Á vorönn komu þær Jana Pastorkova frá Slovakíu og Aline
Musch frá Þýskalandi til okkar. Allar stóðu þær sig frábærlega vel. Verkefnisstjóri var tengiliður þeirra
og aðstoðaði við að finna húsnæði. Enskudeild tók vel á móti þeim og gekk samstarfið eins og best
verður á kosið.
Stuðningskennarar á skólaárinu




Þorbjörg Rún Eysteinsdóttir – náttúrufræði
Guðrún Björnsdóttir – efnafræði
Eiríkur Jensson – líffræði

Fundir
Fundir eru haldnir einu sinni í viku í hádeginu. Þá bera kennarar saman bækur sínar, leita ráða og
hvatningar, leggja á ráðin og skipuleggja. Reglulega eru haldnir lengri fundir þar sem rædd eru framtíðaráform, stefna og markmið og þróun brautarinnar.
Fagleg þróun
Kennarar deildarinnar sækja reglubundið ýmis námskeið sem tengjast fjölmenningu og kennslu innflytjenda.
Nám og námsgögn
Námsgögn eru í stöðugri endurnýjun og er unnið að nýjum námsgögnum í ISA áföngum. Sigrún Birna
hefur nýlokið við seinni bók sína í hugtakalæsi og íslensku fyrir erlenda nema. Gerð hafa verið
kennsluhefti af kennurum í öllum áföngunum. Stefnt er að aukinni notkun upplýsingagjafar til nemenda á vefnum eins og í gegnum Youtube. Tekin hefur verið upp útikennsla í auknum mæli í lífsleikni
sem hefur gefist vel. Dreifnámsnotkun kennara brautarinnar hefur aukist og er nú nánast í öllum
áföngum.
Ýmis verkefni







Innflytjendabraut tók virkan þátt í Opnu húsi FB í vor. Brautin var með sérstakan bás þar sem
hún kynnti starfsemina.
Móttaka erlendra nemenda 10. bekkjar grunnskóla Breiðholts var með hefðbundnum hætti,
starfsemi brautarinnar kynnt og þeir möguleikar sem bjóðast nemendum í FB. Nokkrir skólar
komu í heimsókn ásamt námsráðgjafa eða umsjónarkennara og þeim kynntur og sýndur
skólinn. Erlendir nemendur aðstoða verkefnisstjóra við skólakynningarnar.
Móttaka nýnema er í samræmi við móttökuáætlun brautarinnar. Sjá heimasíðu FB.
Í september 2010 var öllum nemendum brautarinnar boði til forseta Íslands að Bessastöðum.
Brautin leggur áherslu á að vera sýnileg í nærumhverfinu og er í góðu samstarfi við stofnanir í
Breiðholti eins og Gerðuberg, Borgarbókasafn og grunnskóla Breiðholts þó einna mest Fellaskóla. Með því að vera sýnileg styrkjum við sjálfstraust nemenda og hvetjum jafnframt bæði
þau og yngri nemendur til þátttöku í tómstunda- og frístundastarfi, en rannsóknir sýna að
nemendur af erlendu bergi brotnir stunda síður íþróttir og tómstundastarf en aðrir. Við
teljum mikilvægt að nemendur okkar séu góðar fyrirmyndir fyrir heilbrigt líf, metnað og
glaðværð. Við skiljum þörf þeirra fyrir að hitta landa sína í frímínútum og spjalla á móðurmáli
sínu og það er líka mikilvægt að nemendum okkar líði vel í skólanum og verðum við vör við
glaðværð og vináttu þeirra á milli.

46

Ársskýrsla innflytjendabrautar







Við viljum varðveita samheldnina en jafnframt viljum við ekki að það myndist of stórar klíkur á
ákveðnum stöðum í skólanum heldur auka samskipti milli erlendra nema og íslenskra nema
og erum meðvituð um um mikilvægi þess. Er það eitt af verkefnum okkar næsta skólaár að
auka samskipti íslenskra og erlendra nema og stuðla að því að þeir dreifist meira um húsið
m.a. á bókasafn, í matsal og námsver.
Skoðuð var sú dreifing sem fram kom í einkunnum nemenda eftir haustönn og athugað með í
hvaða fögum nemendur áttu verst með að fóta sig. Kynning var á útkomu annarinnar á
kennarafundi vorannar og út frá þessu var síðan gerð þarfagreining á þeim stuðningi sem talið
var að nemendur þyrftu á að halda. Yfirlit yfir fall nemenda á skólaárinu og yfirlit yfir þann
stuðning sem veittur var á vorönn fylgir með skýrslunni sem viðhengi.
Könnun á námsþörf og líðan nemenda innflytjandabrautar var gerð í lok vorannar og fylgja
niðurstöður úr henni með sem viðhengi skýrslu þessarar.

Áfangalýsingar fyrir námsáfanga innflytjendabrautar
ÍSA áfangar – íslenska sem annað mál
ÍSA eru áfangar sérsniðnir að þörfum þeirra nemenda sem læra íslensku sem annað mál. Í áföngunum
er lögð áhersla á íslenskan orðaforða, málfræði, ritun, námstækni og notkun hjálpargagna eins og
orðabóka og netorðabóka. Enn fremur er lögð mikil áhersla á sjálfstæð vinnubrögð innan og utan
kennslustunda., Nemendur fá tækifæri til að leika sér með málið með ýmsum verkefnum bæði í
einstaklingsvinnu svo og í samvinnunámi. Nemendur safna verkefnum í verkmöppu.
ÍSA 103
Byrjunaráfangi í íslensku sem annað mál. Unnið er með alla færniþættina, tal, hlustun, ritun og lestur.
Í áfanganum er lögð áhersla á orðaforða, framburð, lestri texta við hæfi. Unnið er með grunnþætti
málfræðinnar: nafnorð, sagnorð og töluorð. Unnið er með undirstöðuatriði í lestri, talmáli, námstækni og hugtökum námsgreina til að geta tekið fullan þátt í námi og starfi í íslenskum framhaldsskólum. Þeir lesa stutta bókmenntatexta og ýmsa aðra einfalda texta, átta sig á eðli þeirra og fá
þjálfun í að tjá sig á skýru máli samkvæmt íslenskri málhefð. Áfanginn er símatsáfangi.
ÍSA 203
Framhaldsáfangi í íslensku sem annað mál. Í áfanganum er kunnátta nemanda dýpkuð með lestri
flóknari texta af ýmsu tagi, bókmenntatexta, vísindatexta greina úr dagblöðum og fleira. Lögð er
áhersla á lestur, tal, ritun og hlustun með fjölbreyttum verkefnum. Nemendur velja sér kjörbók.
ISA 303
Í áfanganum er kunnátta nemanda dýpkuð enn meira með lestri flóknari texta af ýmsu tagi,
bókmenntatexta, vísindatexta greina úr dagblöðum og fleira. Lögð er áhersla á lestur, tal, ritun og
hlustun með fjölbreyttum verkefnum. Nemendur velja sér kjörbók og ljúka henni með skriflegum og
munnlegum verkefnum. Fjölbreyttar ritunaræfingar þar sem áhersla er lögð á stafsetningu. Nemendur þjálfast í að færa rök fyrir máli sínu með skrifum á rökfærsluritgerð. Áfanginn er símatsáfangi.
ÍSA 403
Áhersla er lögð á færniþættina lestur, ritun, hlustun og tal. Ein stytt útgáfa af Íslendinga sögu er lesin
og persónur, tími og umhverfi hennar skoðað. Íslensk fornmenning (árin 900–1300) er athuguð. Meiri
áhersla er lögð á skrifaðan texta nu en í fyrri áföngum. Nemendur læra að byggja upp texta allt frá
einni efnisgrein til tveggja síðna ritgerðar. Verkefnavinna er ýmist í pörum eða hópum og er áhersla
lögð á að nemendur kynni niðurstöður fyrir framan hópinn. Öll umræða fer fram á íslensku. Áfanginn
er símatsáfangi.
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ÍSA 503
Áhersla er lögð á færniþættina lestur, ritun, hlustun og tal. Nemendur lesa ólíka texta frá ýmsum
tímum allt frá þjóðsögum til nútímaljóða og vinna ólík verkefni í tengslum við þá texta. Unnið er
jöfnum höndum með málfræði, orðaforða, lesskilning og lagður er grunnur að skilningi og túlkun
ljóða. Áhersla er lögð á ritun ólíkra texta og skrifa nemendur stutta ritgerð þar sem nýta þarf
heimildir. Öll umræða fer fram á íslensku. Lokapróf er í áfanganum.
LKN 113 og LKN 213
Kennslan fer að stærstum hluta fram utandyra. Í lífsleikni er lögð áhersla á að nemendur kynnist máli
og menningu landsins. Vettvangsferðir eru stór hluti af náminu og vinna nemendur verkefni í tölvuveri tengd ferðunum. Með vettvangsferðum fá nemendur tækifæri til að dýpka skilning sinn á
íslensku samfélagi og menningu. Á skólaárinu heimsóttu nemendur í lífsleikni meðal annars:
Gerðuberg – Elliðaárdalinn – Borgarbókasafnið – Þjóðmenningarhúsið – Ráðhúsið – Alþingishúsið –
Sjóminjasafnið og Borgarleikhúsið.
UMS 100
Umsjónarkennari leiðbeinir nemendum um skólastarfið, félagslífið, vinnubrögð og skipulag náms.
Nemendum eru kynntar mismunandi brautir skólans og aðstoðaðir við val á námsgreinum. Samstarf
er við foreldra og fylgst sérstaklega með mætingum og gengi nemenda og aðlögun þeirra fyrstu
önnina.
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Ársskýrsla framhaldsskólabrautar
Fagstjóri: Gunnar Páll Jóakimsson
Hópurinn
Á haustönn hófu 33 nemendur nám á framhaldskólabraut við FB. Brottfall fyrsta árs nema var mun
meira en á síðasta ári. Ýmsar ástæður liggja að baki, í sumum tilvikum veikindi en almennt var skólasókn þessa árgangs á brautinni (nemendur fæddir 1995) mun verri en árgangsins 1994. Á öðru ári
voru margir nemendur komnir vel á veg í námi og voru jafnframt skráðir á aðrar brautir. Alls fengu 24
nemendur framhaldsskólaprófsskírteini að loknu fjögurra anna námi við skólann vorið 2012. Gefin var
almenn umsögn um hvern nemanda en með hverju skírteini fylgdi einkunnablað með tilgreindum
áföngum, einkunnum og skólasókn á hverri önn. Reynslan á eftir að sýna hvaða vægi þetta skírteini
hefur. Fyrir nemendur sem komnir eru á aðrar brautir er óvíst um vægi þess, einnig fyrir þá
nemendur sem litlu hafa lokið og sinnt skólanum illa. Aftur á móti er hægt að vonast til að þeir
nemendur sem ekki ráða vel við bóknám en eru með góða skólasókn og hafa sinnt náminu vel fái
með þessu skírteini ákveðna viðurkenningu fyrir tveggja ára framhaldsskólasetu. Þessir nemendur fá
góða umsögn sem vonandi nýtist þeim í framhaldinu.
Stjórnun og utanumhald
Berglind Halla Jónsdóttir (BHJ) áfangastjóri er sviðsstjóri brautarinnar. Gunnar Páll Jóakimsson (GPJ)
var verkefnastjóri brautarinnar í 20% starfi. Umsjónarkennarar voru fimm, Jóhanna Geirsdóttir,
Sigríður Anna Ólafsdóttir, Ragnar Sveinn Magnúson og Gunnar Páll Jóakimsson sem kenndu kjarnafög
á brautinni og Guðmundur Torfason sem heldur utan um nemendur á húsasmíðabraut og hann og
Jón Ólafsson kenndu nemendum sem tóku séráfanga á þeirri braut. Allar greiningar voru meðhöndlaðar af Sunnevu Filippusdóttur umsjónarmanni námsvers en það styrkti enn vinnu í námsveri að
Sigríður Anna starfaði þar einnig. Haldnir voru vikulegir fundir með umsjónarkennurum, sviðsstjóra
og umsjónarmanni námsvers. Kennarar á brautinni voru þeir sömu og árið áður með þeirri breytingu
að Sigríður Anna kom inn í stað Guðlaugar Gísladóttur. Stærðfræði kenndu Gunnar Páll, Haukur Pétur
Benediktsson og Þórdís Ása Þórisdóttir. Íslensku og lífsleikni kenndu Sigríður Anna og Ragnar Sveinn.
UTN kenndu þau Jóhanna og Bjarni Antonsson. Á öðru ári komu til leiks nýir kennarar á brautinni,
David Nickel kenndi ensku og Brynja Stefánsdóttir dönsku. Þau voru með metnaðarfullt prógram og
komu mjög öflug inn í sterkan hóp kennara á brautinni.
Viðtöl í ágúst
Fyrsta árs nemendur voru boðaðir í viðtal með forráðamönnum í ágúst áður en eiginlegt skólahald
hófst. Árný á skrifstofunni sá um boðun og var hverjum nemanda ætlaðar 20 mínútur. Í boðuninni
voru forráðamenn beðnir að koma með greiningar þar sem við á. Þetta eru gögn sem fara ekki sjálfkrafa frá grunnskóla til framhaldsskóla. Þetta þýddi að Sunneva fékk greiningar fyrr og með betri
skilum en árið áður. Forráðamenn lýstu ánægju með þetta fyrirkomulag. Þeir fá kynningu á náminu í
upphafi og mynda betri tengsl við skólann.
Skipulag námsins
Í grunnin var skipulag námsins óbreytt. Enska og danska voru nú kenndar í fyrsta sinn sem fornámsgreinar á öðru ári. Kennarar grunngreinanna eru stöðugt að þróa kennslu, kennsluefni og námsmat í
þessum greinum. Er ekki vafi á að reynsla hvers skólaárs skilar meiri þekkingu og betri nálgun í
kennslu þessara greina. Kennarar eru mjög hugmyndaríkir og leggja mikla vinnu og metnað í að þróa
þessar greinar. Skipulag námsins í FB er að mörgu leyti öðru vísi en í öðrum skólum með sambærilegt
nám. Í FB höfum við nýtt fyrirliggjandi áfanga meira en aðrir skólar og lagt meir upp úr því að ná valdi
á kjarnagreinum. Sjálfstraustið eykst tvímælalaust mikið hjá þeim sem ná tökum á þeim greinum.
Engu að síður má velta fyrir sér hvort við eigum að fjölga sérhönnuðum áföngum fyrir brautina.
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Mætingar
Skólasókn var mjög ábótavant hjá stórum hluta nemenda. Skoða þarf allar tiltækar aðferðir til að ná
að veita nemendum stöðugt aðhald. Nefndir hafa verið hlutir eins og samfelld tafla, meira eftirlit með
reglubundnu heimanámi í götum og aukin samvinna við foreldra.
Árangur í námi
Þeir bestu eru mjög sterkir og er í sumum tilvikum hægt að flýta námi í fornmásáföngum miðað við
upphaflega áætlun. Þeir getuminnstu eru mjög getulitlir og þarf e.t.v. að skoða fyrr á ferlinum hvort
nemendur sem verst eru staddir eigi meiri samleið með nemendum af starfsbraut í einstökum
áföngum.
Námsver
Sunneva hélt utan um allar greiningar og komu þær mun fyrr inn þar sem viðtöl voru haldin við
forráðamenn áður en kennsla hófst. Nemendur fengu kynningu á námsverinu í LKN í fyrra en ekki í ár.
Við (GPJ og SF) teljum að taka eigi það fyrirkomulagi upp aftur. Námsverið hefur nú þegar sannað
gildi sitt gagnvart þessum hópi.
Fundir
Reglulegir fundir kennara, sviðsstjóra, verkefnastjóra og umsjónarmanns námsvers hafa löngu sannað
gildi sitt. Þar ræða menn kennslufræðileg mál og einnig mál einstakra nemenda sem þá er hægt að
koma í ákveðin farveg þar sem allir sem vinna að þeim málum eru á staðnum.
Valið
Umsjónarkennarar vinna mjög náið með nemendum. Lögð var áhersla á að nemendur kynntu sér
brautir skólans og reyndu að finna sitt áhugasvið. Margir nemendur skrá sig að hinar ýmsu brautir
skólans.
Samstarf við Ármúlaskóla
Skólarnir áttu gott samstarf á árinu. Haldnir voru fjórir fundir, tveir í hvorum skóla. Á haustönn var
haldinn fundur í FÁ þar sem stjórnendur brautanna hittust og lagðar línur um samstarf vetrarins. Í
framhaldi af þeim fundi var haldinn stór fundur í FÁ með kennurum á brautinni og hittust þá kennarar
sem kenna sömu fög og báru saman bækur sínar. Á vorönn voru haldnir sambærilegir fundir í FB en á
stóra fundinum var ekki skipti í hópa eftir fögum heldur ræddu menn hin ýmsu verkefni sem þróa
þarf inna brautar, t.d. námsmat, námsefnisgerð, utanumhald mætinga, námsstuðning o.s.frv. Þessir
fundir tókust vel og voru ákaflega gagnlegir.
Samstarf við skrifstofu menntamála
Þórunn Jóna Hauksdóttir sérfræðingur hjá skrifstofu menntamála boðaði fulltrúa nokkurra framhaldsskóla til fundar í mars um málefni framhaldsskólabrauta og var undirritaður og Berglind Halla fulltrúar
FB á þeim fundi. Fram komu mjög gagnlegar upplýsingar frá fulltrúum ólíkra skóla. Mikil umræða var
um útskriftina, þ.e. hverjir eiga rétt á að fá framhaldsskólaprófsskírteini. Ólík sjónarmið komu þar
fram og ekki ákveðin lína frá hendi ráðuneytisins. Í skeyti eftir fundinn sendi Þórunn Jóna eftirfarandi
samantekt.
Niðurstaðan að:



tengja umsögnina lykilhæfni (miðaða við 1. þrep). Hæfniviðmið á að vera skilgreint, staðlað og
mælanlegt („sem metið er með“) af hendi mmrn.
skólar geti valið setningar úr „banka“/gagnagrunni sem þeir geti raðað saman m.t.t. einstakra
nemenda. Skólar geti bætt setningum í bankann.

Ég og fulltrúar fleiri skóla reiknuðum með að þessi gagnagrunnur yrði til búinn fyrir útskrift um vorið
en svo var ekki. Því voru skólarnir að gera þetta hver á sinn hátt. Má búast við að eitthvert meira
samræmi verði á þeim hlutum þegar ráðuneytið er búið að vinna þennan gagnabanka.
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Samstarf við Reykjavíkurborg – Miðberg, Tröð, Þjónustumiðstöð Breiðholt
Sat nokkra fundi með fulltrúum þessara staða. Heiða Ösp Kristjánsdóttir hafði forystu um þessa fundi.
Fram kom mikill vilji til að vinna markvissar með nemendum á fyrstu tveimur árum framhaldsskóla.
Oft er búið að vinna góða vinnu með nemendum sem átt hafa erfitt í efstu bekkjum grunnskóla. Þá er
mjög slæmt að ekki sé neitt framhald á þeirri vinnu þegar viðkomandi nemendur byrja í framhaldsskóla. Miðberg hefur átt gott samstarf við FB (einn starfsmanna er fyrrverandi formaður
nemandafélags FB) og vill efla það enn frekar. Forstöðumaður Miðbergs sér fyrir sér unglingahús í
Breiðholti þar sem margir aðilar geta komið að með sína starfsemi. Fengin var styrkur til að hrinda af
stað verkefni sem hlaut nafnið Unglingabrúin og var hugsað til að vinna með unglinga á aldrinum 16
til 18 ára sem eru félagslega einangraðir. Töldum við að þar gætu ýmsir nemendur á framhaldsskólabraut fengið góða aðstoð til að efla sjálfstraust. Verkefnið var ekki kynnt fyrr en rétt áður en
prófum lauk og hófst í janúarbyrjun. Hvort sem það var stutt kynning eða annað sem olli þá tók
enginn nemandi af brautinni þátt í verkefninu. Einn sýndi áhuga og móðir hans einnig, en nemandinn
mætti aldrei. Voru þetta auðvitað vonbrigði eftir gott undirbúningsstarf. Engu að síður er jákvætt að
til sé samstarfsvettvangur aðila sem vilja vinna betur fyrir þennan aldurshóp. Tel ég að það eigi tvímælalaust að vinna með þessum aðilum, ekki hvað síst Miðbergi, þar sem reynslumiklir einstaklingar
eru að vinna að málefnum unglinga í hverfinu.
Að lokum
Fyrstu nemendurnir af framhaldsskólabrautinni hafa nú verið útskrifaðir með framhaldsskólapróf.
Um margt hefur vel til tekist. Góður hópur nemenda hefur náð sér vel á strik og margir eru í dag
fullgildir nemendur á hinum ýmsu brautum skólans. Því miður má síðan alltaf reikna með talsverðu
brottfalli í þessum hópi. Ástæðurnar eru alls ekki alltaf þær sömu og úrræðin því ekki alltaf augljós.
Við höfum byggt upp betra stuðningskerfi og höldum því áfram. Mikilvægt er að vera alltaf opin fyrir
því að reyna nýjar leiðir en án þess að kasta öllu gömlu fyrir borð. Það er nauðsynlegt að geta nýtt
sem flest ólík úrrræði. Það sem hentar einum vel hentar ekki endilega næsta nemanda þó á pappírunum virðist þeir í svipaðri stöðu. Hópurinn sem starfar að þessum málum innan FB er reynslumikill
og við bætum stöðugt í reynslubankann og vinnum alltaf að því að gera enn betur. Það eru ákveðin
tímamót við fyrstu útskrift af brautinni og þegar nýr verkefnastjóri tekur við er góður tími til að
byggja á því sem vel hefur gengið en um leið skoða vel hvar við getum gert betur, m.a. með því að
nýta samstarf sem við höfum átt við aðra skóla.
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Ársskýrsla bókasafns FB
Höfundur: Þórunn Snorradóttir
Starfsemi og þjónusta
Bókasafnsfræðingur var Þórunn Snorradóttir í 100% stöðu, Ragnheiður Líney Pálsdóttir var umsjónarmaður upplýsingaveitu í 100% stöðu. Kristjana Guðlaugsdóttir starfaði sem bókavörður til 1. mars í
70% stöðu en Jasmin Vajzovic tók að hluta til við starfi hennar frá 1. mars.
Afgreiðslutími
Á haustönn var safnið opið mán.–fös. kl. 08:00–16:00. Á vorönn mán. og þri. 08:00-19:30 og mið.–fös.
08:00-16:00. Nemendur höfðu aðgang að lesstofu frá kl. 08:00 og þar til skóla lauk á kvöldin.
Opnunartími var óbreyttur á meðan á prófum stóð.
Safnkynning
Á haust- og vorönn sá Ragnheiður Líney um kynningu á safninu í Lífsleiknihópum. Hún kynnti enn
fremur starfssvið sitt og fjallaði um netnotkun. Jóhanna Geirsdóttir tölvukennari hefur kynnt fyrir
öllum nemendum sínum leit í Gegni. Hún bendir nemendum einnig á heimasíðu safnsins og sýnir
þeim nokkrar krækjur þar. Þessi samvinna hefur reynst mjög vel.
Í vetur, sem endra nær, nutu allir nemendur sem komu á bókasafnið til heimildaleita leiðsagnar bókasafnsfræðings.
Lesaðstaða
Lesborðum á bókasafninu hefur fækkað þó nokkuð þar sem tölvum hefur fjölgað. Námsver var sett
upp á safninu um áramótin og minnkaði það einnig lesaðstöðu á safninu. Aðallesaðstaðan er nú í lesstofu en þar eru lesbásar fyrir 40 nemendur. Nemendur nýta sér þ.a.l. lesstofuna mun betur en áður.
Ljósritun
Ljósritun hefur minnkað á safninu en útprentun aukist verulega. Hluti verkefnavinnu nemenda fer
fram á safninu og þá ljósrita nemendur heimildir sem teknar hafa verið frá vegna heimildavinnu.
Ljósritunarvél nemendafélagsins er ekki nothæf lengur.
Tæki
Hægt er að fá fimm heyrnartól lánuð á safninu og eru þau mun meira notuð í dag en áður þar sem
nemendur vilja tengja þau við tölvurnar.
Eins og áður hefur verið nefnt hefur tölvum verið fjölgað og eru nú 10 fartölvur og 24 borðtölvur á
safninu. Ein tölva er föst á afgreiðsluborði en hana má eingöngu nota til þess að prenta út. Allar
þessar tölvur eru mikið notaðar meiri hluta dags.
Nemendur prenta nú miklu meira en áður á safninu þar sem mikið þarf að prenta út af námsefni sem
er í dreifnámi. Þrír prentarar eru á safninu, tveir fyrir nemendur, kennara og starfsfólk bókasafnsins
en annar þeirra er jafnframt ljósritunarvél. Þriðji prentarinn er einfaldari og er eingöngu tengdur við
eina tölvu í afgreiðsluborði. Eins og gefur að skilja er mikið álag á prentara sem kennarar, nemendur
og starfsmenn bókasafns nota.
Kynningarmál
Nýjar bækur voru allan veturinn til sýnis, en dregið hefur verið úr bókakaupum og áskriftum á
erlendum og innlendum tímaritum.
Heimasíða bókasafnsins var uppfærð og sér Ragnheiður Líney um hana.
Safnið er áskrifandi að hvar.is, mbl.is, snara.is og doktor.is.
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Heimildaleit og heimildavinna
Heimildavinna er þó nokkur á safninu, kennarar láta nemendur vinna ýmis verkefni bæði stutt og
löng. Bókasafnsfræðingur sér um að undirbúa heimildalista í samráði við kennara til að auðvelda
nýtingu á safnkostinum. Öll gögn (bækur, tímarit, ljósrit o.fl.) eru geymd í skrifstofu og eru ekki lánuð
út af safninu á meðan á heimildavinnu stendur. Nemendur vinna þ.a.l. mikið á safninu og nýtist safnkosturinn því vel.
Útlán og millisafnalán
15. maí voru millisafnalán alls 32 (15). Þetta voru bækur og mynddiskar frá Borgarbókasafni í Gerðubergi.
Útlán á diskum og bókum á safninu voru 502 (231).
Skammtímalán á kennslubókum, orðabókum, fartölvum og öðru efni á bókasafni og í stofur voru
skráð sérstaklega. Bæði var um að ræða lán til kennara og nemenda. Þessi lán voru alls 8.265 (8.492)
á árinu.
Safnkostur
Í Gegni hafa þegar verið skráð 13.188 eintök af bókum og nýsigögnum. Enn á eftir að skrá bækur og
annað efni í vinnuherbergi kennara og í kennslustofum. Mikið var afskrifað (1002 eintök) við skráningu í Gegni.
Tímarit
Tímarit í áskrift eru 57 (57). Reglulega berst einnig mikill fjöldi ókeypis fréttabréfa til safnsins.
Nýsigögn
Þó nokkuð bættist við af mynddiskum þetta skólaárið en þeir fóru allir inn á deildir aðallega í tungumálum.
Úrklippur
Bókasafnsfræðingur klippir út greinar um kennara og núverandi og fyrrveradi nemendur skólans ef
greinar um afrek þeirra á einhverju sviði birtast í dagblöðunum.
Fjárveiting
Árið 2011 var engin afmörkuð fjárveiting ákveðin til safnsins. Eftirfarandi listi sýnir hvernig útgjöldum
var skipt:
Bækur, blöð og tímarit

471.605

(438.289)

Ritföng, skrifstofuáhöld, mynddiskar, félagsgjöld, Landskerfi
bókasafna, afnotagjöld og aðgangur að gagnagrunnum

496.973

(552.359)

968.578

(990.648)

Alls
Gjafir
Að vanda bárust safninu þó nokkrar bókagjafir.
Flokkun og skráning

Nýtt efni var flokkað og tölvuskráð jafnóðum og það barst til safnsins eins og verið hefur undanfarin
ár. Búið er að skrá allan safnkost bókasafnsins í Gegni en eftir er að skrá bækur og önnur gögn í
kennslustofum og vinnuherbergi kennara.
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Húsnæði og búnaður
Áður hefur komið fram að hluti af húsnæði bókasafnsins hefur verið settur undir námsver. Um það
sér Sunneva Filippusdóttir og er samvinna hennar og starfsmanna á bókasafni mjög góð.
Almannatengsl – Ráðstefnur – Námskeið
Bæði hópar og einstaklingar heimsóttu safnið til að kynna sér starfsemi þess. Þar var m.a. um að
ræða foreldra nýnema, bókasafnsfræðinga í framhaldsskólum og ýmsa aðra gesti bæði innlenda og
erlenda. Þórunn mætti á fundi bókasafnsfræðinga í framhaldsskólum, þar sem fjallað var um málefni
safnanna. Hún sat einnig ráðstefnu um rafbækur. Ragnheiður Líney sótti fjölda ráðstefna og námskeiða um upplýsingatækni.
Þórunn og Ragnheiður sátu almenna kennarafundi. Enn vantar upp á upplýsingagjöf til starfsmanna
bókasafnsins eftir að samráðsfundir voru lagðir niður.
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Ársskýrsla náms- og starfsráðgjafar
Höfundar: Elísabet Vala Guðmundsdóttir, Ólöf Helga Þór og Sesselja Pétursdóttir
Inngangur
Veturinn 2011–2012 störfuðu þrír náms- og starfsráðgjafar í fullu starfi við skólann, Elísabet Vala
Guðmundsdóttir, Ólöf Helga Þór og Sesselja Pétursdóttir.
Markmið náms – og starfsráðgjafar FB
Markmið náms- og starfsráðgjafar FB er að hjálpa nemendum að finna út og stunda það nám sem
hæfir áhuga þeirra og getu og styðja þá í að komast yfir þær hindranir sem verða á vegi þeirra á
námsferlinum.
Viðtöl
Viðtöl eru veigamesti þáttur í starfi náms- og starfsráðgjafa. Viðtölin fara bæði fram í opnum viðtalstímum og einnig í pöntuðum viðtölum utan opinna tíma.
Heimsóknir nemenda til náms- og starfsráðgjafa voru skráðar og einnig hluti símaviðtala (einkum löng
símaviðtöl) Má ætla að símaviðtöl séu innan við 5% þeirra erinda sem eru tiltekin í tölunum hér á
eftir. Styttri símaviðtöl og erindi í tölvupósti eru ekki skráð sérstaklega en eru þó umfangsmikill hluti
starfsins. Þau erindi sem náms- og starfsráðgjafar sinna í þessum viðtölum eru mjög fjölbreytt og hér
fyrir neðan má sjá dæmi um þau helstu.
Ráðgjöf vegna náms- og starfsvals, upplýsingar um námsleiðir innan og utan skóla og um ýmsar
stofnanir, ráðgjöf og stuðningur vegna námserfiðleika, námstækni, ráðgjöf vegna persónulegra mála
sem hafa áhrif á námsframvindu nemenda, samskipti við foreldra og að lokum má geta þess að námsog starfsráðgjafar eru málsvarar nemenda og þurfa oft að leysa mál vegna samskipta þeirra og
kennara.
Heildarfjöldi viðtala á haustönn 2011: 1607
Heildarfjöldi viðtala á vorönn 2012:
1415
Samstarf við námsver
Náms- og starfsráðgjafar eru í miklu samstarfi við Sunnevu Filippusdóttur umsjónarmann námsvers.
Náms- og starfsráðgjafar vísa nemendum með námserfiðleika í námsver eftir þörfum.
Helstu samstarfsverkefni eru:








Halda utan um greiningar nemenda með sértæka námsörðugleika og önnur vandamál sem
hafa áhrif á námið. (Tæplega 300 einstaklingar).
Senda upplýsingar til kennara um einstaka nemendur. (Um 200 bréf á önn).
Meta þörf fyrir sérkennslu og vera í samstarfi við kennara þar um.
Sækja um fjárveitingar til sérkennslu og aðstoð v/fatlaðra og langveikra nemenda til Menntamálaráðuneytis.
Meta beiðnir nemenda um undanþágur frá einstökum námsgreinum.
Halda vikulega fundi um málefni einstakra nemenda og skipulag námsstuðnings í skólanum.
Sérúrræði í prófum (sjá sérkafla hér fyrir neðan)
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Aðstoð í prófum - prófatími
Náms- og starfsráðgjafar hafa umsjón með aðstoð í prófum og lengri próftíma ásamt umsjónarmanni
námsvers. Óski nemandi eftir lengri próftíma þarf hann að sækja um á sérstöku eyðublaði fyrir tiltekinn tíma. Nemendur sem ekki hafa greiningu um sértæka námsörðugleika fá lengri próftíma í
samráði við kennara og náms- og starfsráðgjafa. Þarna er um að ræða mjög kvíðna eða seinfæra
nemendur. Náms- og starfsráðgjafar útbúa nákvæma skrá yfir prófatímabilið þar sem kemur fram
hvaða nemendur þurfa lengri próftíma í hverju prófi fyrir sig og einnig eru allar séróskir nemenda
(lituð blöð og upplestur) skráðar. Prófstjóri fær þessa skrá í hendur og náms- og starfsráðgjafar og
Sunneva umsjónarmaður námsvers sjá um að fylgja henni eftir allt prófatímabilið.
Nam-hópar
Í vetur var hópur nemenda í föstum tímum í töflu hjá námsráðgjöfum einu sinni í viku. Markmið með
þessum hópum var að styðja nemendur sem af ýmsum ástæðum þurfa mikinn stuðning í námi og
vinna þannig gegn brottfalli þessara nemenda. Þessir hópar fengu nafnið NAM-hópar.
Á haustönn 2011 voru 28 nemendur skráðir í 4 NAM-hópa.
Á vorönn 2012 var 41 nemandi skráðir í hópa 7 NAM-hópa.
Mæt – hópar
Á vorönn 2012 voru 43 nemendur sem höfðu fallið á önn (flestir á mætingu en sumir í öllum greinum)
á haustönn 2011 í þremur stuðningshópum hjá námsráðgjöfum. Markmiðið var að bæta mætingu og
námsárangur og vinna gegn brottfalli.
Skólakynningar
Náms- og starfsráðgjafar komu að skólakynningum fyrir nemendur 10. bekkjar.
6 stórar hverfakynningar voru haldnar fyrir grunnskólanemenendur þar sem allir framhaldskólar á
höfuðborgarsvæðinu kynntu starfsemi sína. Náms- og starfsráðgjafar, kynningastjóri og stjórnendur
FB mættu á þessar kynningar fyrir hönd FB.
Námsráðgjafar tóku einnig þátt í Opnu húsi sem haldið var fyrir grunnskólanemendur og foreldra
þeirra.
Námsráðgjafar tóku á móti nokkrum hópum úr grunnskólum og öðrum menntastofnunum sem komu
í heimsókn á skólatíma og tóku þátt í kynningu á FB á Íslandsmóti iðnnema í HR.
Námsmat
Náms- og starfsráðgjafarnir Elísabet Vala og Ólöf Helga sitja í matsnefnd ásamt Gunnari Þór Bjarnasyni og Þorvaldi Friðrikssyni, kennurum við skólann. Starf matsnefndar er umfangsmikið enda kemur
stór hluti nemenda skólans úr öðrum skólum. Matsnefnd metur fyrra nám nemenda í dagskóla og
kvöldskóla og heldur reglulega fundi allan veturinn, a.m.k. einu sinni í mánuði og oftar í kringum
annaskipti. Tenging náms- og starfsráðgjafa við matsnefnd nýtist mjög vel í starfi þar sem margar
fyrirspurnir um námsmat koma til þeirra frá nemendum.
Námstækni/Námstækninámskeið
Á haustönn 2012 voru haldin 3 námstækninámskeið sem voru ágætlega sótt og fengu sumir nemendur leyfi frá sínum kennurum til að koma og sitja þetta námskeið (ef þetta stangaðist á í töflu hjá
þeim).
Einnig var farið í 13 heimsóknir í Lífsleiknihópa/námshópa með námstækni og þar með kynning á
námsráðgjöfinni. Farið var í alla lífsleikni tíma, einnig á innflytjendabraut. Einnig var farið í kynningu á
námsráðgjöf á vorönn en þá voru færri lífsleiknitímar í boði. Sesselja Pétursdóttir sem ráðin var í FB
haust 2011 sá um þessar kynningar, enda ráðin hingað í sérverkefni.
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Nám er vinnandi vegur (NVV) og Vinnumálastofnun (VMST)
Haustið 2011 var Sesselja Pétursdóttir ráðin hér í tveggja ára átaksverkefni þar sem nemendur á
aldrinum 18–24 ára fengu inngöngu í skólann undir yfirskriftinni Nám er vinnandi vegur (NVV). Einnig
komu inn nemendur sem fengu að vera á atvinnuleysisbótum eina önn á vegum Vinnumálastofnunar(VMST). Í þetta átak voru skráðir 263 nemendur haustið 2011. Fylgst var með þessum hópi
reglulega hvað varðar mætingu og haft samband við þau ef þess þurfti. Einhver hluti datt út um
áramótin en síðan mun bætast við þennan hóp haustið 2012. Sérstakar skýrslur hafa verið gerðar
varðandi hópinn. Reglulegir fundir voru einnig í Menntamálaráðuneytinu með öðrum námsráðgjöfum
varðandi átakið sem við sóttum.
Samvinna og tengsl utan skóla
Vegna nemenda með sértæka námsörðugleika eru náms- og starfsráðgjafar í sambandi við ýmsa
greiningaraðila. Rannveig Lund, kennsluráðgjafi, Auður B. Kristinsdóttir, kennsluráðgjafi og Jónas
Halldórsson, taugasálfræðingur, hafa séð um flestar greiningar á vanda þessara nemenda. Einnig hafa
náms- og starfsráðgjafar haft samskipti við starfsfólk námsbókadeildar Blindrabókasafns Íslands, en
þar fá nemendur með dyslexíu lánað námsefni á hljóðbókum. Einnig hefur verið samvinna við Greiningarstöð ríkisins vegna einstakra nemenda.
Vegna ýmissa persónulegra vandamála nemenda hafa náms- og starfsráðgjafar einnig samskipti við
sálfræðinga, geðlækna, félagsráðgjafa og náms- og starfsráðgjafa í öðrum skólum.
Náms- og starfsráðgjafar FB hafa sótt fræðslufundi á vegum Félags náms- og starfsráðgjafa og fundi
hjá Reykjavíkurborg vegna flutnings nemenda á milli skólastiga.
Ólöf Helga sat fundi Mennta- og menningarráðuneytis um starfsmenntun.
Ólöf Helga sat í stjórn norrænu námsráðgjafarsamtakanna og í varastjórn FNS á Íslandi. Elísabet Vala
sat í uppstillinganefnd á vegum FNS og Sesselja hefur tekið að sér að sitja í fagráði framhaldsskóla
FNS.
Samvinna og tengsl innan skóla
Náms- og starfsráðgjafar sitja fundi í sviði faglegrar þjónustu og kennarafundi. Náms- og starfsráðgjafar eru í miklum samskiptum við kennara, umsjónarkennara og kennslustjóra vegna einstakra
nemenda. Samskiptin eru bæði samtöl í frímínútum, matartíma og í vaxandi mæli með tölvupósti.
Samskipti við áfangastjóra, skólastjórnendur og skrifstofu eru líka mjög mikil. Vikulegir fundir voru
einnig með áfangastjórum og aðstoðarskólameistara vegna einstakra nemenda.
Ólöf Helga sat í gæðaráði skólans á starfsárinu. Önnur verkefni sem hún sinnti sérstaklega var gerð
áfallaáætlunar og eineltisáætlunar skólans í samvinnu við aðra aðila.
Kynningar á háskólanámi
Elísabet Vala skipulagði kynningar á fjórum háskólum í hádeginu á miðvikudögum í febrúar. Þeir
skólar sem kynntu starfsemi sína voru Háskóli Íslands, IBA í Danmörku, Landbúnaðarháskóli Íslands og
Háskólinn á Akureyri. Kynningarnar voru auglýstar í LOK-áfanganum, með plakötum á veggjum skólans, á auglýsingaskjá og á heimasíðu og einnig var gengið í stofur. 40 nemendur mættu á kynningu á
HÍ, en 10–15 nemendur mættu á hinar kynningarnar þrjár.
Raunfærnimat
Á starfsárinu komu náms- og starfsráðgjafar FB að raunfærnimati á vegum Rafiðnaðarsambandsins og
Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins í samvinnu við Iðnskólann í Reykjavík. Alls tóku um 22 einstaklingar
þátt í verkefninu og var þáttur náms- og starfsráðgjafa sá að taka greiningarviðtöl, veita stuðning og
hjálpa einstaklingunum að komast af stað í nám aftur eftir að raunfærnimat lá fyrir. Auk þess leita
væntanlegir nemendur FB sem farið hafa í gegnum raunfærnimat hjá Iðuni, fræðslusetri til náms- og
starfsráðgjafa FB.
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Lokaorð
Náms- og starfsráðgjöf FB er í sífelldri mótun. Á næsta skólaári stefnum við að því að vera til staðar í
mötuneyti skólans í hádegishléi nokkrum sinnum í viku og auka þannig aðgengi nemenda að námsráðgjöf. Við stefnum að því að þróa og bæta hópráðgjöf, vinna áfram að öflugum námsstuðningi í
samstarfi við námsver og taka þátt í að þróa umsjónarkerfi skólans svo eitthvað sé nefnt.
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Skýrsla sæludaganefndar
Höfundar: Jakob Þór Pétursson og Jóhann Arnarson
Sæludagar 2012
Sæludagar 2011 áttu að fara fram dagana 8. og 9. mars. en var á síðustu stundu flýtt um einn dag eða
til mánudagsins 7. mars e.h. Í Sæludaganefnd nemenda sátu þau:






Vignir Þór Þórhallsson, formaður nefndarinnar
Bjartur Elí Friðþjófsson
David Myung Jin Herman
Líf Hafdís Helgud. Jakobsdóttir
María Kristensen

Sæludaganefnd hóf undirbúning í byrjun febrúar með „hugarhríð“ nefndarinnar ásamt undirrituðum.
Byrjað var á því að fara yfir hvers við væntumst af sæludögum og hvaða breytingar við vildum sjá á
þeim. Sú hugmyndavinna var bæði skemmtileg og gagnleg og ákvað nefndin að breyta sæludögum á
þá leið að bjóða upp á fleiri hópa þar sem aukinnar hreyfingar væri krafist á kostnað hópa eins og
myndbandaáhorf svo eitthvað sé nefnt. Að auki var lagt upp með að bjóða nemendum FB upp á að
reyna sig í áður óþekktum viðfangsefnum í stað þeirra sem þeir daglega legðu stund á. Í lok fundar
var ákveðin verkaskipting hópsins.
Nefndin hittist á vikulegum fundum fyrstu þrjár vikurnar þar sem farið var yfir stöðu mála og skerpt
var á vinnu nemenda. Það verður að segjast eins og er að nefndarmenn úr röðum nemenda voru
ekkert sérlega áhugasamir og mættu illa á fundi og oftar en ekki illa undirbúnir sem leiddi til aukinnar
vinnu undirritaðra. Sú spurning vaknaði oft hjá okkur hvað það væri sem fengi nemendur til að bjóða
sig fram í nefndarvinnu sem þessa úr því áhuginn var ekki meiri?
Er nær dró fjölgaði nefndarfundum og í lokin hittum við nemendur á hverjum degi til að hnýta lausa
enda.
Sæludagarnir sjálfir tókust að okkar mati og annarra vel og skipulagið hélt í flestum megin atriðum.
Það sem gerði okkur erfitt fyrir var að á síðustu stundu var sæludögum flýtt um dag sem kallaði á
mikla vinnu í endurskipulagningu þar sem meðal annars þurfti að hafa samband við þá aðilla og fyrirtæki sem ætluðu að hjálpa okkur og breyta tíma, hætta við eftir atvikum eða finna nýja samstarfsaðila. Það gefur augaleið að breytingar sem þessar eru óheppilegar svona á síðustu stundu.
Sæludagar 2012
Sæludagar 2012 fóru fram 6. og 7. mars. Í sæludaganefnd sátu auk undirritaðra þau:






Jakob Már Jónsson formaður nefndarinnar
Arna Sif Sigfúsdóttir
Áslaug María Benediktsdóttir
Dagný Kristjánsdóttir
Elvar Freyr Hafsteinsson

Að venju hófst undirbúningurinn um mánaðarmót janúar og febrúar. Á fyrsta fundi var farið yfir
helstu áherslur og hvert skyldi haldið með sæludaga FB. Strax frá byrjun var ljóst að fulltrúar
nemenda voru af allt öðru sauðahúsi en nefnd fyrra árs. Þau tóku starfið alvarlega og gengu beint til
verks enda stórhuga hópur sem ætlaði að leggja sig allan fram um að gera skemmilega og fjölbreytta
dagskrá. Er nær dró urðu fundir reglulegri.
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Skýrsla sæludaganefndar

Sæludagarnir gengu vel og þátttaka nemenda góð. Nokkrir viðburðir slógu í gegn ef svo að orði mætti
komast. Í því sambandi mætti nefna bingóið sem var reynt í annað sinn. Yfir 200 nemendur mættu til
leiks og skemmtu sér konunglega enda glæsilegir vinningar í boði. Í ár ákvað nefndin að starfsbraut
skólans kæmi að undirbúningi og fengi allan ágóða í ferðasjóð nemenda. Í bingóinu söfnuðist tæpar
80.000 kr. Fleiri hópa mætti nefna sem tókust vel eins og spilahópur, þar sem þátttakan var sérlega
góð. Í ár var boðið upp á þá nýbreytni að fá aðila frá Spilavinum, sem mætti með ógrynni af spilum og
kenndu nemendum. Að síðustu mætti nefna skákina, sem í gegnum tíðina hefur ekki notið mikilla
vinsælda en síðustu tvö ár slegið í gegn. Helsta ástæða þess teljum við vera fækkun á sýningum
myndbanda á sæludögum.
Í aðdraganda sæludaga komu upp hnökrar sem snúa að þætti skólastjórnenda, sem ætti að vera lítið
mál að lagfæra. (Sömu hnökrar komu einnig upp árinu á undan). Í aðdraganda sæludaga fengum við
lista yfir þá kennara sem áttu af ýmsum ástæðum ekki að taka þátt í sæludögum. Niðurröðun kennara
í hópa miðaðist við þennan lista og er hann var kynntur kennurum rigndi yfir okkur athugasemdum
um að hinn og þessi væri undanskilinn. Eftir að við fengum nýjan lista í hendur og höfðum lagt mikla
vinnu við endurskipulagningu hafði gleymst að taka kennara í fæðingarorlofi og öðrum fríum út af
listanum þannig að það þurfti að leggja í enn aðra endurskipulagningu. Til að koma í veg fyrir
margfalda vinnu er nauðsynlegt að þessi listi liggi ljós fyrir í upphafi vinnunnar.
Það er trú okkar að allir nemendur hafi getað fundið eitthvað við sitt hæfi á sæludögum og heyrðum
við því oft fleygt fram að valið væri svo mikið og fjölbreytt að margir glímdu við valkvíða. Við teljum
að upphafleg markmið okkar og nefndanna hafi náðst þ.e. að gera sæludaga að spennandi dögum þar
sem nemendur gæfist tækifæri á að reyna sig í áður óþekktum viðfangsefnum.
Hér er mikið hopp og hí
höldum sanna gleði
kennarar með kurt og Pí
við krakka blanda geði.
Kynslóða- við brúum bil
í Breiðholtinu fína
hátíð ég nú hafa vil
og hitta vini mina.
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Skil á kennsluáætlunum skólaárið 2011-2012
Höfundur: Ragnheiður M. Ásgrímsdóttir
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Viðhorfakönnun
Könnun á aðstæðum og viðhorfum nemenda í FB til skólans og starfsemi hans

Vorönn 2012

Viðhorfakönnun

Viðhorfakönnun 2011 og 2012

Útsendar kannanir
Fjöldi svara
Svarhlutfall

2011

2012

1.430

1.407

557

445

39%

32%
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Viðhorfakönnun

Myndrit 1

Skipting á námsbrautir

Skipting á námsbrautir
2011

2012

2
1

Upplýsinga- og tæknibraut

7

Nám til framhaldsskólaprófs

1
10

Viðskiptabraut

2

Óskráð

5
4

Innflytjendabraut

3
5

Starfsbraut

8
6

Nám að loknu starfsnámi

6
7
19

Húsasmiðabraut

11
24

Almenn námsbraut

15
16
20

Málabraut

29

Textíl- og handmenntabraut

23
26
24

Rafvirkjabraut

63

Náttúrufræðibraut

36
54

Íþróttabraut

36

33

Sjúkraliðabraut

39
71

Snyrtibraut

55
88

Myndlistarbraut

72
132

Félagsfræðibraut

106
0

20

40
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60

80

100

120

140
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Myndrit 2

Skipting á námsannir

Skipting á námsannir
2011

2012

98

105

120

76

11
9

9

7
6

11

12

Fleiri Svara
ekki

0,9%

0,9%

6

6
8

17

19

24

25

30
21

17
19

20

31

40

21
20

49

60

51

72

80

81

82

92

100

0
1

Myndrit 3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hefur þú stundað nám í öðrum framhaldsskóla?

Hefur þú stundað nám í öðrum framhaldsskóla?
2011

2012

60%
52,9%
49,7%

50%

40%
34,6%

33,3%

30%

20%

16,2%
11,6%

10%

0%
Já einum

Já, tveimur eða fleiri
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Nei

Svara ekki
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Myndrit 4

Af hverju skiptir þú um skóla?

2011

2012

18,3%

19,55%

Af hverju skiptir þú um skóla?

42,73%

50%

45,8%

60%

5,45%

10%

6,1%

7,6%

20%

9,09%

22,1%

30%

23,18%

40%

0%
Annað

Myndrit 5

Tók námshlé

Vildi skipta um
umhverfi

Gekk illa í gamla
skólanum

Vil vera í skóla
nálægt heimili

Átt þú barn/börn?

Átt þú barn/börn?
2011

2012

100%
87,5%

90%

84,7%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

13,0%

10,1%
10%

2,5%

2,2%

0%
Já

Nei
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Myndrit 6

Stundar þú launaða vinnu með námi?

Stundar þú launaða vinnu með námi?
2011

2012

70%
63,5%
59,8%

60%
50%

39,3%

40%

35,6%

30%
20%
10%
0,9%

0,9%
0%
Já

Myndrit 7

Nei

Autt

Hve langan tíma notar þú að meðaltali í heimanám á dag?

Hve langan tíma notar þú að meðaltali í heimanám á dag?
2011

2012

0,9%

0,9%

2,2%

1,2%

3,4%

1,8%

10%

8,8%

7,8%

20%

22,0%

18,0%

28,8%

30%

30,2%

40%

33,9%

40,2%

50%

0%
30 mín eða
minna

30 mín - 1
klst.

1 - 2 klst.

2 - 3 klst.
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3 - 4 klst.

4 klst eða
meira

Svara ekki
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Myndrit 8

Hversu margar bækur lastu þér til skemmtunar á síðasta ári?

Hversu margar bækur lastu þér til skemmtunar á síðasta ári?
2012
80%

75,5%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10,6%
10%

6,5%

3,6%

1,1%

2,7%

16-20

Fleiri

0%
1-5

Myndrit 9

6-10

11-15

Svara ekki

Notar þú munntóbak í skólanum?

Notar þú munntóbak í skólanum?
2011
100%

2012
94,4%

93,8%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

5,3%

4,7%

0,9%

0,9%

0%
Já

Nei
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Myndrit 10

Reykir þú í frímínútum?

Reykir þú í frímínútum?
2011

2012

100%
90%

83,6%

80,2%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

18,9%

15,5%

10%
0,9%

0,9%
0%
Já

Myndrit 11

Nei

Ekki tiltækt

Kemur þú með nesti að heiman?

Kemur þú með nesti að heiman?
2012
70%
60%

59,1%

50%
39,6%

40%
30%

20%
10%
1,3%
0%
Já

Nei

70

Ekki tiltækt
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Myndrit 12

Verslar þú í mötuneyti nemenda?

Verslar þú í mötuneyti nemenda?
2011

2012

90%
79,9%

80%

76,4%

70%
60%
50%
40%
30%

22,7%

19,2%

20%

10%
0,9%

0,9%

0%
Já

Myndrit 13

Nei

Ekki tiltækt

Hvað kaupir þú helst í mötuneyti nemenda?

Hvað kaupir þú helst í mötuneyti nemenda?
2012

20,3%
7,6%

10,9%

12,4%

16,8%

3,8%

4,8%

10%

14,8%

20%

18,7%

30%

23,8%

32,5%

40%

33,7%

2011

0%
Heitur matur Salat, grænmeti,
(fiskur, kjöt)
ávextir

Skyndibiti
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Gos og sælgæti

Annað

svara ekki
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Myndrit 14

Ég gæti þess að hreyfa mig reglulega

Ég gæti þess að hreyfa mig reglulega
2011

2012

2,2%

2,3%

4,0%

2,8%

10%

8,5%

9,7%

20%

21,3%

18,3%

30%

29,2%

27,9%

40%

34,6%

39,0%

50%

0%
mjög sammála

Myndrit 15

sammála

hvorki sammála
né ósammála

ósammála

mjög ósammála

svara ekki

Ég gæti þess að borða hollan mat

Ég gæti þess að borða hollan mat

43,2%

50%

2012

42,9%

2011

21,3%

21,0%

30%

22,2%

24,3%

40%

2,2%

2,3%

2,5%

2,1%

10%

8,8%

7,1%

20%

0%
mjög sammála

sammála

hvorki sammála
né ósammála
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ósammála

mjög ósammála

svara ekki
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Myndrit 16

Ég borða morgunmat heima

Ég borða morgunmat heima
2012
50%
41,6%
40%

30%
20,2%

20%
13,3%

12,6%
10,1%

10%
2,2%
0%
mjög sammála

Myndrit 17

sammála

hvorki sammála
né ósammála

ósammála

mjög ósammála

svara ekki

Ég gæti þess að fá nægan svefn á hverri nóttu

Ég gæti þess að fá nægan svefn á hverri nóttu
2011

2012

2,2%

2,3%

3,5%

10%

5,4%

14,6%

14,5%

15,3%

20%

15,5%

30%

26,7%

25,6%

40%

35,7%

38,6%

50%

0%
mjög sammála

sammála

hvorki sammála
né ósammála

73

ósammála

mjög ósammála

svara ekki
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Myndrit 18

Ég tel að eigi að mæta eins vel í skólann og vinnuna

Ég tel að eigi að mæta eins vel í skólann og vinnuna
2011

2012

32,1%

40%

31,9%

50%

46,5%

48,0%

60%

2,2%

2,3%

2,2%

2,5%

10%

3,4%

4,8%

10,4%

20%

13,7%

30%

0%
mjög sammála

Myndrit 19

sammála

hvorki sammála
né ósammála

ósammála

mjög ósammála

svara ekki

Ég tel að árangur í námi sé fyrst og fremst á mína ábyrgð

Ég tel að árangur í námi sé fyrst og fremst á mína ábyrgð
2011

2012

65,2%

70%

66,5%

80%

60%

26,1%

40%
30%

26,7%

50%

2,2%

2,5%

0,4%

0,7%

0,4%

0,4%

10%

4,9%

3,9%

20%

0%
mjög sammála

sammála

hvorki sammála
né ósammála
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ósammála

mjög ósammála

svara ekki
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Myndrit 20

Ég þyrfti meiri hjálp við námið en mér býðst núna

Ég þyrfti meiri hjálp við námið en mér býðst núna
2011

2012

30,6%

2,5%

2,2%

7,4%

10%

9,7%

16,6%

16,2%

13,8%

20%

21,9%

24,5%

30%

24,7%

30,0%

40%

0%
mjög sammála

Myndrit 21

sammála

hvorki sammála
né ósammála

ósammála

mjög ósammála

svara ekki

Ég á auðvelt með að skipuleggja námið þannig að tíminn nýtist vel

Ég á auðvelt með að skipuleggja námið þannig að tíminn nýtist vel

19,8%

21,3%

30%

21,8%

27,3%

30,9%

40%

2012

34,4%

2011

2,2%

2,5%

10%

9,2%

9,0%

11,0%

10,6%

20%

0%
mjög sammála

sammála

hvorki sammála
né ósammála
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ósammála

mjög ósammála

svara ekki
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Myndrit 22

Ég hef næga peninga til að kaupa skólabækur

Ég hef næga peninga til að kaupa skólabækur
2012
30%

22,2%

20,7%

20,4%

20,2%

20%
14,2%

10%

2,2%
0%
mjög sammála

Myndrit 23

sammála

hvorki sammála
né ósammála

ósammála

mjög ósammála

svara ekki

Ég á auðvelt með að setja mér markmið í lífinu

Ég á auðvelt með að setja mér markmið í lífinu
2012
50%
39,8%

40%

30%

20%

27,4%

16,9%
9,9%

10%

3,8%

2,2%

0%
mjög sammála

sammála

hvorki sammála
né ósammála

76

ósammála

mjög ósammála

svara ekki
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Myndrit 24

Ég á auðvelt með að setja mér markmið í námi

Ég á auðvelt með að setja mér markmið í námi
2012
40%
35,5%
30,1%
30%

20%
14,4%

12,6%
10%

5,2%
2,2%
0%
mjög sammála

Myndrit 25

sammála

hvorki sammála
né ósammála

ósammála

mjög ósammála

svara ekki

Námskröfur eru miklar

Námskröfur eru miklar
2011

2012

48,1%

60%

39,9%

50%

24,9%

32,1%

40%

6,1%

5,8%

1,6%

3,1%

10%

2,1%

8,8%

16,2%

20%

11,3%

30%

0%
mjög sammála

sammála

hvorki sammála
né ósammála
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ósammála

mjög ósammála

svara ekki
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Myndrit 26

Ég fæ þjálfun í að spyrja gagnrýninna spurninga

Ég fæ þjálfun í að spyrja gagnrýninna spurninga
2012
50%
39,8%

40%

30%
24,9%

20%
14,2%
10%

8,1%

7,2%

5,8%

0%
mjög sammála

Myndrit 27

sammála

hvorki sammála
né ósammála

ósammála

mjög ósammála

svara ekki

Ég fæ þjálfun í að mynda mér sjálfstæða skoðun á málum

Ég fæ þjálfun í að mynda mér sjálfstæða skoðun á málum
2012
40%
35,3%
33,0%
30%

20%

10%

9,7%

9,4%
6,3%

6,3%

mjög ósammála

svara ekki

0%
mjög sammála

sammála

hvorki sammála
né ósammála
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ósammála
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Myndrit 28

Ég fæ þjálfun í að vinna skipulega

Ég fæ þjálfun í að vinna skipulega
2012
40%
34,2%

31,7%
30%

20%
12,6%
8,5%

10%

6,5%

6,5%

mjög ósammála

svara ekki

0%
mjög sammála

Myndrit 29

sammála

hvorki sammála
né ósammála

ósammála

Námið hefur aukið með mér sjálfstraust

Námið hefur aukið með mér sjálfstraust

6,3%

5,8%

4,4%

10%

8,1%

12,6%

11,1%

13,9%

20%

15,0%

30%

2012

29,2%

29,9%

30,0%

40%

33,7%

2011

0%
mjög sammála

sammála

hvorki sammála
né ósammála
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ósammála

mjög ósammála

svara ekki
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Myndrit 30

Það sem ég hef lært í einni námsgrein nýtist mér oft annars staðar

Það sem ég hef lært í einni námsgrein nýtist mér oft annars staðar

50%

2012

40,9%

45,7%

2011

6,3%

5,8%

3,4%

1,1%

5,1%

10%

3,4%

20%

21,6%

18,7%

23,6%

30%

24,5%

40%

0%
mjög sammála

Myndrit 31

sammála

hvorki sammála
né ósammála

ósammála

mjög ósammála

svara ekki

Námið á minni námsbraut er vel skipulagt

Námið á minni námsbraut er vel skipulagt
2011

2012

6,3%

5,8%

4,0%

2,1%

10%

6,1%

7,9%

15,5%

20%

15,5%

30%

30,6%

27,3%

40%

37,5%

41,3%

50%

0%
mjög sammála

sammála

hvorki sammála
né ósammála

80

ósammála

mjög ósammála

svara ekki
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Myndrit 32

Námið á minni námsbraut veitir mér góða menntun

Námið á minni námsbraut veitir mér góða menntun
2011

2012

50%

45,8%

44,8%

60%

6,5%

5,8%

0,9%

1,4%

3,0%

10%

2,5%

20%

18,4%

15,5%

30%

25,8%

29,5%

40%

0%
mjög sammála

Myndrit 33

sammála

hvorki sammála
né ósammála

ósammála

mjög ósammála

svara ekki

Kennarar skólans sýna mér virðingu

Kennarar skólans sýna mér virðingu
2011

2012

42,3%

50%

46,7%

60%

6,5%

5,8%

2,7%

2,1%

2,6%

10%

3,1%

20%

16,0%

20,1%

24,9%

30%

27,0%

40%

0%
mjög sammála
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hvorki sammála
né ósammála
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Myndrit 34

Nemendur skólans sýna mér virðingu

Nemendur skólans sýna mér virðingu
2011

2012

50%

44,3%

46,7%

60%

6,3%

5,8%

1,3%

2,8%

1,6%

20,9%

10%

3,4%

20%

23,8%

17,8%

30%

25,2%

40%

0%
mjög sammála

Myndrit 35

sammála

hvorki sammála
né ósammála

ósammála

mjög ósammála

svara ekki

Mér líður vel í kennslustundum

Mér líður vel í kennslustundum
2011

2012

50%

47,0%

46,6%

60%

6,5%

5,8%

2,0%

3,5%

1,9%

22,4%

10%

2,2%

20%

18,9%

19,8%

30%

23,4%

40%

0%
mjög sammála

sammála

hvorki sammála
né ósammála
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ósammála

mjög ósammála

svara ekki
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Myndrit 36

Mér líður vel í frímínútum

Mér líður vel í frímínútum
2011

2012

6,3%

5,8%

2,9%

2,6%

3,7%

10%

4,5%

20%

17,8%

19,0%

30%

29,2%

29,5%

40%

39,3%

39,3%

50%

0%
mjög sammála
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hvorki sammála
né ósammála

ósammála

mjög ósammála

svara ekki

Ég fæ yfirleitt hrós þegar ég geri eitthvað vel í skólanum

Ég fæ yfirleitt hrós þegar ég geri eitthvað vel í skólanum
2011

2012

6,5%

5,8%

4,8%

10%

4,0%

11,9%

10,8%

16,4%

20%

12,0%

30%

24,0%

29,3%

40%

37,1%

37,4%

50%

0%
mjög sammála

sammála

hvorki sammála
né ósammála
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ósammála

mjög ósammála

svara ekki
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Myndrit 38

Ég verð fyrir einelti í skólanum

Ég verð fyrir einelti í skólanum

90%
80%

78,4%

2012
79,4%

2011

70%
60%
50%
40%

6,5%

5,8%

6,2%

3,8%

6,3%

1,1%

1,4%

0,9%

10%

1,1%

20%

9,0%

30%

0%
mjög sammála

Myndrit 39

sammála

hvorki sammála
né ósammála

ósammála

mjög ósammála

svara ekki

Ég verð var/vör við einelti í skólanum

Ég verð var/vör við einelti í skólanum
2012

53,1%

70%

60%

58,9%

2011

50%

6,5%

5,8%

20,3%

3,4%

5,3%

3,4%

10%

1,6%

20%

10,6%

13,9%

30%

17,3%

40%

0%
mjög sammála

sammála

hvorki sammála
né ósammála
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ósammála

mjög ósammála

svara ekki
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Myndrit 40

Ég get fengiðráðgjöf og stuðning í skólanum ef ég þarf á að halda

Ég get fengið ráðgjöf og stuðning í skólanum ef ég þarf á að halda

21,7%

23,1%

30%

25,6%

40%

21,8%

42,2%

50%

2012

39,6%

2011

6,5%

5,8%

2,9%

3,2%

4,1%

10%

3,6%

20%

0%
mjög sammála

Myndrit 41
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hvorki sammála
né ósammála

ósammála

mjög ósammála

svara ekki

Ég hef nýlega hugsað um að hætta í skólanum

Ég hef nýlega hugsað um að hætta í skólanum
2011

2012

50%

44,0%

48,1%

60%

40%

6,5%

13,3%

14,1%

13,5%

12,7%

11,7%

10,9%

5,8%

10%

8,3%

20%

11,0%

30%

0%
mjög sammála

sammála

hvorki sammála
né ósammála
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ósammála

mjög ósammála

svara ekki
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Myndrit 42

Ég tek þátt í félagsstarfi á vegum nemendafélagsins

Ég tek þátt í félagsstarfi á vegum nemendafélagsins

50%

44,0%

2012
44,3%

2011

40%

6,5%

5,8%

15,1%

12,9%

17,1%

15,7%
9,0%

10%

8,3%

8,5%

20%

12,9%

30%

0%
mjög sammála

Myndrit 43

sammála

hvorki sammála
né ósammála

ósammála

mjög ósammála

svara ekki

Félagslífið í skólanum er of kostnaðarsamt fyrir mig

Félagslífið í skólanum er of kostnaðarsamt fyrir mig
2012
50%
41,3%
40%

30%
20,2%
20%
13,3%

12,1%
10%

6,5%

6,5%

0%
mjög sammála

sammála

hvorki sammála
né ósammála

86

ósammála

mjög ósammála
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Myndrit 44

Mér finnst gaman í FB

Mér finnst gaman í FB
2011

2012

40,2%

39,9%

50%

6,3%

5,8%

1,6%

1,9%

4,1%

10%

4,9%

20%

18,4%

21,0%

28,5%

30%

27,3%

40%

0%
mjög sammála

sammála

hvorki sammála
né ósammála

87

ósammála

mjög ósammála

svara ekki

