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Sjálfsmat Fjölbrautaskólans í Breiðholti 

FB er opinber framhaldsskóli og starfar eftir lögum um framhaldsskóla nr. 92 frá 2008. Í 40. grein lag-
anna segir: „Markmið mats og eftirlits með gæðum starfs í framhaldsskólum er að: (a) veita upplýsingar 
um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks framhaldsskóla, viðtökuskóla, 
atvinnulífs, foreldra og nemenda, (b) tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglu-
gerða og aðalnámskrár framhaldsskóla, (c) auka gæði náms og skólastarfs og stuðla að umbótum, (d) 
tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum.“  

Í 41. grein laganna segir um innra mat: „Hver framhaldsskóli metur með kerfisbundnum hætti árangur 
og gæði skólastarfs á grundvelli 40. gr. með virkri þátttöku starfsmanna, nemenda og foreldra eftir því 
sem við á. Framhaldsskóli birtir opinberlega upplýsingar um innra mat sitt, tengsl þess við skólanám-
skrá og áætlanir um umbætur.“  

Skýrsla þessi er samin á grundvelli framangreindra fyrirmæla um innra mat framhaldsskóla. Hér er gerð 
grein fyrir skólaumbótum og innra mati skólaárið 2012-13. Í viðhengi eru birtar skýrslur um einstaka 
þætti skólastarfsins, eins og reglulega starfsemi deilda, þróunarstarf og ýmsar kannanir/greiningar.  

Skólaumbætur 

Frá haustinu 2009 hefur tiltekið þema legið yfir vötnum í skólanum á hverju skólaári. Þannig var unnin 
umfangsmikil stefnumótun veturinn 2009–10. Afrakstur stefnumótunarvinnunnar var útgáfa almenns 
hluta skólanámskrár, sem m.a. innihélt stefnuplagg með markmiðasetningu og umfjöllun um ýmsar 
reglur og áætlanir í skólanum. Veturinn 2010–11 voru tekin starfsmannasamtöl við allt starfsfólk 
skólans. Veturinn 2011–12 var aftur hugað að stefnumótun. Stuðst var við var aðferðarfræði Stephens 
Covey (sjá: The 3rd Alternative(2011) og kallað til fólk innan og utan skólans til að setja fram róttækar 
hugmyndir um breyttan skóla. Í kjölfarið var byrjað að ræða möguleika á breyttri námskráruppbyggingu 
skólans. Haustið 2012 stóð til að halda áfram umræðum un námskrá og námsuppbyggingu, en síðan 
var ákveðið að stöðva þá vinnu þar til peningar fengjust til að greiða fyrir námskrárvinnu kennara. Á 
vorönn 2013 var mikil umræða í skólanum um kennslufræði og kennsluhætti. Henni var hrint af stað á 
kennarafundi 25. janúar með kynningu á rannsóknum Johns Hattie á því hvað skilaði bestum árangri í 
skólastarfi (Visible Learning). Lífleg umræða var um kenningarnar meðal kennara skólans. Á 
kennarafundi 1. febrúar fengu deildir það verkefni að móta sér kennslufræðistefnu og unnu að því 
verkefni í áföngum fram til loka annar. Á kennarafundum var fjallað um lýðræði í skólastarfi, um ADHD 
og farsæla skólagöngu, um rannsókn Gerðar Óskarsdóttur á skilum grunn- og framhaldsskóla, um 
árangur í byrjunaráföngum grunngreina og um tilraun innan skólans um árangursmælda kennslu. 
Einnig var kynning á FabLab, í framhaldi af samstarfsyfirlýsingu Reykjavíkurborgar, 
Nýsköpunarmiðstöðvar og FB um stofnun stafrænnar smiðju (Fab-Labs) í Breiðholti. Á starfsdögum 21. 
og 22. maí var rætt um framlag námsgreina í námskrá, um skipulag opins kennsludags á haustönn og 
um hvernig mætti skipuleggja nám í byrjunaráföngum til að bæta árangur nemenda. (Í viðauka 2 má 
finna fyrirmæli vegna umfræðufunda kennara). 

Skerpt á mætingareglum. Á vorönn 2013 var ákveðið að grípa ákveðnar til þess úrræðis að vísa nem-
endum úr áföngum ef þeir uppfylltu ekki skilyrði um mætingar. Það er í höndum kennara að ákveða 
hvenær nemandinn er kominn yfir þessi mörk og skal hann senda nemandanum viðvörun. Endanleg 
brottvísun úr áfanga er síðan í höndum áfangastjóra. Í samræmi við þessa ákvörðun var bætt inn í 
mætingareglur skólans eftirfarandi ákvæði: Mæting undir skilgreindum lágmarkskröfum þýðir fall í 
áfanga og nemandi missir próftökurétt. Áður hefur hann fengið viðvörun í tölvupósti á það netfang sem 
hann gefur upp í Innunni. Í tilfellum ólögráða nemenda er viðvörun einnig send á forráðamenn. Þrátt 
fyrir nokkra agnúa á framkvæmdinni voru menn almennt sáttir við þessa nýju tilhögun og vilja halda 
henni áfram. Í viðauka 3 má lesa dæmabréf kennara og áfangstjóra um viðvörun til nemanda. 
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Skólafundur. Tveir skólafundir voru haldnir á skólaárinu. Sá fyrri var haldinn 17. október 2012 og fjallaði 
um spurningar sem svara átti í stjórnlagaráðskosningunum 20. október. Þrír félagsgreinakennarar 
skólans fjölluðu um spurningarnar hverja fyrir sig og útskýrðu þær og töldu fram rök með og móti hverri 
spurningu. Í framhaldinu ræddu nemendur spurningarnar inni í bekkjum. Fundurinn þótti takast mjög 
vel og nemendur og kennarar voru ánægðir.  

Skólafundur vorannar var haldinn 13. mars 2013. Hann tengdist umræðu fagfólks skólans um kennslu-
hætti og gæðakennslu. Í upphafi fundar kynnti skólameistari þá framtíðarsýn að allir nemendur FB 
skyldu ná árangri í námi sínu. Þeir skyldu standast alla áfanga og ljúka námi, – vaxa og dafna af veru 
sinni í FB. Síðan var spurt hvað aðilar skólasamfélagsins (nemendur, kennarar, skólameistari) þyrftu að 
gera til að þetta markmið næðist. Einnig var spurt hvað skipti máli að læra í framhaldsskóla. Allir 
nemendur skólans tóku þátt í skólafundinum sem fram fór í kennslustofum. Afrakstur fundarins var 
ríkulegur. Í viðauka má finna fyrirmæli til kennara um skipulag fundarins og samantekt á svörum 
nemenda á skólafundi vorið 2013. 

Eineltisáætlun. Vinnu við gerð eineltisáætlunar var fram haldið á vorönn 2013. Ólína Ásgeirsdóttir 
uppeldisfræðikennari kom að því starfi ásamt Ólöfu Helgu Þór námsráðgjafa. Í lok skólaárs lá áætlunin 
fyrir fullbúin og tekur til bæði nemenda og starfsfólks. Einnig hefur verið hönnuð vefsíða fyrir eineltis-
áætlunina og þar má finna ýmsar gagnlegar upplýsingar. Síðan verður birt þegar ný heimasíða FB 
verður tilbúin, en hún er í vinnslu. 

Fab-Lab. Borgarstjórinn í Reykjavík færði starfsstöð sína í Breiðholtið um þriggja vikna skeið frá  
21. janúar–7. febrúar. Skólinn bauð borgarráði í heimsókn á þessum tíma. Að frumkvæði borgaryfir-
valda var tekin upp umræða um að setja á fót Fab-Lab, eða stafræna smiðju, í samstarfi við FB og 
Nýsköpunarmiðstöð. Samstarf hefur náðst milli þessara aðila og er unnið að því að koma smiðjunni í 
gagnið á á haustdögum 2013. Hún verður staðsett í Eddufelli og mun veita nemendum FB, grunnskól-
anna og almenningi tækifæri til að nýta nútímatækni í fjölbreyttri hönnun, nýsköpunar- og 
frumkvöðlastarfi. 

Áhættumat. Áhættumat var unnið á vorönn 2012 og skrifuð áhættumatsskýrsla. Á grunni skýrslunnar 
var m.a. endurskipulagt fyrirkomulag efnageymslu í efnafræðistofu. Áhættumat er áfram í vinnslu og 
þokast áfram. Komið hefur verið á ferli við skráningu slysa og gerðar hafa verið leiðbeiningar fyrir 
flóttaleiðir innan skólans ef eldsvoða eða aðra vá ber að höndum. 

Húsnæðismál. Unnið hefur verið við nýtt loftræstikerfi í smiðju skólans og einnig að miklum endur-
bótum á rými listadeildar í smiðjunni. Húsnæði nemendafélagsins og kennslurými fyrir ljósmyndun sem 
er á jarðhæð skólans (gamla mötuneytið) er í vinnslu og er langt komið, en klárast á haustönn 2013. 
Þar er einnig sett upp nýtt loftræstikerfi. Vinnuaðstaða kennara var stórlega bætt með nýtingu á rými 
sem áður var notað undir lesver. Sumarið 2013 var skólinn allur málaður að utan. 

Störf gæðaráðs  

Gæðaráð skólans fundaði reglulega á tímabilinu 30. ágúst 2012 til 12. mars 2013. Fundi gæðaráðs sátu 
þessir fulltrúar: Guðrún Hrefna Guðmundsdóttir skólameistari, Ólöf Helga Þór námsráðgjafi, Ragnar 
Sveinn Magnússon íslenskukennari og Bylgja Birgisdóttir sem var starfsmaður gæðaráðs. Ingibjörg Dís 
Geirsdóttir, fjármálastjóri sat flesta fundi gæðaráðs á haustönn 2012.  

Sjálfsmatslíkan. Gæðaráð leitaði að hentugri sjálfsmatsaðferð, en þar var sérstaklega horft til EFQM, 
Balanced Scorecard, CAF og TQM. Í þeirri vinnu var farið yfir ritgerð Jónu Vilhelmínu Héðinsdóttur um 
innra mat, og handbók Sigurlínu Davíðsdóttur um matsfræði. Einnig var farið í heimsókn til Garðars 
Vilhjálmssonar, gæðastjóra Menntaskólans í Kópavogi, en hann kynnti fyrir gæðaráði notkun skólans á 
ISO 9001 gæðakerfinu. Ákveðið var að beina helst sjónum að CAF og TQM, en CAF er í notkun í nokkrum 
stofnunum hérlendis og TQM er notað til að meta árangur í símenntun og starfsmenntun í Evrópu. 

Starfslýsingar og verklýsingar. Gæðaráð yfirfór starfslýsingar og verklagsreglur sem gerðar voru á 
vorönn 2012. Endurskoðun verklagsreglna er að mestu lokið, en starfslýsingar þarf að vinna áfram.  

Stofnun ársins. Rýndar voru niðurstöður úr könnuninni „Stofnun ársins“ sem unnin er á vegum fjár-
málaráðuneytisins í samvinnu við SFR og fleiri. Unnið var yfirlit sem sýndi samanburð við aðra fram-
haldsskóla.  
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Kennslukannanir. Haldið var áfram með kennslukannanir og mörkuð sú stefna að horft yrði á kennara 
í stað áfanga. Þannig skyldu kennslukannanir tryggja að hver kennari fengi slíka könnun helst aðra 
hverja önn. Kennslukannanir á vorönn miðuðu að því að ná til þeirra kennara sem ekki höfðu áður verið 
með í könnun. Í viðhengi er yfirlit yfir framkvæmdar kennslukannanir. 

Könnun á árangri í stærðfræði, íslensku og ensku. Skoðaður var árangur í fyrstu áföngum í stærðfræði, 
íslensku og ensku síðustu 10 ár. Niðurstöður voru settar fram myndrænt og kynntar fyrir kennurum. 
Fundað var með stærðfræðikennurum og þeir beðnir um tillögur að starfsháttum sem gætu leitt til 
betri árangurs. 

Gæðakönnun á prófum. Á skólaárinu var sett í gang gæðaeftirlit á prófum. Á hverju prófatímabili er 
tekið úrtak 10 prófa og farið yfir þau með tilliti til uppsetningar, málfars og samlagningar. Ekki náðist 
að ljúka könnuninni, erfitt reyndist að útbúa matsviðmið fyrir uppsetningu prófa.  

Viðhorfskönnun meðal foreldra. Foreldraráð óskaði eftir að gerð yrði viðhorfskönnun meðal foreldra 
til að leiða í ljós væntingar foreldra til starfs ráðsins. Það var mat gæðaráðs að slík könnun ætti að vera 
á vegum foreldraráðs, en ekki skólans. Gæðaráð yfirfór og flokkaði fyrirliggjandi tillögur að spurningum 
og sendi foreldraráði.  

Viðhorfskönnun meðal nemenda. Viðhorfskönnun meðal nemenda á vorönn 2012 var rýnd og sett 
fram myndrænt í bæklingi sem dreift var til kennara og forsvarsmanna nemendafélagsins. Ný könnun 
var gerð vorið 2013, með nokkrum breytingum. Könnunin var send til 1.198 nemenda. Svarhlutfall var 
35% og hafði hækkað um 3 prósentustig frá fyrra ári. Niðurstöðum var dreift rafrænt til starfsmanna. 
Niðurstöður könnunarinnar eru í viðhengi. 

 

 

 

Reykjavík, 17. október 2013, 

Guðrún Hrefna Guðmundsdóttir skólameistari 
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Skýrslur deilda og brauta 

Enskudeild 
Þorvaldur Friðriksson 

Kennarar – áfangar 

Skólaárið 2012–2013 störfuðu 8 kennarar við deildina: Barclay Anderson, David Nickel, Ellen Thoraren-
sen, Guðbjörn Björgólfsson og Þorvaldur Friðriksson, öll í fullu starfi sem enskukennarar; einnig kenndu 
Guðjón Ó. Magnússon og Gunnar M. Gunnarsson ensku ásamt öðrum greinum og Stefán Andrésson 
kenndi ENS303 í kvöldskóla. Í dagskólanum voru eftirtaldir áfangar kenndir: ENS0006 (á haustönn), 
ENS1912, ENS1046 (á haustönn), ENS1024/26, ENS2024/26, ENS2936 (á vorönn), ENS2124, ENS3036, 
ENS4036, ENS4236, ENS4336, ENS5036. Í kvöldskólanum voru eftirtaldir áfangar kenndir: ENS102 
(Gunnar M., David), ENS202 (Guðbjörn, David), ENS2124 (Barclay), ENS303 (Stefán), ENS403 (Ellen). 
Stoðkennsluáfanginn ENN1936 var kenndur báðar annir; á haustönn 3 hópar, á vorönn 2 hópar. 

Stoðkennsla  

Stoðkennslan á þessu skólaári var skipulögð í samræmi við tillögur frá því í lok vorannar 2012. 
Íslenskum nemendum bauðst stoðkennsla í áfanganum ENS1912 og nemendum á innflytjendabraut 
bauðst stoðkennsla í ENN1936. Bæði á haust- og vorönn nutum við kennslukrafta nemenda í LOK1012 
og eru nemendur og kennarar sammála um að það hafi gefist mjög vel. Um áramót var reynt að finna 
þá nemendur sem virkilega þurftu á stoðkennslu að halda með því að allir kennarar lögðu fram lista 
yfir þá af sínum nemendum sem stóðu sérstaklega illa. Þetta fyrirkomulag gafst vel en þó hefði ýmislegt 
mátt fara betur, einkum það að nemendur mættu ekki nógu vel. Hugsanlega stafaði það af óheppilegri 
tímasetningu í töflu.  

Samvinna við Sunnevu Filippusdóttur hefur verið með ágætum. Okkur er öllum ljóst að hún hefur unnið 
kraftaverk með sumum nemendum.  

Námskrárvinna 

Á haustönn var nokkuð hugað að nýrri námskrá skólans. Fagstjórar bóknáms sátu nokkra fundi með 
sviðsstjóra bóknámssviðs og einnig voru haldnir nokkrir deildarfundir um málið. Fyrst og fremst var 
fjallað um bóknámsbrautir skólans og ytra skipulag þeirra (námsgreinar, feiningar, þrep). Þessari vinnu 
var snögghætt í október þegar ljóst var að ekki yrði greitt sérstaklega fyrir hana. Þó má segja að til sé 
grófur grunnur að hugvísindabraut sem væntanlega verður unnt að byggja á þegar þráðurinn verður 
tekinn upp á ný. 

Árangur nemenda 

Eftirfarandi 3 töflur sýna árangur nemenda í áfangaröðinni ENS102 – ENS503; annars vegar hlutfall 
þeirra sem luku áfanganum með 5, 6, 7, 8, 9 eða 10 af þeim sem voru skráðir í upphafi annar, síðan 
hlutfall þeirra sem luku áfanganum með falleinkunn, 1, 2, 3 eða 4 og að lokum þeir sem hættu og fengu 
F eða H. 

 

 Stóðust viðkomandi áfanga 

 Haust 2012 Vor 2013 

ENS102 75% 73% 

ENS202 52% 65% 

ENS212 61% 68% 

ENS303 75% 77% 

ENS403 83% 80% 

ENS503 80% 81% 
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 Falleinkunn í viðkomandi áfanga 

 Haust 2012 Vor 2013 

ENS102 12% 13% 

ENS202 25% 22% 

ENS212 27% 8% 

ENS303 13% 11% 

ENS403 4% 9% 

ENS503 11% 10% 

 

 Fengu F eða H 

 Haust 2012 Vor 2013 

ENS102 13% 15% 

ENS202 23% 13% 

ENS212 12% 24% 

ENS303 11% 12% 

ENS403 13% 11% 

ENS503 9% 10% 

 

Ástæða er til að gera eftirfarandi athugasemdir við þessar töflur: 

a) Nemendum virðist ganga illa að festa rætur í neðri áföngum, einkum ENS202 og ENS212. Hlutfall 
þeirra sem ljúka ENS202 og 212 er allt of lágt. Ástæðan er tæplega sú að lokapróf séu of erfið enda 
eru þau í samræmi við Aðalnámskrá framhaldsskóla og áfangalýsingar. Því er full ástæða til að 
bregðast við þessu með betur skipulagðri stoðkennslu og bættum vinnubrögðum bæði kennara og 
nemenda, skipulagðari eftirfylgni með vinnu nemenda, o.s.frv. Rétt er að geta þess að við höfum 
þegar safnað saman nöfnum þeirra nemenda sem við teljum að þurfi á stoðkennslu að halda á 
næstu önn. 

b) Þessar töflur sýna jafnframt að nemendur sem ná upp í ENS3036 virðast í flestum tilfellum sigla 
nokkuð lygnan sjó; hlutfall þeirra sem ljúka er miklu hærra og hlutfall þeirra sem fá falleinkunn er 
miklu lægra. Rétt er að geta þess að bæði ENS4036 og 5036 eru símatsáfangar og nokkuð er um 
brottfall í þeim áföngum sakir þess að nemendur telja sig ekki ráða við námsefnið. Benda má á að 
aðeins 4% fall var í ENS403 á haustönn 2012 en 14 nemendur (10%) eru með einkunnina H.  

c) Hlutfallstölurnar yfir falleinkunn í ENS212 eru sláandi. 19% fleiri eru með falleinkunn á haustönn í 
samanburði við vorönn. 12% fleiri eru hins vegar með F og H á vorönn 2013. Erfitt er að átta sig á 
hvað er að gerast þarna. Námsefni var það sama, námsmat sambærilegt og kennarar voru þeir 
sömu. Þess má geta að á haustönn voru hóparnir 5 og hópastærðirnar voru 29, 30, 31, 27 og 19, 
að meðaltali 27,2. Á vorönn voru 3 hópar og hópastærðirnar voru 27, 21 og 24, eða 24 að 
meðaltali. 61% stóðst áfangann á haustönn en 68% á vorönn. Velta má fyrir sér hvort hópastærð 
skiptir hér einhverju máli. 

d) Svipaðan mun, þó ekki eins sláandi, má sjá í ENS202 en þar kann ein skýring að vera sú að nýtt 
námsefni var tekið upp á vorönn 2013 og tilfinning kennara var sú að það væri öllu aðgengilegra 
fyrir nemendur. Einnig má geta þess að nemendur í ENS202 á vorönn eru í langflestum tilfellum 
nemendur sem hófu nám í skólanum á næstu önn á undan og stóðust þá ENS102 og námsfram-
vinda þeirra því áfallalaus hingað til. Alltaf er minna fall í ENS202 á vorönnum en á haustönnum. 
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Fagleg þróun – samvinna kennara 

Á skólaárinu var unnið að endurnýjun grunnnámsefnis í ENS102 og ENS202. Tekin var upp ný kennslu-
bók, NorthStar 3 Reading and Writing (Pearson Longman) og hún notuð í báðum áföngum. Um er að 
ræða kennslubók sem byggir á 10 grunnþemum þar sem hvert þema innheldur verkefni sem tengjast 
öllum fjórum færniþáttunum, lestri, ritun, tali og hlustun. Þetta nýja námsefni kallaði á náið samstarf 
kennara í ENS102 og ENS202 og voru haldnir vikulegir fundir allan veturinn. Kennarar bjuggu til mikið 
aukanámsefni sem tengdist nýju bókinni með beinum hætti og einnig var útbúið nýtt málfræðihefti 
fyrir ENS102 sem notað var á vorönn. Sama verður gert nú í vor fyrir ENS202 og verður það hefti notað 
á næstu önn.  

Framburðar- og framsagnarkennsla í ENS3036 var byggð á tungubrjótum. Nemendur í öllum hópum 
tóku þátt í þeirri þjálfun sem lauk síðan með tungubrjótakeppni fulltrúa úr öllum hópum. Þessi keppni 
fór fram í lok haustannar í Sunnusal og lok vorannar í Mánasal. Á haustönn kepptu 4 nemendur og 
sigurvegari varð Atli Már Sigurðsson; á vorönn kepptu sex nemendur og sigurvegari varð Darren Mark 
Donguiz Trinidad.  

Enskudeild átti ánægjulegt samstarf við ritstjóra tímaritsins Grapevine þar sem nemendur í ENS4036 
skrifuðu viðhorfsgrein til birtingar í tímaritinu. Á haustönn völdu kennarar 10 bestu greinarnar og rit-
stjórar völdu síðan verðlaunagreinina. Hana skrifaði Stefán Yngvi Pétursson og mun hún birtast í 
einhverri sumarútgáfu blaðsins. Í lok vorannar völdu kennarar í ENS4036 þrjár greinar og vonandi birtist 
ein þeirra einnig þó síðar verði.  

Nemendur ENS5036 fluttu fyrirlestur um sjálfvalið efni (samþykkt af kennara) þar sem mælst var til að 
fjallað væri um eitthvað sem tengdist menningu, sögu eða landafræði enskumælandi þjóða. Þarna var 
eingöngu byggt á hinu talaða orði; nemendur máttu ekki nota PowerPoint eða önnur tölvuforrit til að 
kynna sitt viðfangsefni. Í framhaldi af þessu verkefni á haustönn voru þrír nemendur valdir til að taka 
þátt í ræðukeppni framhaldsskólanna á ensku.  

Við sem kennum þessa þrjá áfanga (ENS3036, ENS4036 og ENS5036) lítum svo á að þarna sé mikilvægt 
samhengi: Tungubrjótarnir í ENS3036 krefjast skýrrar framsagnar og þjálfunar í framburði. Grapevine 
greinin í ENS4036 krefst skýrrar framsetningar ritaðs máls og fyrirlesturinn í ENS5036 sameinar þetta 
tvennt (skýra framsögn og veluppbyggðan fyrirlestur) og gerir okkur jafnframt kleift að tilnefna fulltrúa 
skólans í ræðukeppni framhaldsskólanna á ensku. 

Kennarar eru mjög ánægðir með þessa nýjung. Allt hefur gengið að óskum nema eitt: aðsókn nemenda 
í ENS3036, annarra en keppenda, á tungubrjótakeppnina sjálfa hefur verið dræm. Á vorönn var hún 
haldin kl 13:00 í Mánasal en einungis 10–15 nemendur úr fjórum hópum ENS3036 mættu. Unnið verður 
markvisst að því á næstu önn að fylla salinn næst þegar þessi keppni fer fram. Rétt er að geta þess 
David Nickel á allan heiður af tungubrjótakeppninni. Hugmyndin er hans og hann hefur stýrt öllum 
keppnum hingað til með miklum ágætum. 

Að frumkvæði skólameistara fóru fram umræður í deildinni um þætti í kennslufræði nýsjálenska 
fræðimannsins John Hattie og einnig um kennslufræðilega stefnu deildarinnar. Í báðum tilfellum skilaði 
deildin stuttri greinargerð. Ekki er ástæða til að tíunda innihald þeirra hér. 

Viðhorfskannanir nemenda fóru fram í ENS4036 og ENS5036 í lok haustannar og í framhaldi af þeim 
átti skólameistari einkaviðtöl við kennara í þessum áföngum þar sem fjallað var um niðurstöðurnar. 

Kynningarmál – tengsl við ytri aðila 

Enskukennarar tóku þátt í opna deginum í febrúar líkt og aðrar deildir skólans. Við deildum bás með 
öðrum bóknámsdeildum og sýndum sýnishorn af námsefni og verkefnavinnu nemenda. Einnig vakti 
deildin athygli á sjálfri sér á evrópska tungumáladeginum í september þar sem öllum nemendum 
skólans bauðst að taka þátt í lítilli tungumálaþraut. Að þeirri kynningu stóðu allir tungumálakennarar 
skólans.  

Samstarf við Ölduselsskóla var með sama sniði og undanfarin ár. Sérvalinn hópur nemenda í 10. bekk 
skólans lauk ENS102, 202 og 212 frá FB. Elín Ásta Hallgrímsdóttir, enskukennari í Ölduselsskóla, 
annaðist kennsluna en lokapróf voru alfarið samin af kennurum FB auk þess sem valdar úrlausnir voru 
prófdæmdar af kennurum FB. Þetta samstarf hefur gengið hnökralaust.  
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Samstarf við Breiðholtsskóla er með líku sniði en nemendur þar ljúka einungis ENS103 og taka lokapróf 
í þeim áfanga í lok maí innan veggja FB þar sem þeir gangast einnig undir munnlegt próf. Alls luku sex 
nemendur áfanganum ENS103 með þessum hætti en kennslu annaðist Helga Jensdóttir, enskukennari 
í Breiðholtsskóla. Þorvaldur sá um samskipti FB við Ölduselsskóla og Ellen við Breiðholtsskóla.  

Tvisvar á skólaárinu leituðu nemar í framhaldsnámi í kennslufræðum til kennara deildarinnar varðandi 
rannsókn sem þeir stóðu að og var hluti af lokaverkefni þeirra. María Pétursdóttir, enskukennari við 
Borgarholtsskóla, er í meistaranámi við HÍ. Hennar rannsókn snýst um akademískan orðaforða 
nemenda í framhaldsskólum og kannaði hún stöðu nemenda í einum ENS3036 hópi í byrjun haustannar 
og síðan aftur í lok annarinnar. Þessi könnun var einnig lögð fyrir nemendur í Borgarholtsskóla. Á 
vorönn tóku þrír hópar í ENS4036 þátt í könnun Guðmundar Edgarssonar, enskukennara við HR, en 
hann er í doktorsnámi við HÍ. Sú könnun snerist einnig um orðaforða og var lögð fyrir nemendur í 
fjórum framhaldsskólum. Ekki er ástæða til að fjalla nákvæmlega um niðurstöður þessara kannana hér 
en þó rétt að geta þess að nemendur okkar stóðu sig almennt með sóma og útkoman heilt yfir jákvæð 
fyrir okkur. 

Tillögur um úrbætur 

Tillögur um fyrirkomulag stoðkennslu á næstu önn hafa þegar verið kynntar skólayfirvöldum. Gert er 
ráð fyrir því að aftur verði byggt á listum kennara yfir þá nemendur sem taldir eru þurfa á stoðkennslu 
að halda en í þetta skiptið verði hins vegar aðeins einn áfangi, ENN1936, og honum skipt í 3 hópa. Þar 
verði blandað saman íslenskum nemendum og nemendum af innflytjendabraut. Gert er ráð fyrir því að 
við njótum kennslukrafta nemenda í LOK1012 og að þeir sinni sérstaklega talþjálfun fyrir nemendur af 
innflytjendabraut. Reynt verði að sjá til þess að tímasetning í töflu verði þannig að sem allra flestir 
nemendur á listum kennara komist í að minnsta kosti einn af þessum þremur hópum. Áfanginn verði 
skráður í Innu og nemendur fái eina einingu fyrir að mæta 80% eða betur. David Nickel hefur samþykkt 
að hafa yfirumsjón með þessari stoðkennslu og mun hann meðal annars annast einstaklingsviðtöl við 
alla þá nemendur sem taldir eru þurfa á stoðkennslu að halda.  

1. Við styðjum heilshugar hugmyndir skólayfirvalda um skipulag nýnemahópa á haustönn 2013, 
þ.e.a.s. að boðið verði upp á ákveðinn sveigjanleika þar sem unnt verður að flytja nemendur milli 
ENS1936, 0006, 1026, 1024 og jafnvel 1046. Við teljum að í tilfelli enskunnar ætti útfærslan að 
vera tiltölulega einföld þar sem gert er ráð fyrir 3 hópum í ENS1026 og 3 í ENS1024. Það liggur því 
beint við að kenna þessum hópum í þremur aðskildum stokkum í töflu þannig að nemendur geti 
auðveldlega flust úr t.d. 1024 í 1026 (eða öfugt) ef þörf er talin á því án þess að stundatöflur þeirra 
raskist. Mikilvægt er að huga vel að nánari útfærslu þessa nýja fyrirkomulags (t.d. framkvæmd 
stöðuprófa í byrjun annar) en við minnum á að tilgangslaust er að gera þessa tilraun nema tryggt 
sé að nýnemahópar séu ekki of stórir. Sveigjanleikinn hlýtur að standa og falla með því að pláss sé 
fyrir nýja nemendur í öllum hópum. 

2. Á næstu önn verður nýr valáfangi kenndur í fyrsta sinn, ENS4536 (skáldsögur og kvikmyndir á 
ensku). David Nickel mun kenna þennan áfanga. Valáfangar mega ekki vera of margir og því er lagt 
til að ENS4236 (yndislestur) verði í boði á hverri önn og ENS4536 á haustönnum og ENS4436 
(teiknimyndasögur) á vorönnum. Samtals 47 nemendur luku ENS4236 á skólaárinu (25 + 22) og 
samtals 49 luku ENS4336 (25 + 24).  

Verðlaun 

Eins og áður er getið tóku þrír nemendur þátt í ræðukeppni framhaldsskólanna á ensku. Það voru Berta 
María Hreinsdóttir, Einar Jóhannes Guðnason og Guðmar Bjartur Elíasson. Þau stóðu sig öll með 
miklum sóma. Einar og Guðmar komust í sex manna úrslit og Einar hafnaði í 2. sæti. Sigurvegari var 
nemandi úr MH. Þess má geta að viðstaddir lokakeppnina voru sendiherrar Kanada, Bandaríkjanna og 
Indlands á Íslandi en sendiherra Kanada var einn dómnefndarmanna. Þessi keppni er árleg en að henni 
standa FEKÍ (Félag enskukennara á Íslandi) og Íslandsdeild The English Speaking Union.  
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Guðjón Þór Lárusson, nemandi á félagsfræðibraut, hlaut 1. verðlaun í flokki framhaldsskólanema í smá-
sagnasamkeppni FEKÍ með smásögunni The Butterfly Game. Sendiherra Bandaríkjanna afhenti verð-
launin við hátíðlega athöfn í bandaríska sendiráðinu 1. mars. Árangur Guðjóns er sérstaklega eftir-
tektarverður því hann vann smásagnasamkeppni framhaldsskólanema á íslensku snemma á haustönn 
2012.  

Þakkir 

Kennarar deildarinnar þakka skólameisturum fyrir ánægjulegt samstarf á skólaárinu. Ástæða er til að 
þakka Stefáni Benediktssyni sérstaklega þar sem hann lætur nú af störfum sem aðstoðarskólameistari. 
Við þökkum honum áralangt samstarf og óskum honum alls hins besta.  

Fata- og textílkjörsvið listnámsdeildar 
Guðrún Árdís Össuardóttir 

Kennarar og kenndir áfangar: 

Kennarar brautarinnar voru þær Guðrún Árdís Össurardóttir, Guðrún Kolbeins Jónsdóttir, Halla Helga 
Hallgrímsdóttir, Soffía Margrét Magnúsdóttir og Þórunn Inga Gísladóttir. Bára Kjartansdóttir var í 
veikindaleyfi þessar tvær annir en kemur að nýju til starfa á haustönn 2013. 

Áfangar sem kenndir voru: 

Haust 2012: AHS103, AHS313, FAT103, FAT303, FAT505, PFR101, PRJ102, PRJ303, TEX103, TEX302, 
TÍS102 

Vor 2013: AHS203, FAT203, FAT403, MAR102, PRJ203, TEX202, TEX403, TEX505, THÖ102 , TÍS202, 
VFJ101 

Árangur nemenda:  

Í eftirfarandi kafla hefur hver kennari skrifað um árangur sinna áfanga. 

Guðrún Kolbeins Jónsdóttir 

TEX3024 Þæfing  

Kennt var í tveimur hópum, 16 nemendur í allt. Meðaleinkunn hópanna var 8,5. 

Markmið kennslunnar var að nemandi læri mismunandi aðferðir í tví- og þrívídd, nái færni og þekkingu 
í notkun textíltrefja, hafi frumkvæði í að skapa og þróa hugmyndir, læri að nota hugmyndabók við alla 
verkefnavinnu og læri framsetningu verkefna og geti tjáð sig skriflega og munnlega. 

Áfanginn var símatsáfangi og 90% mætingarskylda. Ég lagði upp með prufugerð undir leiðsögn sem gilti 
40% af heildareinkunn. Eftir það fengu nemendur þrjú verkefni að glíma við, eitt í tvívídd, annað í 
þrívídd og þriðja frjálst. Þetta fyrirkomulag gafst vel þar sem nemendur unnu sjálfstætt að sínum verk-
efnum. Munnleg tjáning kemur þarna sterk inn og nemendur sýndu metnað í að gera vel. 

FAT3036 Skyrta, saumtækni/fatahönnun 

Í upphafi byrjuðu 14 nemendur, einn sagði sig úr námi vegna vinnu og einn féll með 4,2. Meðaleinkunn 
var 7,7. Sex nemendur voru með einkunn 9 og sex með einkunn 6–8.  

Í þessum áfanga læra nemendur að vinna meira með efri part líkamans. Farið var í nokkrar stíl-
breytingar og unnið með gínur í ½ stærð. Í lokin hanna nemendur skyrtu á sig og fullgera. Þar sem er 
frekar erfitt fyrir suma nemendur er að tjá sig munnlega um framgang sinnar hönnunar.  

Ég var þokkalega ánægð með árangur nemenda en fáeinir voru truflandi í kennslunni. Upp kom sú 
staða að einn nemandi skilaði afrituðum  verkefnum annars nemanda. Leitaði ég til aðstoðarskóla-
meistara og við því var brugðist á viðeigandi hátt og sátt fundin á skilum. 
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AHS3136 Sviðsbúningar 

Markmið áfangans er: 

 Að veita nemendum innsýn  í heim sviðsbúninga fyrir leikhús, kvikmyndir, sjónvarp, myndbönd og 
auglýsingagerð. 

 Að nemandi upplifi í raun hvernig starf búningahönnuða fer fram. 

 Að nemandi fái innsýn í gerð búninga fyrir starfsstéttir og félagasamtök. 

 Að nemendur vinni einstaklings- og hópverkefni sem felast í rannsóknarvinnu og eigin þekkingu á 
listrænum og verklegum þáttum, s.s. teikningu, búningasögu, trefjaefnum, grunnsniðum, snið-
breytingum, tilraunum í saumtækni o.fl. 

 Nemendur halda dagbók um ferlið og útbúa safnmöppu (portfolio) og sýningu. 

16 nemendur hófu námið og luku með meðaleinkunn 7,8. Fimm nemendur með einkunn 9 og 11 með 
einkunn 5–8.  

Lagt var upp með fimm verkefni og fjórum lokið sem var raunhæft. Nemendur voru mjög ánægðir með 
að byrja strax á viðamesta verkefninu og geta lokið því fjórum vikum fyrir annarlok. Meðfram því 
verkefni fóru nemendur í smáum hópum í skipulagðar vettvangferðir í Óperuna og RÚV. Útkoman úr 
ferð nemenda í Óperuna var skelfileg hjá öllum hópum en lofsamleg hjá þeim sem fóru í RÚV. 
Vettvangsferð með allan hópinn í Borgarleikhúsið var í alla staði frábær. Í heimsókn fengum við 
búningahönnuðinn Helgu Rós sem náði einstaklega vel til nemenda með frásögn um nám sitt og vinnu 
við sviðsbúninga.  

FAT4036 Fóðraður jakki/kjóll 

Markmið áfangans er: 

 Að nemendur læri mikilvægi grunnvinnu fyrir fóðraðan jakka. 

 Að nemendur læri stílbreytingar og útfærslur við gerð jakka. 

 Að nemendur læri að nota tilbúin snið. 

Sjö hófu nám og allir kláruðu með meðaleinkunn 8,4 sem er mjög góð útkoma enda samheldinn og 
góður hópur. Nokkuð margir nemendur lentu í árekstrum við aðrar greinar en leystist farsællega vegna 
gata í stundatöflu kennara, þannig að allir nemendur gátu mætt sex kennslustundir á viku. 

Nýbreytni hjá mér var í einkunnagjöf. Ég sleppti exelskjalagerð og gaf umsögn um hvert verkefni og 
heildareinkunn. Einkunnagjöfin skiptist í þrennt, 75% fyrir jakka og tengd verkefni, 20% fyrir kjól og 5% 
fyrir ástundun og virkni í tímum. 

TEX4036 Vefnaður 

Markmið áfangans er: 

 Að kunna skil á grunnbindingum vefnaðar. 

 Að ná færni í uppsetningu í vefstól og blindramma. 

 Að vera skapandi og geta gert sér grein fyrir notagildi vefnaðar. 

Þessi áfangi er enn í þróun og þarfnast mikils skipulags til að láta verkefni nemenda ganga upp. Þar 
skiptir miklu máli góð mæting nemenda. Á þessari önn voru tveir hópar, samtals 13 nemendur. 
Meðaleinkunn var 7,8. Hæsta einkunn var 9,8 og sú lægsta 5,5. Þar sem þessi áfangi er próflaus og ekki 
um lokaverkefni að ræða þá áttu nemendur að gera persónuleg skil á sínum verkefnum sem flestir 
gerðu en ekki allir. 

Nemendur fengu umsögn um hvert verkefni og heildareinkunn. 

Halla Helga Hallgrímsdóttir 

PRJ1024 

Kennari breytti röðun í áætlun, tók prjón á undan hekli. Nemendur ánægðir, þeir prjónuðu lokaverkefni 
eftir uppskrift og í byrjun nóvember settu þeir upp sýningu á verkefnum sínum á bókasafni skólans. Í 
október lærðu nemendur grunntækni í hekli og skiluðu möppu í lok nóvember. 
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PRJ3036 

Nýr áfangi. Nemendur útvíkkuðu þekkingu sína í prjóni. Helstu verkefni voru að taka myndir og prjóna 
eftir þeim, prjóna með puttum, kynning á vélprjóni. Nemendur gerðu prufur á prjónavél og prjónuðu 
síðan fullklárað verkefni. Lokaverkefni nemenda var að prjóna prjónles að eigin vali og skila möppu 
með skissum og uppskrift af verkefninu. 

Áfanginn gekk mjög vel og eru nemendur ánægðir. Afraksturinn var sýndur í bókasafni skólans í 
nóvember sem vakti athygli og lífgaði upp á bókasafnið. 

PRJ2036 

Framhald af Prjón 1024. Nemendur lærðu að prjóna hnappalista, myndprjón, bútaprjón, vasa, rendur 
og Domíno. Nemendur áttu að hanna lokaverkefni annaðhvort í prjóni eða hekli og skila möppu með 
hugmyndum, teikningum prufum og uppskrift. Skil nemenda voru mismunandi, flestir skiluðu mjög 
góðum möppum með öllu sem beðið var um.  

TEX1024 

Grunnáfangi í útsaum, bútasaum, frjálsum vélútsaum. Nemendur skiluðu lokaverkefni í lok annar, 
flestir í bútasaum en aðrir í útsaum. Nemendur ánægðir og lítið brottfall. 

Soffía Margrét Magnúsdóttir 

TEX1036 

Kennsluáætlunin gekk eftir, þrír hópar og verkefnin voru ýmist í litlum hópum eða einstaklingsverkefni. 
Við fórum í gegnum jurtalitun, kemíska litun, Indigó litun, ikat, shibori, munsturgerð, stenslagerð, fram-
köllun munsturs á ramma fyrir silkiþrykk og þrykk með ýmsum gerðum af textíllitum.  

Fengum skáp sem hýsir nú lampann sem framkallar á silkiþrykkrammana og var það mikil bót.  

Með góðu skipulagi var hægt að athafna sig við vaskinn en það var helsti flöskuhálsinn. Hóparnir voru 
stórir og oft þröng á þingi. Áhuginn var mikill og verkefnin áhugaverð.  

Það væri mikil fengur að fá þvottavél fyrir þetta fag og þá væri hægt að nota hana líka í þæfingar-
áfanganum.  

Þeir nemendur sem mættu 90%, náðu að fylgja áætlun og skila vinnubók með öllum prufum. Lögð var 
áhersla á að segja munnlega frá lokaverkefnum ásamt skýrslu og það var mjög lærdómsríkt fyrir alla. 
Fór hópurinn í vettvangsferð í Hafnarborg í nóvember að sjá textílverk sem unnin voru úr endurnýttum 
efnivið af Þórunni Elísabetu Sveinsdóttur búningahönnuði.  

AHS1036 

Þegar önnin byrjaði kom í ljós að kennslubókin Tíska aldanna var uppseld og var höfundur hennar að 
endurskrifa hana og hafði það dregist lengur en reiknað var með og er víst ekki lokið ennþá. Flestir 
nemendur gátu þó útvegað sér hana hjá eldri nemendum eða fengið lánaða á bókasöfnum. Markmiðin 
í Almennri hönnunarsögu er að nemendur fái innsýn í ólík menningarsamfélög, verkmenningu þeirra, 
tækni og listir. Geri sér grein fyrir því hvaða áhrif mismunandi stjórnarfar hefur á hvað framleitt er. 
Nemendur áttu líka að geta sett stöðu Íslands í samhengi við Evrópu varðandi fatnað og listmuni.  

Nemendur unnu verkefni ýmist í hópum eða sem einstaklingsverkefni, héldu fyrirlestra og skrifuðu 
ritgerð um íslenska þjóðbúninginn. 

Kennsluáætlunin gekk eftir og þeir nemendur sem stunduðu námið vel og skiluðu verkefnum náðu 
áfanganum. Farið var í þrjár vettvangsferðir, á Þjóðminjasafnið, Árbæjarsafnið og Sögusafnið í Perlunni.  

VFJ1012 

Markmiðið með þessum áfanga er að nemendur þekki og greini mismunandi textílhráefni. Fái innsýn í 
sögu textílhráefna. Þekki eiginleika, gæði, meðhöndlun og vinnslu textílhráefna. Kennsluáætlunin gekk 
eftir og ég náði líka að bæta inn framkvæmd efnarannsókna (brunaprófi). Ýmist voru verkefni í 
hópavinnu-fyrirlestur eða einstaklingsmiðuð. Allir fengu prufur af hráefnum og söfnuðu í möppu. Farið 
var í vettvangsferð í Istex og fengið að sjá ferlið við ullarvinnslu sem var mjög fróðlegt. Þeim 
nemendum, sem stunduðu námið, gekk vel og uppskáru að lokum.  
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THÖ1024 

Breytt var um áherslur í þessum áfanga og valið að vinna að mestu með ókeypis myndvinnslu-, og 
teikniforrit sem nemendur gátu nálgast á vefnum og hlaðið niður í eigin tölvu; Mindmaster, Gimp, 
incskape, googel sketcUp, pixlr og prjónamunstur.is fyrir utan eitt forrit sem FB á í sníðagerð (Fitting 
Siwing). Ég var í samstarfi við Salvöru Gissurardóttur, lektor í HÍ sem leyfði mér að nota kennslu-
myndbönd sem hún hefur gert fyrir ókeypis forrit. Einnig er mikið um kennslumyndbönd á Netinu sem 
ég notaði og benti nemendum á að þeir gætu skoðað og lært af. Helsti gallinn er að það efnið er allt á 
ensku. Í hverjum tíma var byrjað á kennslumyndbandi, síðan tók við verkefni sem átti að vinna og skila 
í lok tímans á dreifnáminu. Öll verkefnin giltu til lokaeinkunnar. Þá gátu nemendur nálgast þessi mynd-
bönd á dreifnáminu og æft sig heima. Það var mikill kostur einnig fyrir þá nemendur sem forfölluðust, 
þeir drógust ekki aftur úr. Nemendum gekk nokkuð vel og voru áhugasamir. Það sást strax á árangri 
þeirra nemenda sem fóru í gegnum þennan áfanga að þeir skila betri frágangi við verkefnaskil í öðrum 
áföngum. Kennslumyndböndin eru góð en þar geta nemendur horft aftur og aftur á og stoppað á milli, 
unnið verkefnið á sínum hraða. Það er því mín stefna að gera kennslumyndbönd fyrir þennan áfanga. 

MAR1024 

Ég náði að fara í allt sem var í kennsluáætluninni og nemendur voru mjög ánægðir með áfangann. Í 
fyrri hlutanum var hópavinna og gekk það að mestu leyti vel. En þau eru ekki vön að vinna mikið í 
hópum. Við notuðum dropbox, google drive og trello til að halda utanum verkefnið, þar gátu allir verið 
að vinna í skjölunum saman en hver í sinni tölvu á sama tíma. Þetta gafst mjög vel. Skil á verkefnum 
voru svo á dreifnáminu. Þau gerðu viðskiptaáætlun fyrir „gervi-fyrirtæki“ fóru í gegnum form fyrirtækja 
og völdu hf./ehf./sameignarstofnun. Könnuðu hverjir væru fyrir á markaðinum, tóku viðtal við 
frumkvöðul, gerðu tengslanet, skoðuðu markhópa, hvernig væri best að koma sér á framfæri. Gerðu 
birtingaráætlun/auglýsingaráætlun fyrir fyrirtækið, slagorð og hönnuðu logo. Þetta var einn hópur og 
valdi að stofna hönnunarverslun. Seinni hlutinn gekk út á styrkumsóknir sem var einstaklingsverkefni 
og ferilskrá sem fylgiskjal. Ein vettvangsferð var farin í áfanganum og fórum við í heimsókn í 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands og fengum mjög góðar móttökur.  

TEX505A 

Þetta var nýr valáfangi þar sem farið var dýpra í ýmsar þrykk og litunaraðferðir í formi prufuvinnu. Náði 
að fara í allt í kennsluáætluninni, litafræði, gerð símunstra, stækka munstur, ætingu, vax, transfer liti, 
púff liti, fólíur, prentaðar myndir og marbling. Áhersla var líka lögð á að vinna með þemaverkefni, að 
gera góða möppu og nota skissubók. Notast var við innlegg í upphafi hverrar aðferðar, síðan sýnd 
kennslumyndbönd, þá unnið verkefni, staldrað við og gangur mála ræddur, farið í hvað gekk vel og 
hvað illa. Hvað lærði nemandinn af ferlinu? – Ályktanir dregnar af verkefninu og nýjar hugmyndir 
fæddust. Nemendur voru mjög áhugasamir og ánægðir allan tímann. Þá var alveg einstaklega vel mætt 
í tímana enda afbragðs nemendur sem voru í þessum hóp. 

Guðrún Árdís Össurardóttir 

FAT505A 

Þetta var mjög fámennur en öflugur hópur þessa önn. Nemendur hönnuðu og saumuðu fatalínu og 
sýndu á tískusýningu á Höfðatorgi 22. nóvember. Þessi áfangi hefur verið í þróun sl. annir og gott að 
nýta reynslu fyrri ára til að gera áfangann enn betri. Í ár lagði ég meiri áherslu á að nemendur útfærðu 
og skipulegðu sýninguna og var það í samstarfi við syrtibraut FB og Iðnskólann í Hafnarfirði. Nemendur 
þurftu að vera í mikilli samvinnu sem reyndist þeim oft erfitt, en mjög gefandi að lokum. Sú nýbreytni 
var að nú þurftu nemendur að ljúka við flíkur sínar fyrr en áður fyrir myndatökur sem voru líka partur 
af sýningunni. Þar af leiðandi var mesta álagið við saumavinnuna búið þegar kom að sýningunni. Þetta 
reyndist vel því þá var enginn að klára síðustu saumana og vinnan við uppsetningu var unnin í sam-
einingu. Það var gaman að sjá atorkuna og vinnugleðina í þessum nemendum.  
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PFR1012 

Kennt samhliða FAT505. Nemendur undirbjuggu ferilmöppur sínar til umsóknar í áframhaldandi nám. 
Unnar eru heildstæðar fatalínur og unnið að uppsetningu möppunnar með tilliti til bagrunns og 
frágangs. Einnig búa nemendur til „self-prómo“ eða litla útgáfu af ferilskrá. Áfanginn gekk vel. 

FAT1036 

Í áfanganum er farið í grunnsaumtækni og sníðagerð. Nemendur lærðu að búa til grunnsnið af pilsi og 
ýmsar stílbreytingar og saumaútfærslur við pils. Það gekk nokkuð vel að komast yfir námsefnið en 
hóparnir voru tveir og báðir fjölmennir. Þegar hópar eru svona stórir er vinnuaðstaðan slæm, sumir 
nemendur teikna upp snið á gólfinu þar sem borðapláss er ekki nóg. Of margir nemendur luku ekki 
áfanganum. 

FAT2036 

Unnið er með buxur, ásamt sniðavinnu og prufugerð. Áfanginn var í svipuðu formi og áður og gekk vel. 
Báðir hóparnir voru mjög blandaðir getulega séð en það gekk nokkuð vel að koma til móts við þarfir 
allra, þar kom námsverið að góðum notum fyrir þau getuminni. 

FAT4036 

Kennd var gerð jakka bæði sníðagerð og saumavinna. Áfanginn gekk vel en nemendum finnst þetta oft 
strembinn áfangi enda margt flókið við jakkagerð og mikil vinna. Einnig var gerður kjóll og kenndar 
aðferðir að vinna með tilbúin snið úr blöðum. Nemendur skila möppu þar sem ferlinu frá hugmynd að 
fullgerðri flík eru gerð góð skil, ásamt saumlýsingum, efnisnotkun og kostnaði. 

AHS2036 

Farið í stefnur og strauma í tísku og hönnun frá 1900 til dagsins í dag bæði á Íslandi og úti í heimi. Þetta 
er mikið og skemmtilegt efni að fara í. Kenndar hafa verið bækur eftir Ásdísi Jóelsdóttir og mun koma 
ný og bætt útgáfa af þeirri kennslubók í haust sem beðið er eftir þar sem fyrri útgáfa er ekki nógu góð, 
fremur torlesin og ruglingsleg á köflum. Áfanginn gekk vel og mörgum skemmtilegum lokaverkefnum 
var skilað. Í lokaverkefninu velja nemendur sér uppáhaldshönnuð frá tímabilinu og stúdera. Nemendur 
búa til kynningu um hönnuðinn með frjálsri framsetningu, t.d. bækur, skúlptúr eða fatnað. 

Þórunn Inga Gísladóttir 

TÍS1024 

Í tískuteiknun á haustönn 2012 var farið í mörg mismunandi atriði og mikill hraði var í kennslunni og 
vinnu nemanda.  

Í byrjun annar var farið í flatar teikningar og hlutföll mannslíkamans kynnt. Nemendur prufuðu sig strax 
áfram í að teikna eigin flíkur og gera af þeim flatar teikningar. Það var nýbreytni í áfanganum að taka 
inn módel í þrjár vikur. Það gaf af sér góða raun og sýndi sig að það mætti vera yfir alla önnina. Eða þá 
að nemendur á textílbraut gætu tekið byrjunaráfanga í módelteiknun á myndlistarsviðinu.  

Nemendur teiknuðu föt og skartgripi eftir fyrirmynd þar sem tekin var fyrir áferð eins og glansandi efni, 
loðið, gegnsæi og blúndur. Nemendur notuðu vatnsliti og lærðu að beita penslinum á mismunandi hátt; 
þurrpensill, blautt í blautt o.s.frv. 

Módelteikningin var með hefðbundnu sniði og lærðu nemendur að mæla módelið og teikna það bæði 
í stuttum og löngum stöðum. 

Eftir módelteikninguna voru hendur teknar sérstaklega fyrir, sem og andlit, hár og skór. Unnið var með 
mismunandi verkfæri, nemendur prufuðu olíupastelliti, kol, krítar og blek. 

Að lokum fengu nemendur að útfæra eigin hugmyndir fyrir lokaverkefnið þar sem þeir unnu út frá eigin 
þema. 

Yfir alla önnina voru kynntar tískuteikningar þekktra fatahönnuða. 
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TÍS2024 

Á vorönninni var farið dýpra í hvert atriði og teknar tvær vikur í ákveðin efni. Nemendur fengu því meiri 
tíma til að geta unnið lengur og náð betra valdi á því sem farið var í. 

Í byrjun annar var byrjað á mismunandi stellingum módelsins og nemendur lærðu að teikna mjög 
einfaldar teikningar af líkamanum án fyrirmyndar. Farið var svo í að vinna þessar einföldu myndir enn 
frekar og gera þær flóknari.  

Augu, nef og munnur voru tekin ýtarlega fyrir og farið í skyggingar og unnið með blýanti. Nemendur 
unnu með vatnslit á sérstakan vatnslitapappír andlitsmyndir og gerðu tilraunir með sama andlitið í 
mörgum útgáfum. Unnið var með ljósrit af sömu myndinni eftir þá í mörgum eintökum til að hjálpa 
nemendum að losa um höft og hætta að „vanda sig“. Ef unnið er með upprunalega mynd í einu eintaki 
hættir nemendum til að fara of varlega. En í tískuteikningu er einmitt mikilvægt að ná upp hraða og 
öryggi. 

Nemendur teiknuðu efni og fellingar og skoðuðu hvernig mismunandi efni falla að líkamanum. Unnið 
var með sérstaka tússliti og sama myndin margfölduð og lituð á mismunandi hátt. 

Nemendur unnu út frá skartgrip og hönnuðu annaðhvort mynstur eða flík byggða á þróuninni. 

Nýjungar eða sérstakar áherslur: 

Nýir áfangar voru TEX505A og PRJ3036 (sjá að ofan um áfanga) 

Á vorönn tók námsver til starfa fyrir nemendur fata- og textílbrautar. Námsverið var til aðstoðar fyrir 
nemendur í öllum áföngum brautarinnar. Í fyrstu var það í umsjón Guðrúnar Kolbeins, hún sinnti því 
starfi til að fylla upp í sitt kennslumagn, síðustu tvö skiptin var Guðrún Árdís með umsjón yfir því. Einnig 
fengum við nemanda úr LOK-áfanga, sem sinnti samfélagsþjónustuverkefni, til aðstoðar. Námsverið 
gekk mjög vel og var nokkuð vel sótt. Nemendur voru ánægðir með þessa þjónustu, sérstaklega þeir 
sem eiga erfiðara með námið sem og þeir sem hafa ekki alltaf aðgang að saumavélum heima fyrir. 

Starfsþróun og samvinna kennara: 

Kennarar brautarinnar þær Guðrún Árdís, Halla Helga og Soffía Margrét sóttu árlegt námskeið á vegum 
Fatex og Endurmenntunar Háskóla Íslands. Haldið var fjögurra daga námskeiðí júní í 
Myndlistarskólanum í Reykjavík þar sem kennd var hugmyndavinna í prjóni undir yfirskriftinni Prjónað 
af list. Einnig sóttu fjórir kennarar brautarinnar, Guðrún Árdís, Guðrún Kolbeins, Halla Helga og Soffía 
Margrét, fjögurra daga námskeið í júní á vegum Félags vefnaðarkennara í litun, kemískri og jurtalitun, 
á bandi. 

Guðrún Kolbeins sótti námskeið í júlí 2012 til Danmerkur í damaskvefnaði. Námskeiðið var fimm dagar. 

Fata- og textílbrautin ásamt myndlistarbrautinni hefur verið í samstarfi við skóla í Tallin í Eistlandi og 
Mo I Rana í Noregi á vegum Nordplus. Verkefnið nefnist Creare – Let´s make art together. Guðrún Árdís 
hefur heimsótt og skipulagt heimsóknir og vinnstofur fyrir nemendur. Deildin vann svo öll saman við 
skipulagningu heimsóknarinnar til Íslands. Í mars 2013 komu 22 nemendur og sex kennarar frá Noregi 
og Eistlandi í heimsókn/vinnustofur til okkar. Hópurinn dvaldi í sex daga hjá okkur og gisti heima hjá 
íslenskum nemendum sem fóru til Noregs 2012 og hópnum sem fer til Tallin 2014. Nemendur unnu 
með ljósmyndir, endurvinnslu, útsaum og þæfingu. Verkefnið gekk vel. Einnig var farið með hópinn í 
dagsferð, Gullna hringinn. 

Kynningarmál og tengsl við ytri aðila: 

Nemendur og kennarar á brautinni fóru á haustdögum í náms- og hópeflisferð á Suðurnes. Við heim-
sóttum fata-, iðn- og grafíska hönnuði á Ásbrú. Fórum svo til Keflavíkur og heimóttum gallerí og 
kertasmiðju. Það var mjög vel tekið á móti okkur á öllum þessum stöðum og nemendur og kennarar 
áttu skemmtilegan dag. 

Í lok haustannarinnar setti brautin upp sýningu á verkum nemenda í prjóni og þæfingu á bókasafni 
skólans sem tókst mjög vel. Bókasafnið er skemmtilegur staður til að sýna verk nemenda, þangað koma 
margir nemendur og verkin setja skemmtilegan svip á bókasafnið. 
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Fata- og textílbrautin tók þátt í Vetrarhátíð í Reykjavík í Breiðholtslaug. Þar var sett upp sýning á verkum 
nemenda í anddyri sundlaugarinnar. Tókst vel til og forstöðumaður sundlaugarinnar bauð okkur að 
nýta aðsöðuna hjá þeim til sýningaraðstöðu sem við munum örugglega nýta okkur aftur. 

Nemendur í FAT505A sáu um okkar árlegu tískusýningu. Sýningin í ár tókst mjög vel og var í samstarfi 
við Iðnskólann í Hafnarfirði. Samstarfið var milli nemenda fata- og textílbrautar FB, snyrtibrautar FB, 
hárgreiðsludeildar IH og ljósmyndadeildar IH. Sýningin var haldin í Turninum á Höfðatorgi og var öll hin 
glæsilegasta og fengum við góða umfjöllum um skólana okkar í fjölmiðlum á eftir. Nemendum var skipt 
upp í hópa þar sem allar deildir þurftu að vinna saman. Nemendur höfðu mjög gott af þessu samstarfi 
og var allt ferlið í kringum sýninguna mjög lærdómsríkt fyrir nemendur sem í fyrstu voru mjög feimnir 
og hikandi að þurfa að vinna með öðrum. Við buðum Ásu Hauksdóttur sem er deildarstjóri 
menningarmála hjá Hinu húsinu á sýninguna okkar. Ása hefur séð um tískusýningar fyrir Unglist þar 
sem Tækniskólinn hefur sýnt sína hönnun undanfarin ár. Umræða er í gangi hvort tískusýning okkar í 
FB geti einnig verið partur af Unglist með það að leiðarljósi að kostnaður verði minni fyrir FB vegna 
sýningarinnar og skemmtilegt samstarf geti myndast með því. Ása var mjög hrifin af sýningunni okkar 
og áhugsöm fyrir þessu samstarfi. 

Tillögur til skólayfirvalda um úrbætur 

Kennarar brautarinnar vonast til að námsver brautarinnar fái að starfa áfram á næst skólaári. Með því 
finnst okkur við geta komið að einhverju leyti til móts við slakari nemendur brautarinnar þar sem mjög 
mikill getumunur er oft á milli nemenda í flestum áföngum.  

Einnig erum við mjög áhugasöm vegna fyrirhugaðrar komu FabLab í Fjölbrautaskólann í Breiðholti. Í því 
felast mikil tækifæri fyrir brautina og skólann. Kennarar brautarinnar hafa áhuga á að kynna sér FabLab 
og sjá mikil sóknarfæri fyrir brautina. Nemendur gætu t.d. nýtt sér skurðarvélar við verkefni í leðri og 
þess háttar. Einnig mætti skoða hvort hönnun fylgihluta og skartgripa ætti heima á okkar braut því með 
tilkomu FabLab væru möguleikar á því. 

Í haust höfum við í huga að halda nýnemadag fyrir nemendur fata- og textílbrautar í byrjun annarinnar 
og langar okkur að hitta nemendur okkar strax eftir skólasetninguna í ágúst. Okkur langar að hitta þau 
á sal og fara yfir og kynna þeim brautina okkar. Fara svo með þau í stofurnar og sýna þeim aðstöðuna 
og tæki. Okkur hefur fundist að þegar nemendur byrja hjá okkur vita þau voðalega lítið um brautina og 
til hvers sé ætlast af þeim, hvað sé kennt í hverjum áfanga og í hvað röð sé best að raða náminu. Með 
þessu fyrirkomulagi vonumst við til að nemendur séu betur undirbúnir að takast á við námið og einnig 
að hægt sé að byrja kennslu strax í fyrsta tíma, ekki að fyrsta vikan fari í kynningar á áföngum. 

Félagsgreinadeild 
Sæmundur Rögnvaldsson 

Greinar, kennarar og kennslumagn 

Undir félagsgreinadeild falla hefðbundnar félagsgreinar á borð við félagsfræði, fjölmiðlafræði, heim-
speki, sagnfræði, sálfræði og uppeldisfræði en einnig eru staðsett í þessari deild viðskiptagreinar og 
upplýsingartækni. 

Kennarar voru alls 15 en sumir þeirra kenndu einnig greinar sem falla undir aðrar deildir. Kennara-
hópurinn var að mestu sá sami báðar annirnar en þetta voru: Anna Jóna Guðmundsdóttir (sálfræði), 
Bjarni Antonsson (upplýsingatækni), Dagbjört L. Kjartansdóttir Bergmann (félagsfræði og sálfræði), 
Erlingur Hansson (félagsfræði), Gísli Magnússon (sagnfræði), Guðrún Gröndal (sálfræði), Gunnar Þór 
Bjarnason (sagnfræði), Gunnar Magnús Gunnarsson (fjölmiðlafræði), Hjálmur Flosason (viðskipta-
greinar), Hulda Hlín Ragnars (félagsfræði), Jóhanna Geirsdóttir (upplýsingatækni), Magnús Ingvason 
(fjölmiðlafræði), Ólína Ásgeirsdóttir (uppeldisfræði), Sæmundur Rögnvaldsson (sagnfræði), Þórdís 
Hauksdóttir (uppeldisfræði á vorönn). 

Þórdís Hauksdóttir uppeldisfræðikennari var í leyfi á haustönn 2012. 

Kennslumagn á haustönn var 278 tímar í dagskóla en í kvöldskóla voru kenndir þrír áfangar (FÉL103, 
SAG103, SÁL103) og notað dreifnám við þá alla. Á vorönn var kennslumagnið í dagskólanum 276 tímar 
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en einnig voru kenndir þrír félagsgreinaáfangar (FÉL203, SAG203 og SÁL203) í dreifnámi í kvöld-
skólanum. Upplýsingatækni var kennd í kvöldskólanum báðar annir. 

Starfsemi og umræður 

Á skólaárinu voru haldnir sjö formlega boðaðir fundir og sex fundir sem voru boðaðir í tengslum við 
kennarafundi eða starfsdaga. 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 nema 
þegar rætt var um mál sem þurfti að álykta um og senda ályktun eða flytja hana munnlega á 
sameiginlegum fundi allra kennara. 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 talsvert rætt um námskrármál á haustönn, líka 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 þátt í því á haustönn að ausa hafragraut fyrir nemendur. Hér á eftir verður drepið á nokkra 
þætti sem fjallað var um í félagsgreinadeild. 

Námskrármál voru rædd á nokkrum fundum á haustönn. Rifjuð voru upp helstu hugtök nýrrar námskrár 
og var rætt almennt um skipulag brautarinnar, markmið stefnumótunar, um það hvernig deildin gæti 
innleitt þau og vinnu við námskrá. Fjallað var áfram um fjölda brauta, einingafjölda til stúdentsprófs, 
kjarna, val og sérgreinar brauta. Þessi umfjöllun náði hápunkti þann 21. september með heimsókn 
Bjarkar Þorgeirsdóttur, brautarstjóra félagsfræðibrautar Kvennaskólans í Reykjavík en hún fór ítarlega 
yfir innleiðingu nýrrar námskrár fyrir félagsfræðibrautina þar ,hvernig hún var framkvæmd og hver 
reynslan hefði verið. Var mikill fengur að heimsókn hennar sem varpaði ljósi á starfið framundan og 
gaf okkur hugmyndir um framkvæmd og skipulag fyrir okkar braut. Eftir að samkomulag KÍ og 
fjármálaráðuneytisins var fellt var umræðunni um námskrármálin skotið á frest en hugmyndirnar liggja 
fyrir og verða teknar fram þegar vinnan við nýja námskrá hefst aftur. 

Í nóvember var heilmikil umræða um mætingar og ályktaði félagsgreinadeild eftirfarandi: 

Viðbrögð við lélegum mætingum nemenda verði tvenns konar. Í símatsáföngum án lokaprófa í 
próftöflu væri nemendum sem ekki gætu náð 80% mætingarhlutfalli á önn vísað úr áfanganum. Í 
áföngum sem hefðu skilgreind lokapróf í próftöflu stæði nemendum, sem ekki gætu náð 80% 
mætingarhlutfalli, til boða að verða utanskóla og taka lokapróf að uppfylltum tilteknum skilyrðum 
um skil og þátttöku fram að þeim tíma. Að verða utanskóla verði neyðarráðstöfun en ekki opin leið 
í gegnum áfangann. Hvert einstakt tilvik í báðum tilfellum er á ábyrgð og að frumkvæði kennara 
áfangans. Tekið verði tillit til sértækra tilfella sem snúast um veikindi eða aðrar vottaðar ástæður 
fyrir stopulli mætingu frá námsráðgjöfum og áfangastjórn.  

Deildin leggur áherslu á að strax og mæting er undir 80% verði nemandi varaður við hvernig fari 
ef hann geti ekki náð 80% heildarmætingarhlutfalli í áfanganum. 

Nýjar mætingareglur á vorönn höfðu í för með sér meira aðhald og voru nemendur áminntir með 
tölvupósti þegar mæting þeirra var léleg. Í umræðum kom fram að þetta var talsverð vinna sem skilaði 
árangri og sammælst um að fylgja þessu aðvörunareftirliti enn betur eftir á haustönn. 

Á vorönn beindist umræðan meira að innra starfi skólans og var nokkrum sinnum fjallað um árangur 
og hvernig hægt væri að mæta nemendahópnum sem best á hvetjandi hátt til að tryggja sem bestan 
árangur. Deildin samþykkti yfirlýsingu um kennslufræðilega stefnu deildarinnar eftir umræður á 
fundum í febrúar og endurskoðun í maí. 

Það er markmið kennslu í öllum félagsgreinum að veita trausta undirstöðuþekkingu í greininni og 
stuðla að því á grunni menntagildanna jafnréttis, mannréttinda, sjálfbærni, sköpunar, heilbrigðis 
og lýðræðis. Ennfremur að efla með því undirbúning undir framhaldsnám. 

Það er markmið kennslu að vekja á jákvæðan hátt áhuga á námsefninu. Áhugi kennara og 
nemenda skapar jákvætt andrúmsloft náms í skólastofunni og eflir sjálfstæð vinnubrögð og 
gagnrýna hugsun sem er lykillinn að árangri í námi og einnig að framtíðarþátttöku í samfélaginu.  

Það er markmið kennslu í félagsgreinum að merking hennar sé skýr. Verkefni, námsefni og 
kennsluaðferðir þurfa að hafa skýran tilgang og falla að jákvæðum samskiptum kennara og 
nemenda. Nauðsynleg hvatning og sanngjörn endurgjöf fær aukna þýðingu þegar það er alveg skýrt 
hvert á að stefna og að það sé ásetningur og vilji beggja, nemenda og kennara, hvar þeir standi að 
loknum hverjum áfanga. 
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Til að efla og dýpka skilning hyggst deildin fjölga vettvangsferðum til að nemendur átti sig á því 
að í þessum greinum felist ekki bara fræðilegar pælingar heldur líka faglegar lausnir sem birtast um 
allt samfélagið, ýmist á sýningum, í fjölmiðlum eða í starfi stofnana sem styðja við samfélagið. 

Til að ná betri árangri í kennslu hyggst félagsgreinadeild leggja aukna áherslu á samstarf og 
samvinnu kennaranna þvert á greinarnar. Það verði gert með tvennum hætti. Annars vegar með 
því að safna í banka aðferðum og efnum í kennslu sem virka vel í hverri grein og kynna það um leið 
fyrir samstarfsfólkinu sem getur þá notað sér það og aðlagað sinni grein. Hins vegar með því að 
leita þvert á greinar eftir samstarfi við úrvinnslu og framsetningu verkefna. 

Það er ætlun félagsgreinadeildar að efla fjölbreytta kennslu deildarinnar á ofangreindan hátt 
og nýta til fulls jákvætt andrúmsloft, styrkleika ólíkra greina og hæfileika kennara til að efla enn 
betur árangur nemenda í samræmi við markmið á sviði þekkingar, leikni og hæfni hvers áfanga. 

Árangur lokaprófa í félagsgreinadeild 

Á fundi á starfsdögum í maí var kynntur árangur allra áfanga sem kenndar voru í deildinni á haust- og 
vorönn skólaárið 2012–13. Almennt talað var árangur viðunandi í flestum áföngum og meðaleinkunn í 
heildina báðar annirnar aðeins undir 7,0. Í byrjunaráföngum í sögu, félagsfræði og upplýsningatækni 
ber mest á því að nemendur hætta eða koma ekki í próf. Þetta eru skylduáfangar og jafnframt fjöl-
mennustu áfangarnir í deildinni. Árangur mælist áberandi slakastur í sögu en bestur í sálfræði. 

Skýringarnar á slökum árangri í ofannefndum byrjunaráföngum geta verið mýmargar. Nærtækast er að 
nefna að oft hafa nemendur ekki valið þessa áfanga sjálfir heldur eru þeir settir í þá við innritun og 
einnig er þetta á því stigi að nemendur hafa ekki áttað sig á breytingunni sem felst í því að fara úr 
grunnskóla í framhaldsskóla. Varðandi söguna og að nokkru leyti félagsfræðina þá er slök lestrargeta 
algengasti veikleikinn ásamt takmörkuðum orðaforða en báðar þessar greinar eru menningartengdar 
og byggja á skilningi á merkingu hugtaka og skilgreininga. 

Grunnástæðan er auðvitað sú að nemendur eru að glíma við verkefni sem þeir ráða illa við vegna 
misjafnrar getu og ólíks undirbúnings. Í stórum hópum, sem eru algengir í félagsgreinunum, gefst líka 
lítið tækifæri til að styðja einstaklingsbundið við nemendur. Í umræðum í deildinni kom fram að ekki 
væri ráð að slá af kröfum til nemenda heldur að leita leiða til að styðja þá svo að árangur þeirra verði 
betri og færri hætti eða treysti sér ekki í próf. Því samþykkti deildin beiðni til skólameistara um að fá 
að bjóða upp á námsver í félagsgreinum næsta haust líkt og gert er í tungumálum og stærðfræði. Rökin 
fyrir þessari beiðni voru orðuð svo í umsókninni: 

Ástæður beiðnarinnar eru tvíþættar. Annars vegar hefur það reynst nýbúunum okkar mjög 
erfitt að stunda nám í lesfögunum þrátt fyrir að hafa klárað innflytjendabrautina með sóma og 
sýnt góða námsgetu að öðru leyti. Þetta virðist vera af því að þeir þurfa að lesa nokkur hundruð 
blaðsíður af texta og takast á við íslenskt menningarumhverfi, hugtök og skilgreiningar.  

Hins vegar eru íslensku krakkarnir sem hafa litla lestrargetu og litla þjálfun í því að svara 
ritunarspurningum. Þau einfaldlega gefast upp fyrir verkefninu en með viðbótarhvatningu og 
stuðningi gætu þau vonandi komist yfir þann þröskuld sem byrjunaráfangi í félagsgreinum er, 
einkum í sögu. 

Þegar árangur í félagsgreinum er skoðaður kemur í ljós að flestir hætta og falla í byrjunar-
áföngunum. Þann hóp fylla þeir sem hafa verið nefndir hér að ofan. Stuðningurinn er fyrst og 
fremst hugsaður fyrir þá og alla aðra sem telja sig standa höllum fæti og vilja leita sér aðstoðar. 
Þeir nemendur sem hafa ekki íslensku að móðurmáli þurfa líka og oft ekki síður aðstoð í efri 
áföngunum. 

Útfærslan á námsverinu yrði einhvers konar skipting milli greina, kennara og nemenda og 
verður að koma í ljóst eftir umfanginu en æskilegt er auðvitað að hafa nemendur til að veita 
jafningjastuðning undir umsjón kennara. 

Það er von okkar í félagsgreinadeild að nemendur nýti sér námsverið ef það verður að veruleika og það 
hjálpi til við að minnka brottfall og efli árangurinn félagsgreinum. 

Meðal annarra hluta, sem deildin hefur rætt, má nefna þátttöku í væntanlegum starfsdegi í september 
og beiðni til rekstrarstjóra og umsjónarmanns fasteigna skólans um breytingar á lýsingu í 
kennslustofum félagsgreina, stofum 11–15, svo að auðveldara verði að nýta skjávarpa í þessum stofum 
án þess að þurfa að slökkva öll ljós.  

 



19 

Niðurstaða 

Í heildina má segja að starfið skólaárið 2012–2013 hafi gengið vel ef miðað er við félagsgreinadeild. 
Engin vandræði með kennslu, kennsluskiptingu eða samstarf komu upp. Það tókst að halda kennslu-
hlutföllum nokkurn veginn óbreyttum þannig að með sókn í aðrar deildir tókst að halda sambærilegu 
starfshlutfalli og verið hefur. Deildin nær vel saman á fundum sem eru gagnlegir og gefandi þrátt fyrir 
að ekki sé algjörlega fagleg samfella innan deildarinnar en undirritaður metur það fremur sem kost en 
ekki galla. Þær breytingar verða nú á starfsliði deildarinnar að Gísli Magnússon hættir föstu starfi, 
þiggur eftirlaun en kennir áfram einum hóp, Magnús Ingvason verður aðstoðarskólameistari og Ólína 
Ásgeirsdóttir hverfur til starfa annars staðar. 

Það er ljóst að félagsgreinadeild bíður mikilvægt hlutverk á næsta skólaári við að móta innihald náms 
þegar farið verður að vinna við nýja námskrá. 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. 

Innflytjendabraut 
Dagbjört L. Kjartansdóttir 

Markmið innflytjendabrautar  

Markmið brautarinnar er að koma til móts við nemendur með annað móðurmál en íslensku og var 
brautin upphaflega hugsuð sem tveggja ára stuðningur við nemendur sem hafa annað móðurmál en 
íslensku.  

Við upphaf skólaárs 2012–2013 voru 118 nemendur af erlendum uppruna í skólanum og á bak við þann 
fjölda voru 22 ólík tungumál. Milli 80–90 þeirra voru tengd innflytjendabraut á einn eða annan hátt því 
þessir nemendur þurfa mismikinn stuðning, bæði námslegan og félagslegan. Á haustönn 2012 voru 
teknir inn 27 nýir nemendur á innflytjendabraut og skapaðist mikið öngþveiti á brautinni. Allir þessir 
nemendur byrjuðu í ÍSA103 og LKN113 og var íslenskukunnátta þeirra mismikil auk þess sem viðmiðið 
er hámark 15 nemendur í þessum tímum. Ákveðið var að láta nemendur taka stöðupróf og var hluti 
nemenda færður upp í aðra ÍSA áfanga. Sú nálægð við nemendur sem áður einkenndi brautina var 
rokin út í veður og vind en það var einmitt smæð brautarinnar sem gerði það að verkum að yfirsýn var 
góð og kennarar þekktu alla nemendur með nafni og gátu varðveitt ákveðna nánd og 
einstaklingsþjónustu. Til að fyrirbyggja þessa þróun var ákveðið var að taka ekki inn nýja nemendur á 
vorönn.  

Í dag eru kenndir fimm áfangar í íslensku sem annað mál, tveir áfangar í lífsleikni og einn umsjónar-
áfangi á fyrstu önn þar sem nemendur hitta umsjónarkennara sinn reglulega. Í öðrum fögum dreifast 
nemendur milli brauta eftir áhugasviði og blandast þar með faglega öðrum nemendum skólans. Flestir 
nemendur innflytjendabrautar stefna á stúdentspróf af bóknámsdeildum en þó nokkrir eru á 
verknámsbrautum. Þar má helst nefna rafvirkjabraut og sjúkraliðabraut en auk þess eru fáeinir nem-
endur skráðir í húsasmíði, snyrtibraut og á listabraut. 

Kennarar og fastir áfangar á skólaárinu 2012-2013 

 Haustönn 2012  Vorönn 2013 

Auður Lorenzo/David P. Nickel  UMS100 

Ásgerður Bergsdóttir ÍSA303  ÍSA203, ÍSA503 

Gunnhildur Gunnarsdóttir ÍSA103  LKN113, LKN213  

Sigrún Birna Björnsdóttir   ÍSA403 

Önnur stuðningskennsla á skólaárinu. 

Þar sem margir af nemendum innflytjendabrautar hafa litla sem enga kunnáttu í ensku voru nemendur 
innflytjendabrautar ásamt nemendum framhaldsskólabrautar saman í ENS193 og ENS293. Í þessum 
áföngum er reynt að koma til móts við þarfir nemenda en það var David P. Nickel sem kenndi þessa 
áfanga.  
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Auk þess höfðu nemendur tækifæri á að fá stuðningstíma í ensku einu sinni í viku hjá David eða Barclay 
Anderson. Einnig voru svipaðir áfangar í stærðfræði, STÆ193 og STÆ293 og var það Haukur 
Benediktsson sem kenndi þá áfanga en hann sá einnig um stuðningstíma í stærðfræði til viðbótar við 
almennan jafningjastuðning í stærðfræðiverki sem hefur verið tvisvar sinnum í viku.  

Undanfarnar annir hefur einnig verið gerð þarfagreining og skoðað fall þessa nemendahóps og reynt 
að setja inn stuðning þar sem þörfin virðist vera mest. Með styrk frá Sprotasjóði var unnt að hanna 
hugtakalista og setja inn viðbótarstuðning í rafmagnsfræði, náttúrufræði, heilbrigðisfræði og félags-
fræði og kom það ágætlega út. Kenndir voru á haustönn viðbótaráfangar til að koma til móts við hátt 
fall í þessum greinum og reyndist það nemendum vel. Undirrituð kenndi FÉL193 en þar gafst nem-
endum kostur á að taka lokapróf úr sama efni og íslenskir nemendur skólans eða nýta áfangann sem 
undanfara. Einnig kenndi Karen Júlía Júlíusdóttir HBF193 þar sem hún var með hóp stúlkna af erlendum 
uppruna og kynnti fyrir þeim heilbrigðiskerfið og ýmisskonar málefni sem snúa að réttindum þeirra og 
lífi. Sigursteinn Sigurðsson var með viðbótar áfanga í rafmagnsfræði þar sem stór hluti þeirra sem eru 
í rafvirkjun eru karlkyns af erlendum uppruna. Þorbjörg Rún Eysteinsdóttir veitti nemendum stuðning 
í NAT103. Einnig kom Ágústa Unnur Gunnarsdóttir til aðstoðar ef þörf var á og var ávallt innan handar 
ef þurfti að leita til hennar. Ágústa var einnig verkefnastjóri í því verkefni sem sótt var um hjá 
Sprotasjóði en það nefndist „Ég get það líka – Hugtakaskilningur í bóklegum fögum fyrir nemendur á 
innflytjendabraut.“ 

Mentorverkefni 

Mentorverkefnið sem sett var á laggirnar eftir stuðning frá Sprotasjóði árið 2011 reyndist nemendum 
innflytjendabrautar mjög vel. Ef vel á að vera þarf gott utanumhald og eftirfylgni en það hefur reynst 
erfitt vegna skorts á tíma og fjármagni. Undirrituð hefur þó verið á höttunum eftir hentugum 
nemendum sem gætu sinnt slíku verkefni og voru tveir íslenskir nemendur sem tóku að sér slíkt verk-
efni á haustönninni og einn á vorönn. Einnig var einn nemandi á vorönn sem nýtti þetta sem sam-
félagsverkefni í lokaáfanga sínum í FB.  

Nám og námsgögn  

Eins og fyrr segir veitti Sprotasjóður styrk til að hanna hugtakalista í félagsfræði, heilbrigðisfræði, 
náttúrufræði og rafvirkjun og hefur vinnsla á þessum listum verið í gangi á skólaárinu. Þessi þróun er 
alveg í samræmi við stefnu HÍ og Ísbrú um faggreinatengda íslenskukennslu og þróun hugtakalista í 
hinum ýmsu greinum. Einnig fékk Sigrún Birna Björnsdóttir styrk fyrir nýju námsefni sem tengist efri 
áfögum ÍSA. Kennsluhefti eru til staðar í öllum ÍSA áföngum en stefnt er að því að endurskoða námsefni 
þar sem fall hefur aukist til muna. Lífsleikni áfangar hafa komið mjög vel út en nemendur og kennari 
fara vikulega í ferðir með strætó og skoða ólíka staði á StórReykjavíkursvæðinu, vinna síðan verkefni í 
tengslum við ferðirnar. Þessi nálgun gerir það að verkum að þau kynnast umhverfi sínu betur og ná að 
ræða saman um það sem þau eru að vinna að í hvert skipti. Innflytjendabraut fékk einnig á árinu eigin 
stofu til umráða svo þar eru hirslur sem hægt er að geyma ýmislegt sem tilheyrir brautinni eins og 
námsbækur, orðabækur, spil og annað sem hægt er að nýta við kennslu þessa hóps. Á seinni önninni 
voru keypt spil og fleira sem áætlað er að nota til að auka við orðaforða þessa nemendahóps. 

Rekstur og fjármál 

Útgjaldaliðir skólaársins:  
Stuðningskennsla, vinna við hugtakalista, túlkaþjónusta, strætómiðar, heimskort í heimastofu, íslensk 
spil, leikir og annað námsefni sem notast verður við í ÍSA kennslu. 

Styrkir:  
Styrkur upp á 1,5 miljónir fékkst frá Sprotasjóði en það hafði upphaflega verið sótt um 3 miljónir til að 
hanna nýtt námsefni, hugtakalista og kennslu á nýjum stuðningsáföngum sem kenndir voru á fyrri 
önninni. 

Styrkur upp á tvær milljónir var veittur undir formerkjunum „Nám er vinnandi vegur“ en sótt var um 
29 milljónir til að hanna þrjá nýja áfanga og prufukeyra þá í sjö annir. Verkefnið var kallað „Verkfæra-
kassinn“ en fög þessi voru ætluð nemendum brautarinnar sem ekki hafa getu eða vilja til að klára 
stúdentspróf. Með þessum áföngum átti að leita lausna við að kynna nemendum styttri brautir skólans 
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og annarra framhaldsskóla auk þess sem tengja átti nemendur við vinnumarkaðinn. Búið var að fá 
vilyrði um samvinnu frá Reykjavíkurborg, Rafiðnaðarsambandinu, Össuri og Vífilfelli. Styrkurinn sem 
veittur var, er áætlaður til þess að skipuleggja þrjá samtengda áfanga sem í senn eru bóklegir og tengdir 
verklegu námi.  

Þjónusta við nemendur 

Umsjón, einkaviðtöl, stöðumatspróf, stuðningur við heimanám, námsversaðstoð, einkakennsla, 
mentorar, orðalistar, túlkar, æfingarpróf á dreifnámi og sérúrræði vegna prófa. 

Önnur verkefni  

 Innflytjendabraut FB var með kynningu á starfsemi sinni á Hringaþingi sem var haldið þann 14. 
september 2012 í samstarfi ráðuneytisins, Sambands íslenskra sveitarfélaga, Fjölmenningarseturs 
og Reykjavíkurborgar. Kynningin var í formi veggspjalda auk þess sem Dagbjört L. Kjartansdóttir 
svaraði fyrirspurnum ráðstefnugesta. 

 Einstaklingsviðtöl voru tekin við nemendur brautarinnar til að fá betri yfirsýn yfir bakgrunn 
nemenda, þarfir hvers og eins, heyra hvert þau stefna og einnig til að endurvekja þá nálægð sem 
þörf er á til að þau leiti eftir aðstoð og stuðningi. Sérstaklega átti þetta við um nýja og yngri 
nemendur brautarinnar. 

 Sótt var um tvo nýja styrki hjá Sprotasjóði fyrir næsta skólaár. Annar þeirra tengdist fram-
haldsumsókn á því sem nefnt var „Verkfærakassinn“ og var ætlunin að halda áfram með það 
verkefni og gera viðbótaráfanga. Hin umsóknin var ætluð nemendum sem stefna á stúdentspróf 
og átti að hanna enn meira stuðningsefni fyrir aðra áfanga en áður. Þarna var umsóknin tengd efni 
í sálfræði, líffræði, sögu og skriflegri íþróttafræði. Báðum umsóknum var synjað. 

 Sigrún Birna Björnsdóttir íslenskukennari sótti um styrk frá Þróunarsjóði námsgagna til náms-
efnisgerðar fyrir innflytjendabraut. Umsókninni var synjað.  

 Opið hús fyrir 10. bekkinga og forráðamenn þeirra var í skólanum fimmtudaginn 28. febrúar og var 
innflytjendabraut á sínum stað með kynningu á brautinni og þeim möguleikum sem nemendur 
hefðu í skólanum. 

 Borgarstjórinn, Jón Gnarr kom tvisvar sinnum í heimsókn í tíma hjá innflytjendabraut. Annað 
skiptið var hann með starfsstöð sína í Breiðholti og heimsótti skólann af því tilefni og kíkti í 
enskutíma hjá David P. Nickel. Hitt skiptið var hann með fríðu föruneyti annarra borgarpólitíkusa 
á fundi með stjórnendum FB og mætti í tíma í lífsleikni þar sem Gunnhildur Gunnarsdóttir var með 
glaða nemendur sína nýkomna úr bæjarferð. 

 Á sæludögum stóð innflytjendabraut fyrir „Tungumálastefnumóti“ en þar sáu nemendur brautar-
innar um hraðkennslu í sínu tungumáli. Þau tungumál sem íslenskir nemendur gátu kynnt sér 
lauslega voru spænska, serbneska, tælenska, tagalog, mandarín, nepalska, litháika og danska. 
Þetta var vel heppnað og stóðu nemendur og kennarar sig með sóma. 

 Starfsmenn snyrtibrautar í FB spurðust fyrir um hvort möguleiki væri á því að stúlkur af inn-
flytjendabraut, með aðra húðgerð en hinn týpíski Íslendingur, hefðu áhuga á að koma í andlits-
snyrtingu á skólatíma. Rætt var við tíu stúlkur og þann 13. mars fóru þær í andlitsförðun og voru 
mjög ánægðar með árangurinn. 

 Móttaka erlendra nemenda 10. bekkjar grunnskóla Breiðholts var með hefðbundnum hætti. 
Starfsemi brautarinnar var kynnt og þeir möguleikar sem bjóðast nemendum í FB. Nokkrir skólar 
höfðu samband símleiðis og fengu upplýsingar sendar í tölvupósti en fjórir skólar mættu með 
nemendur sína í heimsókn þar sem námsráðgjafi og/eða umsjónarkennari var með í för. Þeim var 
sýndur skólinn og farið með þau í heimastofu brautarinnar þar sem þau gátu spurt spurninga eftir 
kynningu. Þrír af þessum fjórum skólum komu inn í tíma á innflytjendabrautinni þar sem kennari 
og nemendur tóku einnig vel á móti þeim.  

 Í framhaldi af Hringaþingi voru settir á laggirnar fjórir morgunverðafundir um menntun innflytj-
enda. Á fyrsta fundinum þann 5. apríl sl. var Dagbjört L. Kjartansdóttir einn af fyrirlesurum 
morgunverðarfundarins. Þar var komið fram með sjónarhorn framhaldsskóla og sá stuðningur sem 
FB og starfsmenn hans hafa þróað kynntur. 



22 

Næsta skólaár 2013-2014 – Markmið  

Það hefur sýnt sig að stuðningur við nemendur á innflytjendabraut stendur mun lengur yfir en fyrstu 
tvö árin. Nemendur skrá sig yfir á aðrar brautir en fá áfram stuðning ef þörf þykir. Það þarf að ná betri 
yfirsýn yfir þessa nemendur svo stuðningurinn verði sýnilegri og mælanlegri. Þetta er hægt að gera 
með því að halda nemendum skráðum á tveimur brautum samtímis, þ.e. þeirri braut sem þau velja og 
innflytjendabraut. Þá er hægt að meta betur fall, hvaða greinar valda þeim erfiðleikum og þörf á 
stuðningi auk þess sem það sýnir betur þörf og stærð brautarinnar. 

Endurskoða þarf ÍSA áfanga út frá reglugerð 645/2009 um um rétt nemenda í framhaldsskólum til 
kennslu í íslensku. Í fjórðu grein kemur fram eftirfarandi: 

Íslenska sem annað tungumál felur í sér þjálfun í íslensku og virka þátttöku í íslenskri menningu, 
menningarfærni, viðhald læsis og þekkingu í öllum námsgreinum. Viðfangsefni íslenskukennslunnar 
eru samræmd og samhæfð öllum námsgreinum og leitast skal við að þróa námsaðferðir og 
námstækni til að mæta þörfum nemenda. Miða skal við að námið treysti kunnáttu nemenda og efli 
skilning þeirra á hugtökum í námsgreinum til undirbúnings frekara námi í framhaldsskóla. 

Komið hefur í ljós að Tækniskólinn og FÁ eru með þrjá áfanga til viðbótar við hina hefðbundnu ÍSA-
áfanga. Þessir áfangar eru nefndir ÍST en þar er áherslan á tal, tjáningu og lestur. Þetta verður skoðað 
nánar og athugað hvor hægt sé að koma álíka áföngum á laggirnar á innflytjendabraut FB og tengja þá 
einnig við aðrar faggreinar nemenda. 

Fagleg þróun var af skornum skammti á síðasta tímabili þar sem undirrituð tók við nýju starfi en áætlað 
er að bæta úr faglegri þróun á nýju skólaári. Fagstjóri hefur skráð sig á tvö námskeið. Annað þeirra er 
tveggja daga námskeið sem nefnist „Upplýsingatækni og nýjar kennsluaðferðir.“ Hitt námskeiðið sem 
einnig er tveggja daga og er haldið af Ísbrú en það er félag sem er ætlað öllum þeim sem kenna íslensku 
sem erlent mál eða hafa áhuga á málefninu. Námskeiðið nefnist „Greinabundin íslenskukennsla“ en 
einnig verður þar kynning á fjölbreyttum kennsluaðferðum og þjálfun í notkun þeirra. Kennarar 
brautarinnar hafa einnig möguleika á að skrá sig á þetta námskeið en einnig er ætlunin að kynna þessa 
nálgun betur fyrir kennurum skólans ef sá möguleiki verður til staðar á skólaárinu. 

Finna þarf og koma á föstum fundartíma með þeim kennurum brautarinnar sem eru í nánum tengslum 
við nemendur. Þetta þarf að gera til að skapa vettvang til að ræða málefni og framþróun nemenda auk 
þess að skoða námsefni og viðra hugmyndir. Einnig þarf að hafa fáa en reglulega fundi með Berglindi 
áfangastjóra, Ólöfu Helgu námsráðgjafa og þeim stuðningskennurum sem aðstoða nemendur 
brautarinnar. 

Hugleiðingar og framtíðasýn fagstjóra í lok skólaárs 

Undirrituð hefur undanfarna daga verið að skoða fall annarinnar (sjá fylgiskjal) og litið á val næstu 
annar. Það lítur út fyrir að sá stuðningur sem veittur hefur verið í ensku hafi skilað sér vel en það eru 
ákveðnir áfangar sem koma ekki vel út. Þarna má nefna STÆ122 og ÍSA áfangana sem eiga að vera til 
að styrkja nemendur en ekki virka sem hindrun. Þarna þarf að skoða nýja nálgun en einnig lítur út fyrir 
að fög sem áður hafa reynst nemendum brautarinnar erfið verði nokkuð algeng í vali fyrir næstu önn. 
Þetta eru fög eins og ÍÞR242 sem er skrifleg íþróttafræði, SAG103 og FÉL103 sem byggjast á erfiðu og 
yfirgripsmiklu lesefni. Endanlegt val er ekki komið í ljós en að svo stöddu hafa 17 valið skriflega 
íþróttafræði, 15 upphafsáfanga í sögu og 10 upphafsáfanga í félagsfræði og þó nokkrir hafa skráð sig í 
NAT103 og HBF103 sem einnig hafa reynst þessum nemendum þungir. 

Í þessari yfirferð minni var mér hugsað til þess að á undanförnum önnum hefur verið nokkuð há 
fallprósenta í skyndihjálp en á þessari önn féll enginn af nemendum innflytjendabrautar. Ég ræddi við 
Guðrúnu Þorláksdóttur sem kenndi þeim flestum á þessari önn og spurði hana nánar út í þetta. Hún 
sagðist fljótlega hafa séð að þessum nemendum gekk frekar illa í skriflegum prófum þrátt fyrir að þau 
ynnu verkefni vel og skiluðu sínu. Þeir sem ná 8 sleppa við lokapróf en hún tók þá ákvörðun að láta 
hina sem áttu að fara í skriflegt lokapróf taka það munnlega og í afslöppuðu andrúmslofti. Þau náðu öll 
og meira að segja sýndi einn nemandi henni hjartahnoð sem er líklega skilvirkara en að lýsa því á blaði.  

Þetta fékk undirritaða til umhugsunar um námsmat hjá þessum hópi. Að vera með íslenska bók upp á 
350 blaðsíður eins og félagsfræðin og eiga að taka lokapróf úr henni allri á einu bretti. Það hlýtur að 
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vera hægt að nýta aðrar matsaðferðir hvort sem það er að skipta prófum upp í fjögur skrifleg smápróf 
og leyfa nemanda einnig að útskýra munnlega svörin sín, eða finna aðrar matsleiðir sem eru viður-
kenndar.  

Annað sem undirrituð varð mjög hissa á voru þau próf sem voru í erlendum tungumálum. Bæði í 
spænsku og í ensku reyndist stór hluti lokaprófs vera þýðingar úr þessum tungumálum yfir á íslensku. 
Þarna er ekki verið að prófa rétta kunnáttu þessara nemanda því þau geta verið góð í þessum 
tungumálum en ekki eins góð í íslensku. Það væri athugandi að reyna að fá þessum áherslum breytt ef 
möguleiki er. 

Það er ýmislegt sem hægt er að gera til að styðja við bakið á þessum hóp og hönnun hugtakalista eins 
og samþykkt var af Sprotasjóði á þessu skólaári er ein lausn. Það sorglega er að málefni innflytjenda 
virðast ekki eins mikið í „tísku“ eins og undanfarnar annir og þeir styrkir sem sótt var um hjá Sprotasjóði 
fyrir næsta skólaár var báðum synjað. Hugmyndir að ýmsum stuðningsmöguleikum eru til staðar en 
það strandar á fjármagni eins og svo margt annað. Undirrituð hefði hug á því að senda ákall til 
Menntamálaráðuneytisins til að benda á að sá viðbótarstuðningur sem brautin hefur getað veitt 
nemendum er háður styrkjum sem stundum fæst samþykki fyrir og stundum ekki. Það er eiginlega brot 
á jafnræði í nemendahópnum þar sem sumir fá aukastuðning en sumir ekki. En þetta eru hugleiðingar 
og maður hefur alltaf leyfi til að láta sig dreyma.  

Áfangalýsingar – 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. Ennfremur 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. 

ÍSA103 

Byrjunaráfangi í íslensku sem annað mál. Unnið er með alla færniþættina, tal, hlustun, ritun og lestur. 
Í áfanganum er lögð áhersla á orðaforða, framburð, lestur 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. 

ÍSA203 

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. Haldið 
er áfram með málfræði, þar sem þjálfuð er notkun á flóknum reglum eins og sagnbeygingum og föll. 
Fjölbreyttar ritunaræfingar gerðar þar sem áhersla er lögð á stafsetningarreglur íslenskunnar og 
eðlilega setningaskipan. Áfanginn er símatsáfangi.  

ÍSA303 

Í áfanganum er kunnátta nemanda dýpkuð enn meira með lestri flóknari texta af ýmsu tagi, bók-
menntatexta, 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. 

ÍSA403 

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 nú 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 
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lögð á að nemendur kynni niðurstöður fyrir framan hópinn. Öll umræða fer fram á íslensku. Áfanginn 
er símatsáfangi.  

ÍSA503 

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.  

LKN113 og LKN213 

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 –
Borgarbókasafnið – Þjóðmenningarhúsið – Ráðhúsið – Alþingishúsið – Sjóminjasafnið og 
Borgarleikhúsið, auk þess sem þeir gengu um Elliðaárdalinn.  

UMS100 

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.  

Íslenskudeild 
Sigrún Birna Björnsdóttir 

Kennarar 

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 

Kenndir áfangar 

ÍSL1024/6, ÍSL1812, ÍSL1936, ÍSL2024, ÍSL2124, ÍSL3036, ÍSL4036, ÍSL5036, ÍSL6236 (kvikmyndir), 
ÍSL6336 (barnabókmenntir), LKN1036, LKN1936 
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Kennsla og próf 

Eins og áður hefur komið fram eru kennarar deildarinnar 10 talsins og skipta þeir með sér öllum þeim 
íslenskuáföngum sem kenndir eru hverju sinni. Hver kennari hefur tvo til fimm mismunandi áfanga og 
kenna oftast tveir eða fleiri kennarar hvern nema valáfanga sem yfirleitt er einn á önn, og ÍSL1812.  

Kennslumagn hvers kennara er mismunandi eftir aldri og verkefnum. Þannig eru fjórir kennarar komnir 
með afslátt sökum aldurs, tveir kennarar sinntu öðrum verkefnum auk kennslu en full staða annarra 
eru 24 kennslustundir. Einnig hafa íslenskukennarar kennt LKN103 og ÍSA303–503 þegar þeir eru 
kenndir.  

Kennarar íslenskudeildar hafa þann háttinn á að sá kennari hefur umsjón með áfanga sem kennir hann 
í kvöldskóla eða kennir hann einn. Þannig er alltaf ljóst hver sér um að semja kennsluáætlun í upphafi 
annar og próf í lok annar. Ennfremur kemur það í hlut þess kennara að ganga frá og hafa umsjón með 
áfanganum á prófdegi. Þetta fyrirkomulag hefur hentað deildinni vel.  

Nýjungar eða sérstakar áherslur  

Einn valáfangi er á önn. Á vorönn 2012 voru barnabókmenntir kenndar (ÍSL6336) og á haustönn 2013 
kenndi Auður kvikmyndaáfanga (ÍSL6236).  

Alltaf er eitthvað um nýjungar innan áfanga og erum við óhrædd við að leita leiða til að nálgast 
nemendur og áhugasvið þeirra. Heildstæðar nýjungar bíða þess að fé fáist til áframhaldandi vinnu við 
nýja námskrá í anda nýrra laga. Fram að því höldum við hugmyndum okkar til haga og undirbúum 
breytingar áfanga eins og kostur er. Við erum með margar hugmyndir að nýjum áföngum og munum 
óska þess á næstu önn að bjóða upp á tvo valáfanga. 

Starfsþróun og samvinna kennara 

Deildarfundir voru alltaf haldnir þegar tóm vannst til en voru færri en í meðalári á vorönn vegna 
fundahalds skólameistara. Æskilegt væri að deildir hefðu meira svigrúm til fundahalda á fundatíma en 
gafst á vorönn enda mikil vinna sem fara þarf fram innan hverrar deildar. Bíða þurfti með áríðandi 
verkefni þar til á starfsdögum og gafst ekki ráðrúm til að ljúka öllum verkum vegna tímaskorts. 

Fagfundir hverrar greinar eru haldnir vikulega eða sjaldnar. Samvinna kennara er mikil og eru óform-
legir fundir eða spjall algengt og gefur mikið. Hvorki þarf að breyta fyrirkomulagi fagfunda né fjölga 
þeim. 

Íslenskukennsla á framhaldsskólabraut er í höndum deildarinnar. Samvinna þeirra kennara sem þar 
kenna er með ágætum og héldu þeir áfram að þróa kennsluna eftir þeirri hugmyndafræði sem stuðst 
er við á brautinni. 

Lífsleikni hefur undanfarin ár verið á könnu Íslenskudeildar og tóku íslenskukennarar ennfremur að sér 
að kenna lífsleikni á framhaldsskólabraut. 

Tveir kennarar deildarinnar kenna efri áfanga íslensku sem annars máls. Hefur svo verið frá stofnun 
Innflytjendabrautar enda eru nemendur með annað móðurmál en íslensku komnir það langt í íslensku 
að efri áfangar geta nýst sem undirbúningur fyrir íslenskuáfanga eins og ÍSL1936 eða ÍSL0006.  

Tillögur til skólayfirvalda um úrbætur 

Ósk okkar er sú að opnunartími bókasafns skólans verði lengdur. Bókasafnið lokar kl. 16:00 sem er 
ótækt þegar kennt er til 16:15. Ennfremur geta þeir kennarar sem kenna í síðasta tíma dagsins ekki 
nýtt sér þjónustu safnsins. 

Nauðsynlegt er að jafna fjölda áfanga milli anna svo ekki verði tímaþurrð innan deildarinnar á vorönn 
eins og gerðist nú í vor.  

Við teljum mjög mikilvægt að nemendur séu færri í þeim áföngum þar sem meðaleinkunn er lág. (sjá 
kafla 7). Um er að ræða íslensku 1026, 2024, 2124 og 3036. Þetta er mikilvægt á meðan við skoðum þá 
kosti sem við höfum til breytinga kennsluhátta og námsefnis. Rannsóknir sýna að persónulegt aðhald 
er nauðsynlegt, slíkt er ekki hægt þegar fjöldi er of mikill. Ennfremur eru það óskir nemenda okkar eins 
og fram kom á skólafundi. 



26 

Námsver er mjög mikilvægt eins og í ljós hefur komið. Vonast deildin til að aukið svigrúm og fjármagn 
fáist til að auka veg þessa bjargráðs. Óskum við þess að hægt væri að bjóða upp á námsversval í íslensku 
102–212 þegar fram í sækir. Hægt væri að nýta þá kennara sem ekki fá fulla kennslu til að kenna í 
námsveri. 

Árangur nemenda 

Eins og fram kom á kennarafundi í vetur er árangur nemenda í kjarnagreinum umhugsunarverður. 
Áætlunum um að breyta fyrirkomulagi kennslu kjarnagreina er fagnað og verður spennandi að sjá 
hvernig það tekst til. Hér á eftir fylgir meðaltall einkunna allra áfanga sem kenndir voru skólaárið 2012–
13 innan íslenskudeildar eða af íslenskukennurum.  

Ef rýnt er í maðaltalið má ljóst vera að breytinga er þörf innan ákveðinna áfanga. Við höfum þegar hafið 
breytingar innan þeirra áfanga sem verst komu út. Við teljum mjög mikilvægt að fjölda nemenda í 
þessum áföngum sé stillt í hóf (hóflegur fjöldi nemenda innan hvers áfanga er 25 að okkar mati) . Um 
leið og fjöldi nemenda hækkar verður kennslan ópersónuleg og einstaka nemendur gleymast auðveld-
lega á meðan aðrir taka alla athygli. Á fundum höfum við einnig rætt um og reynt fjölbreyttari kennslu-
hætti eins og hópakennslu, flippaða kennslu, endurtekningu, lausnaleit og fleiri þekktar aðferðir. 

Meðaltal áfanga kvöldskóla er viðunandi að okkar mati. 
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Íþróttadeild 
Torfi Magnússon 

Fastir kennarar íþróttadeildar eru Svava Ýr Baldvinsdóttir, Jörundur Áki Sveinsson, Jakob Þór Pétursson, 
Kristín Anna Arnþórsdóttir og Torfi Magnússon. Þá kenndi Halldóra Björnsdóttir jóga eins og undanfarin 
ár. Jóhann Arnarson kenndi íþróttabrautarnemendum íþróttir fatlaðra, auk þess sem hann hefur 
umsjón með framabrautinni, flaggskipi íþróttadeildarinnar, eins og undanfarin ár. Í haust tók svo Sturla 
Ásgeirsson við kennslu í handknattleik á framabraut af Óskari Bjarna Óskarssyni sem séð hafði um þá 
kennslu frá upphafi. Bjarni Gíslason kenndi svo fimleika á íþróttabraut á vorönninni.  

Í haust þrengdist heldur um í íþróttahúsinu okkar þar sem ÍR hefur tekið við rekstrinum og vildi fá 
æfingar fyrr á deginum en áður. Þetta var sérlega bagalegt á haustönn þegar fjölmennt var hjá okkur í 
íþróttaáföngum. Á vorönn völdu færri nemendur íþróttir svo þá var rýmra um okkur í húsinu. Í vetur 
nýttum við vel íþróttaaðstöðuna í Austurbergi, bæði salinn og kraftþjálfunaraðstöðuna. Einnig 
notuðum við talsvert Breiðholtslaug, gervigrasvöll Leiknis og Elliðaárdalinn til útivistar. Að auki vorum 
við með tíma í Veggsporti, Fimleikahúsi Gerplu og Tennishöllinni. 
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Framabrautin starfaði með miklum blóma í vetur. Sturla þjálfaði handboltakrakkana af miklum dugnaði 
og lagði metnað í starfið. Auk þess fékk hann marga þjálfara og leikmenn til að koma og leiðbeina 
krökkunum. Sérstaklega má nefna að Ingimundur Ingimundarson kom nokkuð inn í starfið með Sturlu, 
en báðir eru þeir fyrrverandi nemendur í FB. Annar fyrrverandi nemandi okkar, Davíð Snorri Jónasson, 
sem starfar sem þjálfari hjá Leikni kom svo að þjálfun og skipulagningu framabrautarinnar í fótbolta 
með Jörundi Áka. Þangað komu líka margir þekktir þjálfarar og leikmenn til að leiðbeina okkar krökkum. 
Segja má að endurvakning framabrautar í fótbolta sé að miklu leyti Davíð Snorra og Leiknismönnum að 
þakka, en einnig vorum við í samstarfi við ÍR. 

Miðað við tölur frá áfangastjórn um nýnema, sem hófu skólagöngu í FB í haust, beint úr grunnskóla 
sýnist mér að um fjórðungurinn sé á íþróttabraut. Stór hluti þessara nema koma hingað vegna frama-
brautarinnar, margir metnaðarfullir og duglegir nemendur. 

Á hverju ári bryddum við upp á nýjum áföngum í íþróttum. Í íþróttatímum reynum við að höfða til sem 
flestra á öllum aldri með því að bjóða upp á hefðbundnar íþróttagreinar og einnig ýmiss konar 
almenningsíþróttir. Stundum falla nýjungar vel að óskum nemenda, en í öðrum tilfellum næst ekki 
þátttaka. Í vetur buðum við upp á áfangana hjólað í skólann, skokkhópur og hundaganga, en við náðum 
ekki tilskildum lágmarksfjölda í þá. Þá vorum við með áfanga þar sem fatlaðir nemendur af starfsbraut 
og aðrir nemendur léku fótbolta saman. Þetta vakti athygli og fékk skólinn jafnréttisviðurkenningu KSÍ 
fyrir það og samstarf okkar við Íþróttasamband fatlaðra í gegnum tíðina. Á íþróttabrautinni var í fyrsta 
sinn áfanginn útivist. Þar fengum við Grétu Guðjónsdóttur, fjallaleiðsögumann, til að kenna 
nemendunum með okkur. Víst er að við munum hafa þann áfanga í boði fljótlega aftur. Annar vinsæll 
íþróttagreinaáfangi sem er nýr hjá okkur er alhliða kraftþjálfun, þar sem farið er yfir hinar ýmsu aðferðir 
við kraft- og snerpuþjálfun.  

Íþróttabrautin er í samskiptum við marga aðila utan skólans eins og hefur komið fram hér að framan. 
Einnig má nefna að hópurinn í ÍÞF403 heimsótti Íþróttafræðasetur HÍ á Laugarvatni og íþróttafræða-
deild HR að Hlíðarenda. ÍÞF103 heimsótti ÍSÍ, UMFÍ, ÍR og Fylki í vetur. Nemendur kynntust starfi 
þessara aðila og skiluðu skýrslum frá heimsóknunum. Undanfarin ár hafa nemendur af íþróttabraut 
verið dómarar á Íslandsmóti fatlaðra í boccia og þannig var það líka í ár.  

Á hverri önn eru fjölmargir nemendur íþróttabrautar í starfsnámi hjá íþróttafélögum. Á þessari önn 
skiluðu nemendur yfir 40 einingum í slíku námi. Má þar nefna að þrír nemendur hafa starfað hjá 
Íþróttafélagi fatlaðra í Reykjavík við góðan orðstír. 

Í haust er nauðsynlegt fyrir okkur að bæta kraftþjálfunaraðstöðuna í íþróttahúsinu. Bæði þarf að kaupa 
lóð og stangir og svo vantar tilfinnanlega upphitunar- og þolþjálfunartæki. Vonandi tekst okkur í 
samvinnu við ÍR að bæta þar um betur. Bæði notum við þessa aðstöðu mikið í íþróttaáföngum og í 
íþróttagreinum og jafnframt er þessi aðstaða nauðsynleg fyrir starfsbrautina. 

Myndlistarkjörsvið listnámsdeildar 
Guðrún G. Gröndal 

Kennarar og kenndir áfangar 

Kennarar á myndlistarkjörsviði voru: Elín Þóra Rafnsdóttir, Eyþór G. Stefánsson, Frosti Örn Gnarr 
Gunnarsson, Gréta S. Guðjónsdóttir, Guðrún G. Gröndal, Guðrún Halldóra Sigurðardóttir, Halldóra 
Gísladóttir, Heimir Jónsson, Helgi Gíslason, Hugrún Þorsteinsdóttir, Jón Bergmann Kjartansson, Kristín 
S. Reynisdóttir, Paolo M. Turchi, Þórunn Inga Gísladóttir.  

Kenndir áfangar voru:  

HUV2036, LIM1036, LIM1136M, LIM2036, MDL1524, MOD1036, MOD2036, MYL1036, MYL2024, 
MYL2124, MYL2224, MYL2336, MYL3036, MYL3136, MYL3148, MYL3236, MYL336C, MYL4036, 
MYL4248, MYL5048, MYL5148, MYL6036, SJL1036, SJL2036, SMY1036, TÍS1024, TÍS2024.  
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Áfangar skiptust þannig á kennara: 

 Kennarar: Annabundnir: 

HUV2024 Elín Þ. Rafnsdóttir Vor 

LIM1036 Gréta S. Guðjónsdóttir, Guðrún H. Sigurðardóttir Haust 

LIM1136 Paolo M. Turchi Vor 

LIM2036 Paolo M. Turchi Haust 

MDL1524 Gréta S. Guðjónsdóttir  

MOD1036, 2036 Helgi Gíslason Haust 

MOD2036 Helgi Gíslason Haust 

MYL1036 Helgi Gíslason, Kristín S. Reynisdóttir Haust 

MYL2024 Þórunn Inga Gísladóttir x4, Guðrún H. Sigurðardóttir x1 Vor 

MYL2124 Halldóra Gísladóttir, Hugrún Þorsteinsdóttir Vor 

MYL2224 Gréta S. Guðjónsdóttir Vor 

MYL2336 Guðrún G. Gröndal, Helgi Gíslason Vor 

MYL3036 Kristín S. Reynisdóttir Haust 

MYL3136 Hugrún Þorsteinsdóttir Haust 

MYL3148 Elín Þ. Rafnsdóttir, Halldóra Gísladóttir, Þórunn Inga Gísladóttir  Haust 

MYL3236 Frosti Örn Gnarr Gunnarsson Haust 

MYL336C Hugrún Þorsteinsdóttir Haust 

MYL4036 Elín Þ. Rafnsdóttir, Jón Bergmann Kjartansson Vor 

MYL4248 Hugrún Þorsteinsdóttir Vor 

MYL5048 Elín Þ. Rafnsdóttir, Jón Bergmann Kjartansson Vor 

MYL5148 Hugrún Þorsteinsdóttir Vor 

MYL6036 Elín Þ. Rafnsdóttir, Frosti Örn Gnarr Gunnarsson,  
Heimir Jónsson 

Vor 

MYS1036 Guðrún Halldóra Sigurðardóttir Haust 

MYS2036 Guðrún Halldóra Sigurðardóttir Vor 

MYS3024 Guðrún Halldóra Sigurðardóttir Haust 

MYS4024 Guðrún Halldóra Sigurðardóttir Vor 

SJL1036 Elín Þ. Rafnsdóttir, Eyþór G. Stefánsson, Guðrún G. Gröndal , 
Halldóra Gísladóttir, Þórunn Inga Gísladóttir 

 

SJL2036 Eyþór G. Stefánsson, Guðrún Gröndal,  
Jón Bergmann Kjartansson, Guðrún H. Sigurðardóttir 

 

SMY1036 Elín Þ. Rafnsdóttir Haust 

TÍS1024 Þórunn Inga Gísladóttir Haust 

TÍS2024 Þórunn Inga Gísladóttir Vor 
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Árangur nemenda 

 
 

Eins og gögnin um einkunnadreifingu sýna, stóðust nemendur á haustönn 88,4% þeirra áfanga sem 
þeir voru skráðir í. Þannig var hlutfall þeirra áfanga sem þeir ekki stóðust 11,6%. U.þ.b. þriðjungur 
þeirra sem ekki stóðust hættu í áfanga án þess að reyna lokaskil og/eða próf. Áberandi flestir stóðust 
ekki bóklega áfanga, sérstaklega MYS1036 og LIM1036, en einnig var nokkurt fall í MYL1036 (módel-
teikningu). 

Einkunnir þeirra sem stóðust sína áfanga voru nálægt normaldreifingu, þó var dreifingin nokkuð skekkt 
í átt að hæstu einkunn þar sem 8 var algengasta einkunnin, eða í rúmlega 30% tilvika. Algengasta 
einkunn var þó lægri í einstökum áföngum, þ.e. í MYL1036 og MOD1036 (módelteikningu) og í 
byrjendaáfanga í MYS1036 (listasögu). Meðaltöl einkunna í áföngunum fylgja sama mynstri. Hvort það 
skýrist af meiri kröfum í þessum áföngum, annars konar notkun einkunnaskalans, slakari kennslu eða 
af samsetningu nemendahópsins er ómögulegt að fullyrða. Áfanginn LIM2036 sker sig nokkuð frá þar 
sem einkunnir eru mjög háar. Túlkun þeirrar niðurstöðu er háð sömu óvissu. 

Einkunnadreifing Haustönn 2012

Áfangi
Meðal-

tal F H 1 2 3 4 F+H+<5 5 6 7 8 9 10
Fjöldi

LIM1036 7,21 1 2 0 1 1 3 8 6 8 20 29 10 2 83

LIM2036 8,17 1 2 0 0 0 0 3 0 6 8 22 23 4 66

MDL1524 8,24 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 9 4 3 22

MOD1036 7,31 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 2 2 0 13

MOD2036 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

MYL1036 6,97 0 2 0 0 0 5 7 2 4 33 13 4 0 63

MYL3036 7,33 0 2 0 0 0 2 4 0 0 6 8 2 0 20

MYL3136 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 0 9

MYL3148 7,12 2 2 0 0 0 0 4 5 8 4 11 4 1 37

MYL3236 6,46 0 0 3 0 0 0 3 0 1 3 2 2 2 13

MYL336C 8,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 8

MYL6036 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

MYS1036 5,89 4 2 0 2 4 4 16 7 9 11 5 3 0 51

MYS3024 7,56 2 3 0 0 0 0 5 6 3 6 16 8 2 46

MYS4024 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

SJL1036 7,7 3 2 0 0 0 0 5 5 7 13 26 15 3 74

SJL2036 6,66 0 0 0 1 2 3 6 1 3 6 9 4 0 29

SMY1036 8,05 0 3 0 0 0 0 3 1 2 3 6 5 3 23

7,607 13 21 3 4 7 17 65 34 51 128 170 92 20 560

2,3% 3,8% 0,5% 0,7% 1,3% 3,0% 11,6% 6,1% 9,1% 22,9% 30,4% 16,4% 3,6% 100%
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Áberandi er að fall er mun meira á vorönn en á haustönn. Munar þar mest um hve margir nemendur 
hætta í áfanga á önninni. Þetta mynstur höfum við margoft séð, en mig skortir samanburðartölur til að 
sjá hvort um meiri mun er að ræða nú en áður.  

Vor 2013 stóðust nemendur á myndlistarkjörsviði 81,2% áfanga en féllu í 18,8% þeirra áfanga sem þeir 
hófu nám í. Tæplega 2/3 þeirra sem ekki stóðust hættui námi án þess að reyna lokaskil og/eða mæta í 
próf.  

Tveir hópar áfanga skera sig úr, en það eru MYL 200-áfangarnir (u.þ.b. sömu nemendur eru í þeim 
öllum) þar sem hlutfall þeirra sem ekki standast er u.þ.b. á bilinu 20–35%. Áberandi margir standast 
ekki kröfur í MYL2224 (ljósmyndun) 10 hætta og 14 fá einkunnir á bilinu 1–4. Þeir sem féllu munu ekki 
hafa skilað ljósmyndum uppsettum í möppu með skýringum eins og fyrir var lagt, heldur annað hvort 
skiluðu alls ekki eða höfðu afhent USB-lykil til útprentunar mynda á prentstofu, en unnu ekki frekar 
með efni sitt. Rætt hefur verið að breyta fyrirkomulagi kennslunnar strax á næstu önn til að taka á 
þessu. Hinn hópurinn sem ekki gekk sem skyldi voru nemendur í bóklegu áföngum brautarinnar 
(LIM1136 og í MYS-áföngum (listasögu)). Um 10 manns í þessum áföngum standast ekki. Sama er að 
segja um byrjunaráfangana tvo, SJL1036 og 2036, þar ná um 10 manns ekki landi. Þar sem margir 
kennarar með mismunandi kennslustíl kenna þessa áfanga er freistandi að álykta, að ástæður þessa 
falls liggi hjá nemendahópnum. Um það verður þó ekki fullyrt. 

Einkunnir þeirra sem stóðust voru nánast normaldreifðar, einkunnirnar 7 og 8 nákvæmlega jafn tíðar 
og algengastar. Einkunnir í LIM, HUV og SMY liggja einum hærra en í öðrum greinum og er ástæðan 
óljós sbr. athugasemdir um einkunnir á haustönn. 

Árangur nemenda í lokaáföngum brautarinnar var í rúmu meðallagi, en í hópnum að þessu sinni voru 
nemendur sem búa yfir mjög misjafnlega miklum styrkleika. Félagslega var um óvenjulega góðan og 
samheldinn hóp að ræða. 

Af þeim nemendum sem sóttu um inngöngu í myndlistardeild LHÍ fengu 75% inngöngu sem er hærra 
hlutfall en frá nokkrum öðrum skóla sem býr nemendur undir umsókn um listaháskóla. Þá má geta þess 
að mikill meirihluti nemenda í diplomanáminu í teikningu og teiknimyndagerð í Myndlistarskóla 
Reykjavíkur eru nemendur úr FB. 
  

Einkunnadreifing Vorönn 2013

Áfangi
Meða

l-tal
F H 1 2 3 4 F+H+<5 5 6 7 8 9 10 Fjöldi

HUV2024 8,71 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 8 6 21

LIM1136 7,53 3 6 0 0 1 1 11 4 3 12 20 10 2 62

MDL1524 6,83 0 0 1 0 0 1 2 0 0 4 5 1 0 12

MYL2024 6,79 0 5 1 2 2 2 12 4 7 12 24 3 1 63

MYL2124 6,34 3 5 0 3 1 0 12 11 14 15 6 6 0 64

MYL2224 5,64 0 10 9 2 2 1 24 3 11 16 8 4 0 66

MYL2336 7,12 0 8 0 0 0 4 12 3 5 18 16 5 1 60

MYL3236 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

MYL4036 7,48 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 7 5 0 25

MYL4248 7,4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 6

MYL5048 7,58 1 0 0 0 0 0 1 1 1 9 9 4 0 25

MYL5148 6,8 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 6

MYL6036 7,24 0 0 0 1 0 1 2 2 2 9 8 5 1 29

MYS2036 6,16 1 4 1 1 3 0 10 4 7 6 7 1 1 36

MYS4024 7,63 4 4 0 0 0 0 8 3 3 10 12 9 1 46

SJL1036 7,37 1 9 0 0 0 0 10 1 5 4 4 5 0 29

SJL2036 6,98 3 3 0 0 0 3 9 5 6 13 16 4 0 53

SMY1036 7,75 0 2 0 0 0 0 2 3 0 3 4 4 2 18

18 56 12 9 9 13 117 45 69 151 151 74 15 622

2,9% 9,0% 1,9% 1,4% 1,4% 2,1% 18,8% 7,2% 11,1% 24,3% 24,3% 11,9% 2,4% 100%
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Nýjungar eða sérstakar áherslur  
(kennsluefni, kennsluhættir, tækja- eða tæknivæðing, bætt aðstaða) 

Umræður í deildinni um samsetningu og röðun námsþátta leiddu af sér nokkrar áherslubreytingar. 
Samstaða var um að auka þyrfti vægi hugmyndavinnu og leituðust margir kennarar við að glæða þann 
þátt í kennslunni markvisst og var kennslu í LIM1036 breytt að hluta til til þess að auka vægi 
hugmyndavinnu. Byggt var á hugmyndum Steingríms Eyfjörð og Keri Smith sem og reynslubanka 
kennara deildarinnar. Guðrún Halldóra vann undirbúningsvinnu fyrir þetta og verður þessu starfi haldið 
áfram. Fram kom áhugi á að fara lengra með litafræðikennslu, og voru í því skyni keyptir litljóskastarar 
til að vinna með litafræði ljóss í framhaldsáfanga í litafræði. Þetta er í takti við vaxandi áherslu á 
rafræna myndmiðla sem allir byggja á litafræði ljóss. Elín og Jón Bergmann fóru nýjar leiðir og lögðu 
fyrir ný verkefni. Unnið hefur verið að því að efla hönnunarkennsluna, nýjar leiðir verið reyndar í 
verkefnum, efnt til samvinnu við trésmíðadeild og vinna nemenda gerð sýnilegri með því að sýna þau 
á göngum við listnámsstofur. Þá hefur myndlistarkjörsviðið tekið að sér kennslu í tískuteikningu í 
samvinnu við fata- og textílsvið og breytt þar mjög áherslum. Þórunn hefur þróað og útfært ný verkefni 
og nýjar kennsluaðferðir. Paolo fékk styrk frá menntamálaráðuneyti til að koma námsgögnum LIM 
áfanga á rafrænt form. Á þessu skólaári hafa kennslutextar LIM1136 og 2036 og verkefni verið á netinu 
og verkefni unnin alfarið gegn um námsstjórnunarkerfi FB, Moodle. Ýmsar aðrar minni breytingar og 
skref hafa verið tekin í fleiri áföngum. 

Deildin fékk nýja ljósritunarvél þegar sýnt þótti að ekki borgaði sig að gera við þá gömlu. Keyptar voru 
5 vandaðar stafrænar myndavélar til að lána nemendum í ljósmyndun. Þá var keyptur nýr allöflugur 
pappísskurðarhnífur til að taka við hlutverki þess sem týndist við flutninginn úr Smiðju í nýbygginguna. 
Notaðar bækur um grafíska hönnun voru keyptar af Frosta Gnarr í samvinnu við bókasafn.  

Í framhaldi af umræðum um innihald og kennsluhætti á sviðinu hefur verið unnið að því að koma upp 
aðstöðu til filmuframköllunar og myrkrakompuvinnu í samhengi við stafræna myndatöku og mynd-
vinnslu og mun slík aðstaða komast í gagnið haust 2013 í námunda við stofu 107 (tölvustofa). Þar 
verður unnt að nýta stækkara og vaska sem til voru frá því að aðstaðan var tekin niður þegar deildin 
flutti í nýbyggingu. 

Í Smiðju hefur verið sett upp loftræstikerfi og unnið verður í sumar að því að bæta þar aðstöðu, gera 
við gólf og mála, opna út með ísetningu hurðar á austurhlið, fá fleiri vaska og koma upp hirslum fyrir 
margs konar efnivið sem tengist skúlptúráfanga og lokaáföngum sem þar eru kenndir. 

Hugmynd er um að færa hönnunarkennslu í Smiðju þar sem þar er vannýtt rými og nálægð við 
verkstæði og aðra lokaárs myndlistarnema er mjög eftirsóknarverð. Vilji er bæði í trésmíðadeild og 
listnámsdeild að samnýta þar eina stóra kennslustofu. Framgangur þessa veltur á því hvort tekst að 
minnka hávaða frá loftræstivélum sem staðsettar eru í stofunni. 

Loks má geta þess, að komið hefur verið upp sérstökum efnislager í tölvuvagnastofu á 2. hæð fyrir 
bóknámsdeildir og hefur þar með verið skilið á milli okkar og þeirra hvað varðar pappír, liti o.þ.h. 

Erlent samstarf 

Nordplus og Comeniusarverkefnum var haldið áfram frá síðustu skólaárum. Nemendur og kennarar í 
Nordplus verkefninu komu til okkar frá Noregi og Eistlandi, ferðuðust, kynntust skólanum og íslenskum 
nemendum, unnu verk byggð á ljósmyndun og textíl og settu upp sýningu í Gerðubergi. Guðrún Árdís 
og Gréta sáu um þetta verkefni. 

Norskur kennari úr Nordplus samstarfinu, Mona Iglum, kom hér í ,,Teacher´s Shadowing“ verkefni.  

Einnig komu breskir nemendur og kennarar á vegum Comeniusarverkefnisins til okkar, unnu stóran 
útiskúlptúr sem hluta af verkefni á vegum Reykjavíkurborgar „Torg í biðstöðu“ sem sett var upp á 
Markúsartorgi ofan við Gerðuberg á Breiðholtsdögum. Margir FB nemendur tóku þátt í verkefninu og 
kennarar frá myndlistardeild, Elín, Hugrún, Þórunn og Guðrún Halldóra ásamt kennurum frá tré-
smíðadeild, svo og frá rafvirkjadeildinni tóku þátt. Erlendu gestirnir ferðuðust og kynntust skólanum, 
nemendum og kennurum í tengslum við verkefnið. 

Íslenskir listnámsbrautarnemendur fóru svo utan með kennurum verkefnanna, m.a. til Noregs, 
Þýskalands, Rúmeníu og Búlgaríu.  
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Starfsþróun og samvinna kennara 

Fyrstu mánuði skólaársins ræddu kennarar sviðsins námskrá á vikulegum fundum. Við ákváðum að 
ræða fyrst heildarskipulagið m.t.t. innihalds, röðunar og ýmissa skipulagsþátta. Við skiptum okkur m.a. 
í litla hópa og ræddum einstaka þætti myndlistarnámsins, hvernig þeir hefðu þróast frá því að við fórum 
að kenna eftir nýrri námskrá sem kom út 1999. Kennarar tóku fyrir þá áfanga og þætti sem þeir höfðu 
mest kennt og þekktu best og komu með tillögur um hverju þyrfti að breyta. Síðan settumst við öll 
saman og fórum yfir fram komnar tillögur og náðist ótrúlega góð samstaða um æskilegar 
áherslubreytingar. Helstu hugmyndir voru: Aukin hugmyndavinna, meira vægi ljósmyndunar, 
grunnáfangi í þrívíðri formfræði, dregið úr vægi anatómíu og hún tengd betur við módelteikningu, 
framhaldslitafræðiáfangi þéttur og breytt, stafræn myndvinnsla gerð að skyldu fyrir alla nemendur, svo 
og ferilmöppuáfangi. 

Skoðanir voru skiptastar um fyrirkomulag lokaársins, en niðurstaða okkar var að bjóða upp á val milli 
myndlistar og hönnunar á lokaári og að myndlistarnemarnir gætu valið milli áfanga í skúlptúr annars 
vegar og áfanga í grafískri hönnun hins vegar, enda þótt aðrir myndlistaráfangar væru sameiginlegir 
fyrir alla myndlistarnema á lokaári. Fjöldi nemenda á lokaári þyrfti að vera nokkuð meiri en nú er til að 
bera svo mikið val og munum við endurhugsa þetta fyrirkomulag næsta haust. 

Þessi vinna leiddi til þess að gert var myndrænt flæðirits-skema um skipulag brautarinnar, bæði 
myndlistarkjörsvið og fata- og textílkjörsvið. Einnig var sett upp sambærilegt skema af myndlistar-
kjörsviðinu með þeim breytingum sem við æskjum að gera og unnin var tafla sem sýnir hvernig 
áfangarnir raðast niður á annir miðað við breytt fyrirkomulag. Breytingartillögurnar voru kynntar fyrir 
stjórnendum, voru samþykktar og munu byrja að koma til framkvæmda fyrir þá nemendur sem hefja 
nám haust 2013. Í viðhengi eru þessar þrjár myndir: skema yfir núverandi skipulag, framtíðarskipulag 
og röðun á annir m.v. breytt skipulag. Áfangastjórar og námsráðgjafar hafa fengið þessi gögn. 

Í lok skólaársins var síðan lífleg umræða um bóknám í listnámsdeild og hvernig það gæti litið út í 
framtíðarnámskrá. Ennþá er umræðan á hugmyndavinnustigi, en helstu hugmyndirnar sem við 
kynntum á kennarafundi á starfsdögum í maí eru í meðfylgjandi viðhengi.  

Frá áramótum funduðu Hugrún og Guðrún Gröndal reglulega með Stefáni Rafnar og Jóni Ólafssyni 
trésmiðum til að vinna áfram hugmyndir um samþættingu kennslu í hönnun, trésmíði og framleiðslu 
byggða á skýrslu Evu Huldar Friðriksdóttur og starfshópi kennara í FB og Eyjólfi í Axis ,,Hönd fylgir huga“. 
Leiða var leitað til að fella þessa hugmynd inn í starfsemi deildanna tveggja og vinnu í fyrirtæki, þar 
sem ekki eru efni til að setja upp algerlega nýja námsleið. Samstarfið var árangursríkt og var sótt um 
styrk til að hefja tilraunakennslu haust 2013. 

Kennarar myndlistarkjörsviðs skiptu með sér verkum og fóru skipulega yfir allar áfangalýsingar m.t.t. 
efnis, undanfaraskilgreininga og málfars. Nokkur umræða varð um val nemenda og þær upplýsingar 
sem þau hafa til að velja út frá. Óformleg athugun okkar leiddi í ljós að margir nemendur voru óöruggir 
með valið og virtust ekki vita af öllum valmöguleikum. Okkur fannst sérstök ástæða til að aðstoða 
nemendur með val fyrir lokaársáfanga og kynntum sérstaklega fyrir öllum að það væri val milli þess að 
ljúka sviðinu með myndlist annars vegar og hönnun hins vegar. 

Líkt og aðrar deildir skólans unnum við drög að kennslustefnu sviðsins. Sem fyrr var mjög lífleg 
umræða þar sem allir kennarar tjáðu sig. Tveir fundarritarar tóku niður hugmyndirnar, Guðrún Gröndal 
og Guðrún Halldóra tóku að sér að fullvinna texta á grundvelli þeirra og var sá texti borinn undir fund 
og samþykktur með nokkrum breytingum; og er enn í vinnslu. Drögin fylgja í viðhengi. 

Einkunnaskalinn var líka ræddur. Námsmat er eðli samkvæmt mjög huglægt í flestum áföngum deildar-
innar og við veltum fyrir okkur aðferðum, samræmi og því hvernig eðlilegt væri að einkunnir dreifðust. 
Halldóra og Hugrún áttu til matsskala fyrir myndlist með viðmiðunum og sendu þær þessa skala til allra 
kennara í deildinni. Ástæða er til að halda þessari vinnu áfram á næsta skólaári. 
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Nýjar mætingarreglur skólans mæltust misjafnlega fyrir hjá okkur. Mögulega eru þær óþarflega form-
legar í deild þar sem kennarar eru í jafn persónulegum samskiptum og í listnámi. Okkur bar saman um 
að hver kennari yrði að aðlaga þær að sínum kennslu- og agastjórnunarstíl, en gott væri að hafa svona 
skýran ramma í bakhöndinni. 

Í septemberlok fóru sjö kennarar myndlistarkjörsviðs á daglangt námskeið í Listaháskóla Íslands sem 
bar heitið „HOW DO WE UNLEASH POTENTIAL THROUGH ENTREPRENEURSHIP? A WORKSHOP FOR 
EDUCATORS AND EDUCATION PLANNERS IN THE CREATIVE FIELDS”. Mjög áhugaverð umræða um 
hvernig megi örva sjálfstraust, fumkvæði og sjálfstæði í skapandi námi. Bæði var rætt um þessa þætti 
hvað nemendur snertir, en einnig hvernig þeir snúa að kennaranum persónulega. Afar fróðlegt og 
uppbyggilegt var að hitta þarna kennara frá listaháskólanum, frá hinum Norðurlöndunum og starfandi 
listamenn sem sinna kennslu meðfram sköpun sinni. Í viðhengi eru tvær myndir sem sýna þær 
hugmyndir sem meginhluti umræðunnar hverfðist um. 

Styrkumsóknir 

Í nafni myndlistarkjörsviðs deildarinnar var sótt um þróunarstyrk í samvinnu við Ásthildi Jónsdóttur 
lektor og kennslustjóra kennarardeildar LHÍ til að gera vef með kennsluefni fyrir listnám um listir og 
sjálfbærni. Styrkurinn fékkst ekki, en umsækjendur voru 180 og fimm styrkir veittir. Guðrún Gröndal 
og Ásthildur unnu umsóknina. 

Deildin sótti um styrki til menntamálaráðuneytis í samvinnu við VMA til að vinna að nýrri námskrá fyrir 
listnámsbraut. Sótt var um tvo styrki: Annars vegar fyrir myndlistarkjörsvið (þar sem fagstjóri FB yrði 
verkefnisstjóri) og hins vegar fyrir fata- og textílkjörsvið þar sem fagstjórinn í VMA sæi um verkstjórn). 
Guðrún Gröndal vann umsóknina af hálfu FB, Ragnheiður Þórsdóttir fyrir fata- og textílkjörsvið af hálfu 
VMA. 

Deildin sótti einnig um styrk til menntamálaráðuneytisins til að tilraunakenna samþætt nám í hönnun 
og trésmíði sem að hluta til fer fram inni í öflugu húsgagna- og innréttingafyrirtæki skólaárið 2013–
2014. Samstarfsaðili skólans er Axis húsgögn ehf. Hugrún Þorsteinsdóttir arkitekt og hönnunarkennari 
listnámsbrautar yrði verkefnisstjóri. Hugrún og Guðrún Gröndal unnu umsóknina. 

Kynningarmál og tengsl við ytri aðila 

Myndlistardeildin kynnti sig á ýmsa vegu út á við, auk þess sem áður er komið fram: 

Í byrjun skólaárs var tekið á móti kennaranemum frá LHÍ, þeim kynnt uppbygging listnámsins í FB og 
þeim sýnd deildin. Það var gagnlegt að ræða við þennan áhugasama hóp og skiptast á hugmyndum. 
Kennaranemendurnir lýstu yfir ánægju með heimsóknina og starfsemi deildarinnar. 

Í nóvemberbyrjun var tekið á móti norskum meistaranemum í nýsköpunarmennt sem höfðu áhuga á 
að skoða deildina sem hluta af heimsókn sinni á Íslandi í verkefninu „CIE-creativity, innovation and 
entrepreneurship“. Þarna fóru fram fróðleg skipti hugmynda og reynslu og virtust kollegar okkar í 
Noregi ekki eiga neitt auðveldara spil en við í viðleitni sinni til að auka sjálfstæði og frumkvæði 
nemendanna. 

Nemendur úr deildinni tóku þátt í samkeppninni „Snilldarlausnir Marels“ og samkeppni HR „Boxinu“. 
Ekki unnust nein verðlaun að þessu sinni, en það var gaman og fróðlegt að taka þátt. Hugrún 
hönnunarkennari hafði veg og vanda af þátttöku myndlistarnema. 

Kennarar deildarinnar tóku venju samkvæmt þátt í að kynna og dæma í jólakortasamkeppni meðal 
nemenda skólans.  

Deildin lagði mikinn metnað í kynningu á opnu húsi FB í samvinnu við Ágústu Unni kynningarstjóra þar 
sem skólinn er kynntur fyrir 10. bekkingum grunnskólans. Var lögð áhersla á að kynna báðar námslínur 
kjörsviðsins, myndlist og hönnun. 

Listnámsbraut hélt áfram úti Facebook síðu, ,,Listnámsbraut Fjölbrautaskólans í Breiðholti“. Birtar voru 
myndir af nemendum við listsköpun og af verkum nemenda í ýmsum áföngum sviðsins, en eðlilega bar 
mest á framlagi nemenda á lokaári. Sú nýbreytni varð að nú hafa allir kennarar sviðsins aðgangsheimild 
til að setja myndir og annað efni inn á síðuna. 
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Síðast en ekki síst voru haldnar hefðbundnar sýningar skólaársins. 

Skúlptúrnemendur sýndu ljósmyndir á göngum skólans og á Breiðholtsdögum af fjölbreyttum lands-
lagsverkum (Landart), og einnig voru þau með sýningu á skúlptúrum og videoverkum bæði í skólanum 
og í Gallerí Tukt í Pósthússtræti. Nemar í málun á lokaári sýndu einnig í Tukt bæði á haust- og vorönn. 

Útskriftarnemendur héldu svo árlega vorsýningu í húsnæði ABC menningamiðstöðvar við Laugaveg 
103. Þau sýndu málverk, vídeóverk, gjörning, skúlptúr og hönnun.  

Í tengslum við allar sýningarnar voru gerð plaköt og þau hengd upp víða, samband var haft við fjölmiðla 
og sýningarnar kynntar á Facebook og heimasíðu skólans. 

Tillögur til skólayfirvalda um úrbætur 

Kennarar deildarinnar meta mikils hve vel hugmyndum og erindum frá þeim hefur verið tekið af 
stjórnendum skólans. Við viljum gjarnan halda áfram að bæta vinnuaðstöðu og hollustuhætti í 
deildinni. 

Borð eru of lág fyrir þá vinnu sem fram fer í mörgum áföngum sviðsins. Mjög þarft væri að fá há borð 
og háa stóla, sérstaklega úti í Smiðju, en einnig fyrir hönnunarnema. Einnig þarf að koma upp hillum 
eða öðrum hirslum fyrir efnivið, sérstaklega í Smiðjunni. 

Mikið áhugamál er að koma upp litlu ljósmyndunarstúdíói úti í Smiðju, þannig að auðveldlega megi 
taka góðar myndir af verkum nemenda (o.fl.) Hafa ber í huga að allar umsóknir í listaháskóla eru orðnar 
á rafrænu formi og byggja mjög á góðum ljósmyndum af verkunum. Deildin á nokkrar gerðir af 
bakgrunnstjöldum, en þarf að finna góða staðsetningu og láta smíða festingar fyrir þessi tjöld. 

Afar heppilegt væri líka ef hönnunaráfangar gætu flust út í Smiðju. Þar er mun meira pláss og æskileg 
nálægð við trésmíðaverkstæði og aðra langt komna listnemendur. Þetta er ekki síst mikilvægt, ef af 
tilraunakennslu verkefnisins „Hönd fylgir huga“ verður. Leita þarf leiða til að hávaði frá loftræsti-
kerfisvélunum sem staðsettar hafa verið í tiltækri kennslustofu í Smiðjunni verði innan heilsuverndar-
marka. 

Að lokum hvetjum við til umhverfisvænni rekstrar skólans. Við viljum mjög gjarnan standa okkur enn 
betur í flokkun, sérstaklega pappírs, en finnst vanta betri ílát og virkari losun þeirra og betri merkingar 
á ílátin svo rétta draslið fari nú ofan í hvern dall. 

Nám til framhaldsskólaprófs 
Sigríður Anna Ólafsdóttir 

Hópurinn 

Í upphafi haustannar voru 37 nemendur nýskráðir á framhaldsskólabraut. Af þeim luku 29 nemendur 
fyrsta ári með misgóðum árangri. Einn nemandi hætti áður en skólinn byrjaði, hann fór í annan skóla. 
Tveir nemendur hættu vegna andlegra erfiðleika, annar af þeim kom aldrei inn í skólann sökum 
félagsfælni. Einn þessara nemenda fór í annan skóla eftir haustönnina og einn hætti því hann þurfti að 
fara að vinna. Einn hætti eftir rúmar tvær vikur og einn nemandi var í skólanum báðar annirnar en 
mætti ekki í lokapróf á vorönn. Að endingu hætti einn vegna aðstæðna heimafyrir, en eftir fund með 
föður hans var ákveðið að hann tæki drenginn sinn með sér til Noregs þar sem aðstæður voru betri. 
Nemendur sem luku fyrsta ári eru margir hverjir fínir námsmenn og það verður gaman að sjá hvernig 
þeim gengur næstu annir. Aðrir munu líklega ekki koma aftur á næstu önn og a.m.k. tveir ætla í árs 
leyfi, annar vegna persónulegra vandamála og hinn ætlar að prófa annan skóla. Í upphafi árs kom upp 
fíkniefnamál og var einum nemenda vísað í annan skóla á haustönn. Hann kom aftur á vorönn og stóð 
sig vel.  
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Stjórnun og utanumhald 

Berglind Halla Jónsdóttir áfangastjóri er sviðsstjóri brautarinnar líkt og síðustu ár. Sigríður Anna 
Ólafsdóttir tók við fagstjórn af Gunnari Páli og var fagstjóri í 20% starfi. Umsjónarkennarar voru fimm, 
Jóhanna Geirsdóttir, Ragnar Sveinn Magnússon, Gunnar Páll Jóakimsson og Sigríður Anna Ólafsdóttir, 
þau kenndu einnig kjarnafög á brautinni og Guðmundur Torfason sem heldur utan um nemendur á 
húsasmíðabraut. Sunneva Filippusdóttir kom að öllum greinum en hún er umsjónarmaður námsvers. 
Haldnir voru fundir aðra hverja viku með umsjónarkennurum (að undanskildum Guðmundi Torfasyni 
sem var aðeins með tvo nemendur af öðru ári), Elísabetu Völu námsráðgjafa, Sunnevu úr námsveri og 
Berglindi Höllu sviðsstjóra.  

Kennarar á brautinni voru: Sigríður Anna og Ragnar Sveinn (ISL og LKN), Gunnar Páll og Haukur Pétur 
(STÆ), Jóhanna Geirsdóttir og Bjarni Antonsson (UTN). Brynja Stefánsdóttir kenndi annars árs 
nemendum dönsku og David Nickel kenndi sama hópi ensku. Boðið var upp á áfanga í ökunámi og sá 
Jóhann Arnarson um hann. 

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 30 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. Sunneva tók við greiningunum og hélt utan um þær. Forráðamenn lýstu 
ánægju með fyrirkomulagið. Í viðtölunum fengu þeir kynningu á náminu og farið var yfir stöðu hvers 
nemanda. Viðtölin gefa góða yfirsýn og mikilvægt að halda þeim áfram. Elísabet Vala námsráðgjafi mun 
sitja viðtölin næsta haust með Sigríði Önnu.  

Skipulags námsins 

Í grunninn var skipulag námsins óbreytt. Kennarar grunngreinanna eru stöðugt að þróa kennslu, 
kennsluefni og námsmat. Sigríður Anna og Gunnar Páll fóru í námsferð til Bandaríkjanna þar sem þau 
kynntu sér kennslufræði sem kallast árangursmæld kennsla (Data driven instruction). Þau unnu alla 
vorönnina eftir hugmyndafræðinni ásamt Ragnari Sveini og Hauki Pétri. Á næsta kennsluári munu þau 
vinna samkvæmt hugmyndafræðinni báðar annirnar í íslensku og stærðfræði. Kennsla í tveimur hópum 
í stærðfræði var í sama stokki og því gátu kennarar samkennt og leyft nemendum að flakka á milli hópa, 
þetta var einnig gert í íslenskunni. Kennarar voru mjög ánægðir með þetta og óska eftir sama 
fyrirkomulagi á næstu önn. Kennarar eru hugmyndaríkir og leggja mikla vinnu og metnað í að þróa 
greinar á brautinni. Skipulag námsins er að mörgu leyti ólíkt því sem gert er í öðrum skólum með 
sambærilegt nám. Hér leggjum við áherslu á að nemendur nái valdi á kjarnagreinum og allir stefna á 
að gera nemendur fleyga inn á aðrar brautir skólans. Strax eftir fyrstu önn geta nemendur valið greinar 
inn á þær brautir sem þeir horfa til. Kennarar sjá mun á sjálftrausti nemenda þegar þeir ná tökum á 
greinunum. Góð samvinna við námsver er lykilatriði. Áhugavert væri að bjóða nemendum upp á 
vinnustaðanám.  

Mætingar 

Skólasókn var betri en oft áður. Kennarar héldu vel utan um umsjónarnemendur sína og veittu þeim 
stöðugt aðhald. Ekki var mikið um skróp hjá nemendum. Slök mæting tengdist oft félagslegum 
aðstæðum þeirra sem erfitt var að vinna með. Flestir þeir sem byrjuðu illa á haustönn bættu sig og 
mættu betur á vorönn. Góð samskipti við forráðamenn skilaði árangri í nokkrum málum. 

Árangur í námi 

Bestu nemendurnir eru margir mjög sterkir og verður gaman að fylgjast með árangri þeirra næstu 
annir. Einn nemandi var færður úr ISL293 í ISL1026 og lauk hann þeim áfanga. Öðrum nemenda var 
boðið að færa sig úr STÆ293 í STÆ1026 en hann afþakkaði. Þeir getuminnstu eru mjög getulitlir og í 
þremur tilvikum hefðu nemendur jafnvel átt að sækja um á starfsbraut. Upplýsingar úr grunnskóla voru 
ekki réttar og hafði Sunneva samband við þá skóla og lét vita af því. Ef þessir nemendur halda áfram á 
næstu önn þarf að skoða nám þeirra í samstarfi við starfsbraut og námsver. Einn þessara nemenda 
sótti í lok vorannar tíma í námsveri hjá Sunnevu og gekk það ágætlega. Hinum var boðin sú leið en þeir 
afþökkuðu.  
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Námsver 

Sunneva hélt utan um allar greiningar. Flestar komu inn í viðtölunum, við kölluðum eftir öðrum. Hún 
fékk því fljótt góða mynd af hópnum. Til stóð að hún og Sigríður Anna héldu lestarrátak í hópnum en 
vegna veikinda var því frestað fram á haustönn 2013. Einnig er mikilvægt að kanna lestrarkunnáttu 
hópsins strax í upphafi, það verður gert á haustönn 2013 og munu Sunneva og Sigríður Anna koma að 
því. Eins og áður sagði sótti einn nemandi tíma til Sunnevu þegar hann átti að vera í íslensku og 
stærðfræði. Það gekk ágætlega.  

Á næstu önn verður horft til þessa möguleika fyrr ef nemendur ráða ekki við námið í kennslustundum. 
Einnig verða allir nemendur sendir til Sunnevu strax í fyrstu viku þar sem hún mun kynna þann 
námsstuðning sem í boði er.  

Fundir 

Reglulegir fundir kennara, sviðsstjóra, fagstjóra, umsjónarmanns námsvers og námsráðgjafa hafa löngu 
sannað gildi sitt. Þar ræða menn kennslufræðileg mál og einnig mál einstakra nemenda sem þá er hægt 
að koma í ákveðinn farveg þar sem allir sem vinna að þeim málum eru á staðnum.  

Valið 

Umsjónarkennarar vinna mjög náið með nemendum og fylgjast með vali þeirra, margir þiggja aðstoð 
við val. Lögð var áhersla á að nemendur kynntu sér brautir skólans og reyndu að finna sitt áhugasvið. 
Margir nemendur skráðu sig strax í áfanga sem munu nýtast þeim á öðrum námsbrautum skólans.  

Útskrift 

Tólf nemendur útskrifuðust af framhaldsskólabraut á vorönn 2013. Allir hafa valið sér nýja námsbraut 
við skólann og ætla að halda áfram námi. Mikið brottfall var í þessum hópi þegar hann hóf nám hér 
fyrir tveimur árum en þeir sem hafa haldið áfram hafa vaxið og dafnað hér í skólanum okkar.  

Námsráðgjöf 

Elísabet Vala kom inn á brautina nú í haust. Það var góð ákvörðun. Umsjónarkennarar hafa vísað 
nemendum til hennar og þar sem hún hefur setið alla fundi þekkir hún strax til allra mála. Nokkrir 
nemendur mættu reglulega á fundi til hennar í vetur og voru ánægðir með það. Í nokkrum tilfellum 
vann hún einnig með foreldrum. Námsráðgjafar unnu brottfallsskimun og komu nokkrir nemendur af 
framhaldsbraut illa út úr henni. Elísabet Vala gat sett umsjónarkennara strax inn í mál þeirra og er 
óhætt að segja að reynt hafi verið að vinna vel í þeirra málum. Elísabet Vala mun taka viðtöl við nýnema 
brautarinnar með Sigríði Önnu fyrir næstu önn. 

Náttúrufræðideild 
Áslaug Gísladóttir 

Fundir voru haldnir jafnt og þétt yfir skólaárið þar sem hin ýmsu mál voru tekin fyrir. Kennarar skólaárið 
2012–2013 voru: Áslaug Gísladóttir, Birgir Martin Barðason, Björn Guðmundsson, Eiríkur Jensson, 
Guðrún Björnsdóttir var í fæðingarorlofi haust 2012 en kom aftur á vorönn og Þorbjörg Rún Eysteins-
dóttir. Auk þess kenndi Guðjón Ó. Magnússon landfræði ásamt því að kenna ensku. 

Nemendur náttúrufræðibrautar voru 108 á haustönn en 112 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 en þeir eru í boði fyrir alla nemendur 
skólans. Grunnáfangar í þessum fögum eru inni í kjarna flestra brauta eins og hér kemur fram. 

NAT1036 er skylduáfangi á bóknámsbrautum, íþróttabraut til stúdentsprófs, sjúkraliðabraut og list-
námsbraut.  

NAT1136 er skylduáfangi á bóknámsbrautum og íþróttabraut til stúdentsprófs.  

NAT1236 er skylduáfangi á bóknámsbrautum, snyrtibraut, íþróttabraut til stúdentsprófs, sjúkraliða-
braut og NAT1436 er skylduáfangi á raungreinabraut. 

  



38 

 Haust 2012 Vor 2013 

NAT1036 130 nemendur 111 nemendur 

NAT1136 64 nemendur 53 nemendur 

NAT1236 74 nemendur 84 nemendur 

NAT1436 Ekki í boði 20 nemendur 

Tafla 1. Fjöldi nemenda í NAT áföngum í FB skólaárið 2012–2013 

Kenndir áfangar og árangur nemenda  

Kvöldskóli  

Á haustönn 2012 voru 4 áfangar kenndir. 

Hulda Birna Baldursdóttir kenndi NAT1231 og voru 19 nemendur skráðir og mættu flestir í próf. 

Þorbjörg Rún Eysteinsdóttir kenndi NAT1036 og voru 27 nemendur skráðir, þar af mætti 21 í lokapróf. 

Birgir Martin Barðason kenndi EÐL1036 og voru nemendur 15 skráðir, þar af mættu 12 í lokapróf. 

Björn Guðmunsson kenndi EFN1036 og voru 15 nemendur skráðir, þar af mættu 12 í lokapróf. 

Árangur nemenda í raungreinum á haustönn 2012 í kvöldskóla var þessi: 

18,4% nemenda mættu ekki í próf eða hættu. 

28,9% féllu. 

52% nemenda stóðust próf í þessum áföngum. 

Á vorönn 2013 voru 2 áfangar kenndir.  

Eiríkur Jensson kenndi NAT1031 en þar voru 23 nemendur, þar af mættu 20 í próf.  

Birgir Martin Barðason kenndi NAT1236 en þar voru 22 nemendur, þar af mættu 17 í próf 

Árangur nemenda í raungreinum á vorönn 2013: 

17,8% nemenda mættu ekki í próf eða hættu. 

11,1% féllu. 

71,1% stóðust próf í þessum áföngum. 

Dagskóli 

Námsframboð á haustönn 2012: 

NAT: 1036, 1136, 1236 

EÐL: 1036, 3036, 2036 P-áfangi 

EFN: 1036, 1236, 2036, 3136 

LÍF: 1036, 1136, 3036 

LAN: 1036, 2036 P-áfangi 

JAR: 1036, 2036 

Námsframboð á vorönn 2013: 

NAT: 1036, 1136, 1236 og 1436 

EÐL: 1036, 2036, 3036 P-áfangi 

EFN: 1036, 1236, 2036  

JAR: 1036, 1136 P-áfangi 

LÍF: 1036, 2036 

LAN: 1036, 3036 P-áfangi 
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Árangur nemenda í raungreinum 2012-2013 

Á haustönn stóðust 65,6% nemenda raungreinaáfanga og á vorönn 65,6%. 

Á haustönn féllu 20,5% nemenda í raungreinaáföngum og á vorönn 17,9%. 

Á haustönn mættu ekki í próf eða hættu 13,9% nemenda og á vorönn 15,6%. 

Mismunandi tölur í tveimur síðustu liðunum er ekki hægt að skýra með strangara mætingaaðhaldi á 
vorönn en haustönn, þ.e. nemendur sem voru komnir niður fyrir 80% mætingu voru skráðir úr áfang-
anum. Það er mjög mismunandi eftir áföngum hvernig þessar tölur koma út og einnig eru mismunandi 
áfangar kenndir á haustönn og vorönn. Sjá nánar í töflu í viðauka. 

Þá er spurningin hvernig eða hvort við getum metið árangur út frá þessum tölum. Vissulega viljum við 
sjá fleiri nemendur ljúka prófi og ná prófi. Við verðum hins vegar að horfa til þess hvernig nemenda-
hópurinn okkar er samsettur. Við erum með allskonar nemendur, framúrskarandi, miðlungsgóða og 
slaka nemendur. Við beinum sjónum okkar gjarnan að þeim slöku. Hvað er það sem einkennir þessa 
slöku nemendur? Það er ekki eitthvað eitt en margir þessara nemenda koma frá heimilum þar sem 
heimilisaðstæður eru ekki góðar eða nemendur eru einfaldlega veikir og það sama á við um þá 
nemendur sem hætta á önninni. Þetta eru atriði sem við oft og tíðum ráðum því miður ekki við þrátt 
fyrir mjög öfluga námsráðgjöf. Það er hins vegar ljóst að við viljum gera betur og hvetja nemendur 
okkar til dáða og aðstoða sem best við getum. Við megum síðan ekki gleyma þeim nemendum sem 
standa sig vel og vilja nýta sér vel það nám sem í boði er. Það er því mjög mikilvægt að nemendur geti 
gengið að því sem vísu að geta tekið efri áfanga samkvæmt því skipulagi sem brautin hefur sett upp 
þannig að þeir geti lokið námi sínu á tilskildum tíma. Ég tel að raungreinakennarar leggi sig alla fram 
um að koma námsefni vel til skila og beri hag nemenda sinna fyrir brjósti. Við viljum skila nemendum 
okkar út úr skólanum með góðan undirbúning fyrir áframhaldandi nám og því viljum við gera kröfur til 
okkar nemenda þó að sumir þurfi jafnvel tvær tilraunir til þess að ná tilskildum árangri. 

Vettvangsferðir 

Vettvangsferðir eru mikilvægur þáttur náms í raungreinum. Nærumhverfi skólans, Elliðaárdalur, var 
mikið notað til þess að tengja fræðin við raunverulega náttúru. Í NAT1136, LÍF1036, JAR1036 og 
JAR2036 var farið með nemendur um Elliðárdalinn þar sem nemendur m.a. söfnuðu gögnum til þess 
að skoða inni í skólastofu. 

Í NAT1136 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 JAR1036 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 LÍF1036 var farið í fjöruferð út á Gróttu þar sem nemendur söfnuðu sýnum til þess að skoða í skóla-
stofu.  

Námsmat og kennsluhættir 

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. Á vorönn 
hófust verklegir tímar í NAT1036 og NAT1136. Þetta er til mikilla bóta og á haustönn 2013 hefjast líka 
verklegir tímar í NAT1236. Námsmat samanstendur því af lokaprófum, verklegum æfingum og 
skýrslum, verklegum prófum, fyrirlestrum, ritgerðum og vettvangsferðum. 

Símatsáfangar eru nokkrir: NAT1236/1436, LÍF1036 og 3036, JAR2036 og LAN1036 
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Þjónusta við nemendur 

Á haustönn 2012 og vorönn 2013 var nemendum FB boðið upp á valaðstoð í sérstakri valviku. Það er 
okkar mat að þessi aðferð skili ekki nógu góðum árangri varðandi nemendur náttúrufræðibrautar og 
teljum við það árangursríkara að beina nemendum brautarinnar til kennara náttúrufræðibrautar á 
valdögum. Nemendur skiluðu sér ekki nógu vel inn í 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.  

Þorbjörg Rún var með aðstoð fyrir innflytjendur sem eru í raungreinum en nemendur nýttu sér það 
ekki. Á vorönn var útskriftarnemandi með aðstoð fyrir nemendur í NAT1036 og voru nemendur ekki 
duglegir við að nýta sér það. 

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 að við teljum 
að nemendur verði betur undirbúnir 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 þeir þurfa samt sem áður aðstoð við val. 

Við, eins og aðrir starfsmenn FB skiluðum af okkur kennslufræðilegri stefnu okkar deildar. 

Kennslufræðileg stefna raungreinadeildar 

Kennarar deildarinnar vinna vinnuna sína af fagmennsku enda eru þeir sérfræðingar á sínu sviði.  

Mikilvægt er að; 

 vera með skýr markmið fyrir hvern áfanga og hafa skipulag sýnilegt 

 vera með samræmt námsmat-kennslugögn kennara sem kenna sama áfanga 

 kennarar fylgist með nýjungum í sinni grein og kennsluháttum hennar og viðhaldi þannig áhuga 
og metnaði 

 virkja nemendur í verkefnavinnu og veita þeim endurgjöf eins fljótt og auðið er  

 vera með fjölbreytt og krefjandi námsmat 

 vera hvetjandi og sýna nemendum virðingu 

 nota fjölbreyttar kennsluaðferðir en þó svo að hver og einn kennari noti þær aðferðir sem honum 
gagnast best 

 geta brugðist við mismunandi getu nemenda  

 veita nemendum verkefni við hæfi og aðstoða eftir bestu getu 

 gera nemendur ábyrga fyrir sínu námi 

 leitast við að hjálpa nemendum að tengja námsefnið við raunveruleikann og /eða það sem efst er 
á baugi hverju sinni og gera námið þannig áhugavert 

 fara í vettvangsferðir þar sem við á 

 búa nemendur undir þau verkefni sem þeir stefna að  

 auka hæfni nemenda til þess að meta og nýta sér niðurstöður vísindarannsókna 

 efla víðsýni og sýna öllum skoðunum virðingu 

 kennara sé umhugað um velferð og árangur nemenda 

Markmið náttúrufræðibrautar sem við settum fram vorið 2011 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. 
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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 Írafoss-
virkjun 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 að þá hefur Guðjón verið í Comeníusarverkefni, common roots, common 
future. Þessi samskipti eru mjög mikilvægur liður í því að fylgjast með því hvað aðrir raun-
greinakennarar í Evrópu eru að gera og nemendur okkar mynda samskipti við jafnaldra sína í Evrópu. 

Næsta skólaár 

Við erum sammála því að á bóknámsbrautum skólans þurfum við að undirbúa nemendur sem besti 
fyrir áframhaldandi nám í háskóla. Uppbygging náttúrufræðibrautar eins og hún er í dag fellur mjög vel 
að því markmiði en við erum alltaf tilbúin að endurskoða og bæta það skipulag. Á haustönn 2012 
héldum við áfram með námskrárvinnu skv. nýrri skólanámskrá. Sú vinna var hins vegar sett á ís á 
haustönn þar sem samningar við ríkisvaldið náðust ekki. Ég vona að nýr menntamálaráðherra og ný 
ríkistjórn sýni margbreytileika framhaldsskólans skilning og verði okkur hliðholl þannig að við getum 
áfram sinnt hinum fjölbreytta nemendahópi Fjölbrautaskólans . 

Rafiðnadeild 
Víðir Stefánsson 

Dagskóli 

Við brautina voru skráðir 95 nemendur í dagskóla á haustönn 2012 og 81 á vorönn 2013. 

Við brautina störfuðu níu fastráðnir kennarar. Samalagður fjöldi tíma í kennsluskyldu þeirra var 191 
tími á hvorri önn. Fjöldi tíma í dagskóla sem kenndir voru á brautinni voru 184 á haustönn og 178 á 
vorönn. Við á deildinni tókum á okkur niðurskurð í dagskóla. Undirritaður tók að sér 12 tíma kennslu í 
stærðfræði á haustönninni 

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 82% á haust- og um 79% 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 sjöttu önn. 

Af brautinni útskrifuðust 14 á haustönn og 20 á vorönn samanlagt úr bæði dag- og kvöldskóla.  

Kvöldskóli 

Aukning í aðsókn í nám á brautinni í kvöldskóla heldur áfram. Á haustönn voru 99 nemendur skráðir en 
voru 72 á haustönn 2012 og á vorönn voru þeir 89 en voru 92 á vorönn 2012. Fjöldi tíma sem kenndur 
var í kvöldskóla var 66 á haustönn og 63 á vorönn. 

Kennslufyrirkomulaginu var breytt er varðar fjóra áfanga; VGR302, VGR402, TNT102 og TNT202. 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 áfangana fjóra tíma í viku fyrir 
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nýnema er hægt að kenna VGR302 og 402 á einni önn og sömuleiðis TNT102 og TNT202, 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. 

Árið áður náðu samskonar breytingar til áfanganna VGR103, VGR202, RAL102 og RAL202. 

Erlent samstarf 

Deildin fékk heimsókn frá Belgíu í mars síðastliðnum. Belgarnir hafa sent hingað hóp á hverju ári í þrjú 
ár. Við sendum sex manna hóp rafvirkjanema á móti vorið 2011 til Belgíu. Belgarnir dvöldu í fjórar vikur 
og fengu þeir vinnu hjá Marel og vélsmiðjunni Hamar. Í maí fengum við síðan heimsókn nemenda frá 
Herningholmskóla í Herning í Danmörku, sex nemendur ásamt kennara, þrír húsasmíðanemar og þrír 
rafvirkjanemar. Þeir fengu allir vinnu við sitt fag og dvöldu þeir hér í þrjár vikur. Frá okkur fór sex manna 
hópur vaskra sveina til Herning vorið 2012 og dvöldu þar í þrjár vikur. Heimsóknirnar eru liður í 
Leonardo samstarfsverkefni Evrópusambandsins. 

Innlent 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 og ókeypis 
fyrir alla nemendur sem óska eftir aðgangi og er hann að verða ráðandi í vörslu á námsefni í rafiðn-
greinum. Kennarar vísa í vefritin sem nemendur prenta sjálfir út. Á starfsárinu var áfram unnið að þessu 
samstarfi á vegum deildarinnar. 

Í janúar var tilbúin skýrsla um brautarlýsingu fyrir nýja námsbraut í rafvirkjun. Skýrslan var unnin af 
tveimur fulltrúum deildarinnar ásamt tveimur fulltrúum Iðnskólans í Hafnarfirði. Í framhaldi verður á 
næsta skólaári unnið að gerð grunnnáms og framhaldsnáms í rafvirkjun, skipulagi námsbrautar, gerð 
áfangalýsinga og skráningu í námskrárgrunn. 

Deildin fékk fjölmargar heimsóknir á skólaárinu, sérstaklega frá heildsölum, s.s Johann Rönning og 
Rafport en þeir komu með þrjá sölumenn frá ABB. 

Á vorönn var fulltrúum Rafiðnaðarsambands Íslands (RSÍ) boðið í heimsókn og komu þeir og kynntu RSÍ 
ásamt mörgu öðru fyrir nemendum.  

Ekki má gleyma heimsókn borgarráðs Reykjavíkur og forstjóra Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands en sú 
heimsókn mun síðar leiða til innleiðingar Fab-Lab við skólann.  

Samstarf milli deilda skólans var gott sem áður. Hæst bar þó samstarfsverkefni um uppsetningu á 
listaverki við Markúsartorg við Gerðurberg. Í það þurfti að tengja ljós sem kom í hlut okkar deildar að 
gera. 

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.  

Heildverslunin Johann Rönning hf gaf rafiðnabraut FB glæsilegan tækjabúnað. Búnaðurinn er frá 
framleiðandanum Berker og er fyrir kennslu í forritanlegum raflögnum. Hann er sá nýjasti sinnar 
tegundar í heiminum í dag. Gjöfin sem er metin á rúmar tvær milljónir króna sýnir ótvírætt að fulltrúar 
heildverslunarinnar kunna vel að meta uppbyggingarstarfið sem skólinn hefur fylgt í þróun kennslu í 
forritanlegum raflögnum. 

Rafiðnabraut FB fékk á starfsárinu veglegar gjafir frá Húsasmiðjunni, fékk tólf skrúfvélar, allt frá fram-
leiðandanum Hitachi. Tækjabúnaðurinn nýtist að fullu við kennslu á brautinni. Útsöluverð búnaðarins 
er mörg hundruð þúsund krónur og kemur hann sér einkar vel nú þegar þarf að spara í rekstri og 
fjárfestingum skólans. 

Einn kvöldskólanemanda skólans smíðaði færibönd ásamt lyftu með öllum tilheyrandi skynjurum sem 
verkefni í áfanganum VLO103, sannkallaða meistaraverk. Búnaðurinn mun nýtast við framhaldskennslu 
í rafstýringum á brautinni. 



43 

Keyptur var búnaður í kennsluborð í rafvélastofuna okkar, stofu 111, frá sænska fyrirtækinu TELCO í 
Svíþjóð. Þessi búnaður gerir það kleift útbúa sex stór fullkomin kennsluborð þar sem tveir nemendur 
geta verið við hvert borð 

Lykiltölur 

Haustönn 2012 Vorönn 2013 

Skráðir nemendur í dagskóla 95 Skráðir nemendur í dagskóla 81 

Fjöldi útskriftarnema 14 Fjöldi útskriftarnema 20 

Fjöldi nemenda í kvöldskóla 99 Fjöldi nemenda í kvöldskóla 89 

Sjúkraliðadeild 
Sigrún Gísladóttir 

Kennarar deildar og það nám sem í boði var. 

Kennarar skólaárið 2012-2013 voru Ágústa Jóhannsdóttir, Guðrún Þorláksdóttir, Helga S. Helgadóttir, 
Karen Júlía Júlíusdóttir, Ragnheiður Þ. Guðmundsdóttir og Sigrún Gísladóttir sem jafnframt gegnir 
stöðu fagstjóra. Allir kennarar voru í fullu starfi. 

Áfangar sem kenndir voru: HJÚ103, 203, 303, 403 og 503, HJV103 og VIN105, 205 og 305. LOL103 og 
203, HBF103, NÆR103, LYF103, SJÚ103 og 203, SYK103, SAS103, SKY101, SIÐ102 og LIB-101. 

Á haustönn 2012 útskrifuðust 12 sjúkraliðar og á vorönn 2013 19 eða alls 31 sjúkraliði. 

Haustönn 2012 voru 60 nemendur í vinnustaðanámi og 75 á vorönn 2013 á mörgum deildum Land-
spítala Háskólasjúkrahúss sem og ýmsum hjúkrunarheimilum í Reykjavík og nágrenni. Fyrir haustönn 
2013 hefur verið sótt um námspláss á stofnunum fyrir 50 nemendur. Einnig er talsverður fjöldi 
nemenda í starfsþjálfun á hinum ýmsu stofnunum í Reykjavík og nágrenni núna yfir sumartímann. 

Árangur nemenda er yfirleitt góður i hjúkrunaráföngum og vinnustaðanámi en í öðrum greinum mis-
góður og erfiðasta fagið fyrir flesta er líffæra- og lífeðlisfræðin. Um 90% nemanda standast námskröfur 
í öllum fögum deildarinnar. 

Dúx skólans á vorönn 2013 Jórunn Sóley Björnsdóttir útskrifaðist stúdent eftir starfsnám á Sjúkra-
liðabraut. 

Um áramótin tók skólinn upp nýjar mætingareglur sem virðist hafi skilað sér í betri ástundun nemenda. 
Kennarar sjúkraliðabrautar hafa haft sérstök blöð á kennaraborðinu fyrir þá nemendur sem mæta of 
seint til að skrá nafn sitt á. Augljóst er að þessi nýbreytni hefur orðið til þess að mæting nemenda er 
betri. Þeir sem féllu úr áföngum vegna slakrar mætingar voru í flestum tilvikum nýnemar og þeir sem 
voru stutt komnir í náminu.  

Nýjungar/sérstakar áherslur 

Kennslufræðileg stefna sjúkraliðabrautar er að hafa grunnþætti menntunar að leiðarljósi, þ.e. læsi, 
sjálfbærni, heilbrigði, velferð, lýðræði, mannréttindi, jafnrétti og sköpun. 

Að kennari hafi góð tengsl við nemendur og beri virðingu fyrir þeim, láti sig varða líðan nemenda og 
framfarir í námi og sýni þeim velvild, hjálpsemi og vinsemd.  

Á sjúkraliðabraut FB eru kennarar með góða menntun og starfsreynslu og eru sérfræðingar í sínu fagi. 
Við hvetjum nemendur til að finna styrkleika sína og beitum þess vegna margvíslegum kennslu-
aðferðum sem og fjölbreyttu námsmati. Nemendahópurinn er fjölbreyttur með tilliti til aldurs og 
þjóðernis og margir nemendur eru með annað móðurmál en íslensku.  

Kennarar tengja kennsluefnið raunverulegum aðstæðum því nemendur fara í starfsnám og 
vinnustaðanám á sjúkrastofnanir. Þar kemur sérfræðiþekking okkar sér afar vel þegar við leiðbeinum 
nemendum í vinnustaðanámi. Auk þess er það einstakt tækifæri til að virkja nemendur til ábyrgðar á 
eigin námi og búa þá undir þátttöku í atvinnulífinu. 

Nám sjúkraliðabrautar er í stöðugri endurskoðun . Við teljum það hrós sem brautin hefur fengið með 
bréfum og samtölum frá yfirmönnum heilbrigðis- og sjúkrastofnana þess eðlis að sjúkraliðanemar frá 
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skólanum hafi staðið sig mjög vel í starfi, endurspegli gæði námsins. Á deildarfundum sem eru haldnir 
tvisvar i mánuði gefst okkur tækifæri til að skoða áherslur okkar í kennslu, ræða margvísleg málefni 
sem gott er að bera upp og heyra annarra álit á og leysa í sameiningu. Einnig hafa farið fram umræður 
um áherslur í hverri grein, kennsluskiptingu, innleiðingu nýs námsefnis í hjúkrunaráföngum, 
endurskoðun áfanga, samræming á nýjum mætingareglum sem og margt annað. 

Eitt af margvíslegum verkefnum fagstjóra sjúkraliðabrautar FB er að gefa út vottorð fyrir nemendur 
sem sækja um starfsþjálfun á stofnunum. Umtalsverður tími fer í þetta mat því nemendur þurfa að 
hafa lokið ákveðnum áföngum í hjúkrunarfögum sem og verknámi til að geta hafið starfsþjálfun og því 
nauðsynlegt að fara vel yfir alla námsferla hvers og eins. Gott samstarf hefur verið við áfangastjóra í 
þessum málum. Starfsþjálfun nemenda hefur gengið vel og hafa flestir nemendur komist í starfsþjálfun 
á Landspítala Háskólasjúkrahúss. 

Þeir nemendur sem hafa íslensku sem annað mál þurfa sumir hverjir mikla aðstoð og þjónustu í 
sjúkraliðanáminu. Margir þessara nema hafa ekki tekið ISA-áfanga eða hafa ekki nægilega íslensku-
kunnáttu til að tjá sig á íslensku, í ræðu og/eða riti. Kennarar deildarinnar gera hvað þeir geta til að 
aðstoða þessa nemendur en við teljum nauðsynlegt að allir nemendur sem innskrifast á sjúkraliðabraut 
hafi tekið stöðupróf í íslensku svo hægt sé að meta, fyrirfram, hvort þau geti hafið nám á brautinni. 

Kynningarmál og samskipti utan skólans 

Ágústa Jóhannsdóttir hefur haldið Málstofu undanfarin fimm ár þar sem nemendur kynna lokaverkefni 
sín í sjúkraliðanáminu og hefur verið í samvinnu við sjúkraliðafélagið. Formaður sjúkraliðafélagins og 
framkvæmdarstjóri þess hafa sýnt þessu mikinn áhuga og mætt á Málstofu og tekið til máls þar. 
Fagtímarit sjúkraliða, Sjúkraliðinn, hefur birt útdrættir úr þessum lokaverkefnum sem er mikilvæg 
auglýsing fyrir sjúkraliðabraut FB og teljum við það kynna vel það starf sem fram fer á brautinni og 
námið sem slíkt.  

Kennarasamband Íslands tók upp þá nýbreytni að efna til kynningarátaks á starfsvettvangi framhalds-
skólakennar, viðhorfum þeirra og kennsluaðferðum með myndböndum. Ágústa Jóhannsdóttir, kennari 
á heilbrigðissviði FB, var valinn kennari mánaðarins hjá Kennarasambandi Íslands og kynningin var 9 
mínútna myndband. Sú jákvæða umfjöllun sem viðtal hennar fékk i fjölmiðlum er mikil kynning fyrir FB 
og sjúkraliðabrautina sem og allt heilbrigðistengt nám og styrkir tengsl okkar við vinnumarkaðinn. 
Kennarar sjúkraliðabrautar eru mjög stoltir yfir því að kennari úr þeirra röðum hafi verið útnefndur og 
kynntur með þessum hætti. 

Einn af styrkleikum sjúkraliðabrautar FB er kvöldskólanámið en FB er eini skólinn á landinu sem býður 
upp á sjúkraliðanám utan dagskóla. Hingað sækja mjög margir nemendur sem annað hvort hafa hætt í 
námi og vilja taka upp þráðinn að nýju eða vilja afla sér réttinda og hafa þá unnið um langt skeið við 
umönnun. Kennarar brautarinnar eru allir öflugir í dreifnámi og hafa mikil samskipti við kvöldskóla-
nemendur í gegnum vefinn. Samskipti brautarinnar við sjúkrastofnanir hafa verið með miklum ágætum 
og hefur alltaf tekist að fá verknámspláss fyrir alla nemendur kvöldskólans sem og nemenda í dagskóla. 
Kvöldskólanemendur þurfa oft aðrar úrlausnir varðandi verknámið, því meðfram náminu stunda þeir 
jafnan fulla vinnu annars staðar. Þetta hefur okkur tekist með mikilli og óeigingjarnri vinnu kennara 
sem halda utan um vinnustaðanámið. 

Á vordögum fór fram kynning á brautum skólans og tókst hún vel. Eldri nemendur voru með okkur í 
kynningunni og sögðu frá náminu. Þessi nýjung finnst okkur hafa tekist sérlega vel, nemendur náðu vel 
til grunnskólanema og stefnum við að því að endurtaka kynningar með þessum hætti. Margir 
nemendur og forráðamenn heimsóttu afmarkað svæði sjúkraliðabrautar og virtust hafa gaman og gagn 
af. Við erum að kanna og skoða þá möguleika að sjúkraliðanemar fari í grunnskólana og kynni námið. 
Nærtækast væri að byrja í grunnskólunum í hverfinu okkar og yrði þá þetta verkefni haustannar 2013. 

Tillögur til skólayfirvalda um úrbætur 

Kennarateymið mun að sjálfsögðu halda áfram að funda og ræða um eitt og annað sem betur má fara 
og hvort einhverju megi breyta til bóta. Þar er meðal annars verið að skoða lotur í hverjum áfanga fyrir 
sig, hvort hægt sé að vera með enn fjölbreyttara námsmat og hvernig við getum enn frekar komið til 
móts við nemendur sem glíma við einhverskonar námserfiðleika. Einnig er tillaga okkar að það sé 
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verkefni áfangastjóra en ekki kennara að taka á mætingu nemenda ef þess þarf. Umræða við einstaka 
nemendur í tímum eða í lok kennslustundar er truflandi bæði fyrir nemendur og kennara.  

Snyrtideild 
Alma Guðmundsdóttir 

Í ágúst 2012 tók Alma Guðmundsdóttir við sem fagstjóri snyrtideildar af Gunnhildi Gunnarsdóttur og 
mun gegna því starfi til loka skólaársins 2013–2014. Á sama tíma mun Alma vera sviðsstjóri fyrir 
snyrtibraut og aðrar verkgreinar Fjölbrautaskólans í Breiðholti. 

Kennarar í snyrtideild haustönn 2012, vorönn 2013 og áfangar sem þeir kenndu voru: 

Alma Guðmundsdóttir: Haustönn 2012: HAS1012 og 1112, HAS2012 (1), HAS2012 (2), FOS1024, 
FOS2012 (1), FOS2012 (2), SVN1012 og 2012. Samtals 20 kennslustundir á viku en greitt fyrir 18 vegna 
SVN1012 og 2012 sem er greitt sem 2 kennslustundir. 

Vorönn 2013: FOS1024, FOS2012, HAS1012 og 1112, HAS2012. SVN1012 og 2012 (1). Samtals 16 
kennslustundir á viku en greitt fyrir 14 vegna SVN1012 og 2012 sem er greitt sem 2 kennslustundir.  

Á. Bergljót Stefánsdóttir: Haustönn 2012: AND3036 (2) og 3124 (2), HÁR2024, HÚÐ1024 (1) HÚÐ1024 
(2), LIT1012, RIG1024 og SNV1024. Samtals 32 kennslustundir á viku en greitt fyrir 30 vegna RIG1024 
sem er greitt fyrir sem 2 kennslustundir. 

Vorönn 2013: AND2036 og 2124, AND4036 (1), HÚÐ1024, RIG1024 (1) og SNV1024. Samtals 28 
kennslustundir á viku en greitt fyrir 26 vegna RIG1024 sem er greitt fyrir sem 2 kennslustundir. 

Guðrún Benný Svansdóttir: Haustönn 2012: FÖR3024 (1), FÖR3024 (2), LSM2036 (1) og 2112 (1), 
LSM2036 (2) og 2112 (2). Samtals 24 kennslustundir. 

Vorönn 2013: FÖR3024, LIT1012, LSM1024 og LSM1112, LSM2036 og 2112. Samtals 20 kennslustundir.  

Guðrún Pétursdóttir: Haustönn 2012: AND1036 og 1124, AND3036 (1) og AND3124 (1), FÖR2024, 
ÞJA106C. Samtals 36 kennslustundir á viku en greitt fyrir 28 vegna ÞJA106C sem er greitt fyrir sem 4 
kennslustundir. 

Vorönn 2013: AND1036 og 1124, AND3036 (1) og 3124 (1), FÖR2024 og VAX1024. Samtals 28 
kennslustundir á viku.  

Nína Björg Sigurðardóttir: Haustönn 2012: FÖR1024, HAS3024, ILM1024 (1), ILM1024 (2), LSM1024 og 
1112, LSM3012 og STO1024 (1). Samtals 28 kennslustundir á viku. 

Vorönn 2013: HAS3024 (1), HAS3024 (2), ILM1024, ILM2024 (1), ILM2024 (2), LSM 3012 (1), LSM3012 
(2), SVN2012 (2) og STO1024 (1). Samtals 30 kennslustundir á viku. 

Sigurbjörg Lilja Furrow: Haustönn 2012: AND2036 og 2124, AND4036, STO3024 (2), SVS1012, VAX1024 
og ÞSF1012. Samtals 28 kennslustundir á viku.  

Vorönn 2013: AND4036 (2), FÖR1024, RIG1024, SVS1012, ÞJA106C (1) og ÞJA106C (2) og ÞSF1012. 
Samtals 40 kennslustundir en greitt fyrir 24 vegna RIG1024 sem er greitt fyrir sem 2 kennslustundir og 
ÞJA106C (1) og (2) sem er greitt fyrir sem 8 kennslustundir. 

Árangur nemenda 

Á haustönn 2012 voru nemendur á snyrtibraut 162 og á vorönn 2013 voru þeir 131. 

Á haustönn 2012 luku 14 nemendur burtfararprófi í snyrtifræði en á vorönn 2013 voru þeir 16. Frá því 
brautin var stofnuð haustið 1986 hafa 434 nemendur útskrifast. 

  



46 

Neðangreind tafla sýnir einkunnadreifingu nemenda á skólaárinu 2012–2013. 

 
 

Þeir nemendur sem ætluðu í starfsþjálfun strax að loknu burtfararprófinu hafa allir fengið náms-
samning á snyrtistofu. Nemendur fara í starfsþjálfun í 10 mánuði, til að auka enn frekar frumkvæði, 
sjálfstæða hugsun, færni og fagleg vinnubrögð. Nemendum frá snyrtideild FB gengur yfirleitt vel að fá 
vinnu á snyrtistofum til að ljúka starfsþjálfun.  

Mætingar nemenda á vorönn 2013 voru mun betri en á haustönn 2012 og má það þakka hertu eftirliti 
með mætingum nemenda. 

  

Einkunnadreifing haust 2012 Einkunnadreifing vor 2013

Áfangi Fjöldi Féllu Hættu Z Stóðust Áfangi Fjöldi Féllu Hættu Stóðust

AND1036 15 4 0 11 AND1036 14 1 1 12

AND1124 17 4 0 13 AND1124 15 3 2 10

AND2036 12 2 0 0 10 AND2036 11 1 1 9

AND2124 17 2 1 0 14 AND2124 10 1 9

AND3036 23 6 1 2 14 AND3036 16 2 14

AND3124 23 5 1 0 17 AND3124 13 1 12

AND4036 14 0 0 14 AND4036 16 16

FOS1024 12 1 0 0 11 FOS1024 9 1 8

FOS2012 22 1 0 21 FOS2012 10 10

FÖR1012 16 2 4 0 10 FÖR1012 15 2 13

FÖR1112 15 4 0 11 FÖR1112 14 1 13

FÖR2024 12 1 0 0 11 FÖR2024 8 8

FÖR3024 20 1 1 0 18 FÖR3024 11 11

HAS1012 15 1 4 0 10 HAS1012 14 1 13

HAS1112 15 4 0 11 HAS1112 14 1 13

HAS2012 22 1 0 21 HAS2012 10 1 9

HAS3024 14 1 0 0 13 HAS3024 17 1 16

HÁR2024 14 0 0 14 HÁR2024 0

HUÐ1024 22 1 1 0 20 HUÐ1024 12 12

ILM1024 22 1 0 21 ILM1024 12 1 11

0 ILM2024 19 1 18

LIT1012 15 4 0 11 LIT1012 14 1 13

LSM1024 13 1 0 0 12 LSM1024 8 8

LSM1112 13 1 0 0 12 LSM1112 8 8

LSM2036 22 1 0 21 LSM2036 12 12

LSM2112 22 1 0 21 LSM2112 12 12

LSM3012 14 0 0 14 LSM3012 19 1 18

RIG1024 14 0 0 14 RIG1024 16 16

SNV1024 17 1 1 0 15 SNV1024 9 1 1 7

STO1024 23 1 2 20 STO1024 11 1 10

SVN1012 12 1 0 0 11 SVN1012 9 1 8

SVN2012 14 1 0 0 13 SVN2012 16 16

SVS1012 15 4 0 11 SVS1012 14 1 13

VAX1024 12 1 0 0 11 VAX1024 9 1 8

ÞJA106C 14 0 0 14 ÞJA106C 16 16

ÞSF1012 15 4 0 11 ÞSF1012 14 1 13
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Á haustönn var unnið að samsýningu FB snyrtideildar, textíldeildar og Iðnskólans í Hafnafirði. Sýningin 
var haldin 22. nóvember á 19. hæð að Höfðatorgi í Reykjavík. Var þetta glæsileg tískusýning þar sem 
tveir hópar úr áfanganum FÖR3024 á snyrtideild FB sáu um förðun á módelum. Fatnaður var hannaður 
af textíldeild FB og um hárgreiðslu og ljósmyndun sáu nemendur úr Iðnskólanum í Hafnarfirði. 

Á vorönn var aftur um samvinnu að ræða en án aðkomu textíldeildar og tískusýningar. Þá förðuðu 
nemendur á snyrtideild FB módel og nemendur frá IH sáu um ljósmyndun.  

Nemendur snyrtideildar tóku einnig þátt í að farða fyrir leiksýningar hjá nemendafélagi FB undir stjórn 
Guðrúnar Bennýjar kennara deildarinnar. 

Nýjungar eða sérstakar áherslur  

Reynt er að fylgjast vel með öllum nýjungum í iðngreininni og setja inn í námið þar sem hægt er að 
koma því við. 

Kennsluaðferðir eru fjölbreyttar í snyrtideild og mikið er um einstaklingsmiðaða kennslu í verklegum 
áföngum. Uppbyggjandi gagnrýni er viðhöfð með hrósi fyrir vel unnið verk og nemanda bent á það sem 
betur mætti fara. Nemendur bera sjálfir ábyrgð á sínu námi, höfð er trú á getu þeirra og komið til móts 
við mismunandi þekkingu og reynslu sem þeir hafa. 

Á haustönn kom út ný kennslubók Andlitsmeðferðir og efnafræði snyrtivara, höfundar eru kennarar 
deildarinnar Bergljót Stefánsdóttir og Guðrún Pétursdóttir. Bókin nýtist í stórum hluta verklega og 
fagbóklega námsins. 

Í sumum áföngum eru myndskeið notuð til stuðnings verklegri kennslu. Í þeim geta nemendur kynnt 
sér verkþætti til stuðnings námi sínu og þjálfað hæfni sína enn frekar. Stefnt er að því að útbúa fleiri 
kennslumyndskeið til stuðnings verklegu námi á brautinni, sem leiðir til þess að námsfyrirkomulag verði 
sveigjanlegra og fjölbreyttara. 

Starfsþróun og samvinna kennara 

Kennarar brautarinnar hafa sótt nokkur námskeið, kynningar og fyrirlestra á skólaárinu. Má þar t.d. 
nefna að fyrir áramótin sóttum við námskeið um súrefnismeðferðina Intraceuticals frá Systraseli 
(leyndarmál Hollywoodstjarnanna), OPI gelnaglalökkun, nýjar vörur Novexpert sem ÓM flytur inn, 
líkamsbeitingu á snyrtistofum og Bótox og fylliefni sem lýtalæknirinn Ágúst Birgisson sá um kynningu 
á. Eftir áramótin var m.a. farið á kynningu á Noname-snyrtivörum og nýjungum á tækjum og vörum frá 
Guinot ásamt nýjum SMASHBOX-förðunarvörum hjá Artika.  

Tveir kennarar, Nína Björg og Guðrún Benný, sóttu alþjóðaþing snyrtifræðinga CIDESCO í október 2012 
og komu með góðar og gagnlegar upplýsingar þaðan. 

Í febrúar 2013 fékk FB styrk að fjárhæð 1.500.000 kr. til að endurskoða og þróa snyrtifræðibraut og 
setja í þrep með tilliti til nýrra markmiða mennta- og menningarmálaráðuneytisins um lokamarkmið 
og hæfnimarkmið, þ.e. þekking, leikni og hæfni. Verkefnastjóri er Stefán Andrésson, áfangastjóri. Þeir 
sem hafa hingað til unnið að þróuninni eru Alma Guðmundsdóttir fagstjóri, Bergljót Stefánsdóttir 
kennari á snyrtibraut FB og Inga Kolbrún Hjartardóttir skólastjóri Snyrti- og fótaaðgerðaskóla Íslands, 
Kópavogi.  

Kynningarmál og tengsl við ytri aðila 

Í apríl sl. bauð deildin snyrtistofueigendum í léttar veitingar og var þeim sýnd snyrtideildin ásamt hluta 
af skólanum. Heilmiklar umræður urðu milli kennara og stofueiganda. 

Meðan nám hjá nemendum í skólanum fer fram er tenging við atvinnulífið með vinnustaðanámi á 
snyrtistofum, kallast sá áfangi ÞJA106C. Hafa snyrtistofueigendur verið mjög jákvæðir með að taka við 
nemendum frá FB. 
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Á hverri önn fara nemendur í snyrtideild í ýmsar vettvangsferðir. Nemendur í verklegu námi á fyrstu 
önn fara m.a. í heimsókn í tvær eða fleiri heildverslanir og fá kynningu á snyrtivörum. Þeir sem eru á 
annarri önn fara m.a. í heimsókn á fótaaðgerðastofu og sjá þar muninn á fótsnyrtingu og fótaaðgerð. 
Þeir heimsækja einnig Orkuhúsið og fá fræðslu um hreyfigreiningu og hvernig skó á að velja.  

Á þriðju og fjórðu önn skoða nemendur Bláa lónið og fá fræðslu m.a. um læknalindina þar og græna 
þörunginn sem vex í lóninu. Einnig fara þeir í Heilsustofnunina í Hveragerði og kynnast starfseminni 
þar. Þeir sem eru á fjórðu önn fara einnig á gervinaglastofu og sjá þar hvernig unnið er með neglur og 
naglaskraut. Vettvangsferðir eru einnig farnar í leikhúsin og á sjónvarpstöðvar þar sem nemendur 
kynnast hvernig förðunin fer fram þar. 

Í júní 2013 fara fjórir nemendur sem eru á þriðju önn í verklegu námi til Belgíu. Fengu þeir styrk frá 
Leonardo til starfsþjálfunar í einn mánuð. Munu þeir vinna á snyrtistofum og fá þann tíma metinn sem 
einn mánuð og reiknast hann inn í 10 mánaða starfsþjálfunina. Þeir kennarar sem hafa séð um skipulag 
á þessari ferð eru Nína Björg, kennari á snyrtibraut, og Ágústa Unnur, kynningarstjóri skólans. 

Styrktaraðilar snyrtibrautar eru með áframhaldandi stuðning með kaupum á auglýsingaskiltum og hafa 
bæst við glerskápar þar sem tveir heildsöluaðilar greiða fyrir að kynna vörur sínar. Einnig hafa verið 
settir upp fjórir rammar þar sem íslenskum vöruframleiðendum verður boðið að kynna vörur sínar. 
Þetta auðveldar snyrtideildinni að bæta tækjakost deildarinnar.  

Tillögur til skólayfirvalda um úrbætur 

Brýn nauðsyn er að endurnýja tæki á snyrtibraut. Mörg af tækjum, eins og t.d. þar sem eru notuð í 
andlitsmeðferðum, eru ónýt eða jafnvel hættuleg. Kennarar á brautinni leita leiða til að kaupa ný tæki. 

Kennarar á snyrtibraut óska eftir tíma til að vinna að þeim hugmyndum sem þeir hafa um nýjungar í 
kennsluháttum, námsmati og kennsluefni og tækifæri til að vinna það, t.d. með því að hafa aðgengi að 
sérmenntuðu fólki í myndbandsgerð, tölvum og íslensku.  

Fyrir nemendur væri gott að hafa nokkra tíma á viku (aukatíma) þar sem þeir gætu fengið stuðning frá 
kennara við það sem þeir eiga erfitt með að tileinka sér og gætu nýtt aðstöðu brautarinnar. 

Starfsbraut 
Guðrún Hallgrímsdóttir 

Um brautina 

Á haustönn var tímafjöldi á starfsbraut 196 tímar á viku. Á vorönn var tímafjöldinn 197,5 tímar. 

Á skólaárinu stunduðu 35 nemendur nám við brautina. Einn nemandi, Mateuzs Sienda féll á mætingu 
og hætti námi um áramót. Alexander Guðmundsson hætti námi vegna félagslegra aðstæðna um 
mánaðamótin febrúar/mars. Um áramót voru tveir nemendur teknir inn, Grace McDonald og Daníel 
Jóhannsson.  

Á vorönn 2013 útskrifuðust 9 nemendur:  

Atli Már Indriðason 

Dagmar Högnadóttir, en hún fékk framfaraverðlaun starfsbrautar 

Elvar Már Andrason 

Fannar Halldór Sveinbjörnsson 

Jóhann Ingi Ögmundsson 

Kolbeinn Örn Jakobsson 

Kristín Guðgeirsdóttir 

Kristín María Jónsdóttir 

Ragnar Darri Guðmundsson 
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Kennarar og kenndir áfangar 

Kennarar Áfangar 

Dadda Guðrún Ingvadóttir Íslenska, stærðfræði, upplýsingatækni, fjölmiðlun, heimilisfræði, 
starfsnám, list - og verkgreinar, samfélagsfræði, útikennsla 

Guðrún Hallgrímsdóttir Íslenska, stærðfræði, enska, vinnuþjálfun, landafræði, 
upplýsingatækni, samfélagsfræði, lífsleikni, útikennsla 

Halldóra Björnsdóttir Íþróttakennsla, leiðtogaþjálfun, næringarfræði 

Hildur Eggertsdóttir Handverk (hugur og hönd), stærðfræði, starfsnám, samfélagsfræði 

Hrafnhildur Gísladóttir Íslenska, tjáskipti, enska, heimilisfræði, starfsnám, bóklegt 
starfsnám, list- og verkgreinar 

Jóhann Arnarson Íþróttakennsla, enska, heimilisfræði, stærðfræði, undirbúningur 
fyrir ökunám 

Ólöf S Arngrímsdóttir Íslenska, námsstuðningur 

Sigurður Fjalar Jónsson Íslenska, stærðfræði, upplýsingatækni, landafræði, saga 

Valdís Harrysdóttir Handverk (hugur og hönd), starfsnám, myndmennt, kvikmyndun 

 

Kennarar brautarinnar eru níu auk þess sem Sigríður Anna Ólafsdóttir kenndi íslensku fjóra tíma á viku 
og Jón Ólafsson smíði með sama tímafjölda. Einar Jónsson þroskaþjálfi og lýðheilsufræðingur stóð fyrir 
sex vikna námskeiði í lýðheilsu fyrir einn nemendahópinn. Á vorönn var Eiríkur Sigmarsson 
þroskaþjálfanemi í vettvangsnámi á starfsbraut og tengdist hann öllu starfi brautarinnar á því tímabili. 

Þetta skólaár hefur að mörgu leyti verið erfitt. Nokkrir nemendur glímdu við geðræn veikindi o.fl. 
þannig að mikill tími fór í að halda utan um þeirra mál og vera í góðu sambandi við foreldra og ekki síst 
tengslastofnanir. Salvör Bjarnadóttir geðhjúkrunarfræðingur kom og var með tvo fyrirlestra, annan um 
áfallahjálp og hinn um þunglyndi og forvarnir. Það er mjög mikilvægt fyrir kennara starfsbrautar að 
geta fengið utanaðkomandi aðstoð þegar erfiðleikar steðja að.  

Nýjungar í námi (kennsluefni, kennsluhættir, tækja- eða tæknivæðing o.fl.) 

Allir kennarar starfsbrautar hafa til umráða iPad spjaldtölvu og hefur þetta skólaár nýst vel til að inn-
leiða spjaldtölvur í námi og kennslu á brautinni. Reynslan af notkun spjaldtölva í kennslu á starfsbraut 
hefur verið mjög góð og kennarar mjög áhugasamir um að þróa starfið áfram með þessa nýju tækni. 
Spjaldtölvurnar hafa reynst vel við að einstaklingsmiða nám og auka sjálfstæði nemenda, t.d. í íþróttum 
og lífsleikni. 

Starfsþróun og samvinna kennara 

Í vetur var boðið upp á vettvangsnám fyrir kennara á starfsbrautum. Dadda Guðrún Ingvadóttir, Guðrún 
Hallgrímsdóttir, Hildur Eggertsdóttir, Hrafnhildur Gísladóttir, Jóhann Arnarson og Valdís Harrysdóttir 
skráðu sig í námið. Fyrirkomulag námsins var þannig að boðið var uppá fjórar staðlotur, tvær á hvorri 
önn. Loturnar voru eftir hádegi á föstudögum og frá kl. 9:00–17:00 á laugardögum. Aðaláhersla 
námsins var á starfsþróun og unnu kennarar starfsbrautar að sameiginlegu verkefni og tengdu það 
starfi brautarinnar. 

Sigurður Fjalar sótti námskeið í verkefnastjórnun sem á án vafa eftir að nýtast okkur á Starfsbraut. 
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Halldóra Björnsdóttir sótti eftirtalin námskeið á Coursera.org (www.coursera.org): 

 Principles of Public Health – við University of California. 

 Community Cange in Public Health – við John Hopkins. 

Kennarar funda reglulega og fara yfir verkefni og áherslur og vinna saman að hugmyndum og 
úrlausnum. 

Kennarar sóttu mörg námskeið á skólaárinu 

 Menntabúðir – upplýsingatækni í sérkennslu. 

 Ráðstefna á vegum Epli.is. 

 Í skýjunum – ráðstefna á vegum 3f. 

 Námsstefna Félags starfsbrautakennara –ráðstefna haldin í FB. 

 Námskeið í bókbandi. 

 Námskeið í lýðheilsu. Sumarnámskeið Félags kennara á starfsbrautum. 

Örnámskeið 

 Kynning á iPad. 

 Fjalar heimsótti Special Needs ráðstefnuna í London og kynnti fyrir kennurum brautarinnar það 
áhugaverðasta þaðan. 

 Jóhanna Geirsdóttir hélt örnámskeið í gerð vefleiðangra fyrir kennara brautarinnar. 

 Kennarar brautarinnar hafa einnig verið með námskeið og kynningar. 

 Fjalar var með kynningu á Menntabúðum. 

 Jóhann og Hrafnhildur voru með tvær kynningar varðandi notkun á iPad í sérkennslu. 

 Hildur og Valdís voru með kynningu á hreyfimyndagerð og kynningu á skapandi starfi. 

Kynningarmál og tengsl við ytri aðila 

Starfsbraut heldur úti vefnum www.starfsbraut.is þar sem finna má fjölbreyttar upplýsingar og fréttir 
af starfi brautarinnar. 

Starfsbraut heldur einnig úti síðu á Facebook http://facebook/starfsbraut og er óhætt að segja að hún 
hafi verið mjög virk í vetur. Facebook-síðan er fyrst og fremst hugsuð sem upplýsingaveita fyrir 
kennara, nemendur, foreldra, útskrifaða nemendur og aðra velunnara brautarinnar. Þegar þetta er 
skrifað fylgjast 327 einstaklingar með því sem fram fer á síðunni. 

Starfsbraut heldur úti rás á YouTube þar sem birt eru stutt myndskeið sem tengjast skólastarfinu. 

Stuttmyndakeppni starfsbrauta 

Stuttmyndakeppni starfsbrauta er haldin annað hvert ár og var að þessu sinni í haldin í FB. Kennarar 
starfsbrautar sáu um allan undirbúning og framkvæmd keppninnar. Guðrún Hrefna skólameistari setti 
keppnina og afhenti áhorfendaverðlaunin. Dómnefnd var skipuð þeim Guðnýju Halldórsdóttur 
leikstjóra, Óttarri Proppé borgarfulltrúa og Ingu Rut Sigurðardóttur frá Kvikmyndaskóla Íslands. 
Rúmlega tvö hundruð nemendur frá öllu landinu sóttu þennan viðburð. 

Umsóknir um skólavist á starfsbraut 

Í ár sóttu 16 nemendur um skólavist á starfsbraut næsta skólaár. Eftir að hafa farið yfir umsóknir var 
ákveðið að taka inn 13 nýnema og verða því 37 nemendur á starfsbraut næsta haust.  

Nýnemaheimsókn 

Í vor var öllum nýnemunum boðið í heimsókn í skólann. Kennarar tóku á móti nemendunum og lögðu 
fyrir þá spurningalista og fóru með þeim í hópeflisleiki. Markmiðið var að kynna skólann og draga 
þannig úr kvíða fyrir því að byrja á nýju skólastigi. 

Á sama tíma tók Fjalar á móti foreldrum og fór einnig yfir upphaf skólagöngu ásamt áherslum og fyrir-
komulaginu á brautinni. Fjalar lagði áherslu á mikilvægi góðrar samvinnu með hagsmuni nemenda í 
huga. Vonum við að þessi vinna skili sér í bættu samstarfi og betri upplýsingum. 

http://www.coursera.org/
http://www.starfsbraut.is/
http://facebook/starfsbraut
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Í haust var Nemendaviðtalsdagur. Þá hitti nemandi umsjónarkennara og voru flestir með foreldra/ 
forráðamenn með í för. Farið var yfir líðan nemenda í skóla, áherslur og val fyrir næstu önn. 

Ferðir og fleira 

Í haust fóru nemendur og kennarar í tveggja daga ferð á Laugarvatn. 

Í lok apríl stóðu kennarar brautarinnar fyrir skemmtikvöldi þar sem útskrifuðum nemendum var boðið 
og einnig nemendum frá öðrum starfsbrautum á höfuðborgarsvæðinu. 

Firmakeppni í boccia var haldin í byrjun maí. Keppnin var liður í söfnunarátaki vegna útskriftarferðar-
innar. 

Útskriftarnemendur fóru í fimm daga ferð til London um mánaðamótin apríl/maí. Nemendur, foreldrar 
og kennarar lögðu á sig mikla vinnu til að sú ferð gæti orðið að veruleika og var hún vel heppnuð. 

Styrkir 

Til að halda uppi öflugu starfi þarf sjálfsaflafé. Var víða sótt um styrki. Eftirtaldir styrkir eru komnir í hús 
en við vonum að þeir verði fleiri því verkefnin eru mörg: 

 Styrkur frá Thorvaldsensfélaginu að upphæð kr. 650.000. 

 Lionsklúbburinn Eir gaf kr. 100.000. 

 Styrktar- og menningarsjóður Norvikur veitti 200.000 króna styrk. 

Tillögur til úrbóta  

Eins og fram hefur komið var þetta skólaár erfitt. Mikilvægt er að tryggja utanaðkomandi aðstoð þegar 
erfiðleikar steðja að. 

Mikilvægt er að brautin hafi aðgang að skólaeldhúsi fyrir heimilisfræðikennslu og kennslu í lífsleikni. 
Skólaeldhús getur nýst miklu fleirum eins og nemendum á Nýbúabraut og á Framhaldsskólabrautinni. 
Næsta skólaár 

Næsta skólaár er gert ráð fyrir að 37 nemendur stundi nám við starfsbrautina. Mjög mikill áhugi er 
innan brautarinnar að halda áfram þróunarstarfi og vinna með eftirtalda þætti: 

 Markvissari nýtingu á iPad í kennslu. 

 Áfram verði unnið að því að efla fjölbreytta kennsluhætti og þróa nýjungar í skólastarfi. 

 Áhersla á markvissari einstaklingsáætlun fyrir hvern og einn nemanda. 

 Nýta möguleika Google til samskipta og samvinnu í meira mæli en nú er.  

Stærðfræðideild 
Jón K. Þorvarðarson 
Kennarar og kenndir áfangar á skólaárinu 

Á yfirstandandi skólaári störfuðu eftirfarandi kennarar við deildina: 

Gunnar Páll Jóakimsson, Haukur P. Benediktsson, Hjálmur St. Flosason, Jón Þorvarðarson og Þórdís Ása 
Þórisdóttir. Sveinn Ingi Sveinsson var í námsorlofi. 

Auk ofangreindra störfuðu eftirfarandi kennarar í hlutastarfi eða í kvöldskóla: 

Anton M. Gylfason, Friðrik O. Júlíusson, Jóhanna Eggertsdóttir og Sigurður R. Guðjónsson. 

Eftirfarandi áfangar voru kenndir í stærðfræðideild á yfirstandandi skólaári: 

STÆ0006, STÆ1024, STÆ1224, STÆ1226, STÆ1936, STÆ2936, STÆ2024,STÆ2624, STÆ3036, STÆ3136, 
STÆ4036, STÆ5036 og STÆ6036. 

  

http://www.flickr.com/photos/starfsbraut/sets/72157629587020638/
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Starfsþróun, nýjungar og samvinna 

Stærðfræðideildin hefur átt í samvinnu við Ellert Ólafsson varðandi notkun forrita í stærðfræðikennslu. 
Auk þess hefur stærðfræðideildin nýtt sér svokallaðan tutor-web og hefur átt í samvinnu við Önnu 
Helgu Jónsdóttur kennara við HÍ á þeim vettvangi. Stærðfræðideildin hefur áhuga á að prófa sig áfram 
á þessu sviði og afla sér meiri reynslu. 

Tengsl við ytri aðila 

Stærðfræðideildin hefur nú sem fyrr átt í góðu samstarfi við tvo grunnskóla í Breiðholti, nánar tiltekið 
Breiðholtsskóla og Ölduselsskóla. Nemendur í Breiðholtsskóla hafa þreytt próf í FB í byrjunaráföng-
unum STÆ102 og STÆ122, en kennslan hefur verið á ábyrgð skólans. Fyrirkomulagið hjá Ölduselsskóla 
var með aðeins öðrum hætti, en þar kenndi Þórdís Ása byrjunaráfangana og hafði námsmat nemenda 
með höndum. Stefnt er að því í framtíðinni að fyrirkomulagið í báðum skólunum verði með sama hætti 
og hjá Breiðholtsskóla. 

Undirritaður brá sér til Noregs og þáði boð um að sækja ráðstefnu er fjallaði um samþættingu bók-
náms- og verknámsgreina. Niðurstöður ráðstefnunnar hafa þegar verið kynntar innan stærðfræði-
deildar sem og á sameiginlegum fundi fagstjóra. Auk þess hefur skólameistari skýrslu undir höndum 
varðandi umrædda ráðstefnu. 

Mætingakerfið 

Menn hafa skipst á skoðunum varðandi mætingakerfið og eru deildar meiningar um ágæti þess. 
Flestum finnst það mjög þungt í vöfum og hafa velt því fyrir sér hvort ekki sé betra að hafa miðlæga 
stjórn á þessum málum. Við sendum aðvörunarbréf og fáum stundum svarbréf til baka frá áfanga-
stjórum að þessi eða hinn sé kominn með langtímavottorð eða eigi við sérstök persónuleg vandamál 
að stríða. Eða þá að við ættum að gefa einstaka nemendum lokaséns gegn því að þeir mæti í alla tíma 
sem eftir eru. 

Einu atriði verðum við að huga sérstaklega vel að, nefnilega hvernig við túlkum niðurstöður hertrar 
mætingareglu. Það er sitthvað að mæta og stunda nám eða bara að mæta til að fá viðveruna skráða. 
Ef batnandi mætingu fylgir ekki batnandi árangur nemenda þá dofnar ljóminn af glæsilegum súluritum! 
Þetta atriði þarf nauðsynlega að skoða í næstu tölfræðisamantekt. Semsé, er línuleg fylgni milli 
„viðveru“ og árangurs? Sennilega verður að taka brottfallsnemendur til hliðar í þeirri úttekt því fjöl-
margir hætta námi af öðrum ástæðum en slakri mætingu. 

Árangur nemenda í stærðfræði 

Um árangur nemenda í stærðfræði er í sjálfu sér lítið að segja enda fátt fréttnæmt á þeim vettvangi. 
Fall á lokaprófi var töluvert mikið í algengustu áföngunum. Brottfall er risavaxið vandamál í öllum 
áföngum (líka efri áföngum). Fallið minnkar eftir því sem ofar dregur af eðlilegum ástæðum og 
árangurinn í STÆ503 var fágætur. 

Ef við skoðum algengustu áfangana og lítum aðeins til þeirra sem skiluðu sér í próf þá er niðurstaðan 
þessi (vor 2013): 

 Af þeim sem skiluðu sér í próf í STÆ0006 voru 50% sem náðu. Gríðarlegt brottfall. 

 Af þeim sem skiluðu sér í próf í STÆ1024 voru 67% sem náðu. Ekkert brottfall. 

(Mikill munur er á niðurstöðum milli anna í STÆ1024. Haustönn kemur alltaf miklu betur út (87% 
náðu á haustönn 2012). Stærðfræðideildin hefur velt því fyrir sér hvort ekki verði hreinlega að 
handvelja nemendur í STÆ1024 á hverri vorönn). 

 Af þeim sem skiluðu sér í próf í STÆ1026 voru 65% sem náðu. Gríðarlegt brottfall. 

 Af þeim sem skiluðu sér í próf í STÆ1224 voru 65% sem náðu. Gríðarlegt brottfall. 

 Af þeim sem skiluðu sér í próf í STÆ2024 voru 70% sem náðu. Töluvert brottfall. 

 Af þeim sem skiluðu sér í próf í STÆ3036 voru 79% sem náðu. Gríðarlegt brottfall. 

 STÆ4036 var símatsáfangi, 70% af upphaflegum fjölda náði. 

 STÆ5036 var símatsáfangi og féll einungis 1 af 25 nemendum sem er einn besti árangur sem sést 
hefur í langan tíma. 

 STÆ6036 var símatsáfangi, 81% af upphaflegum fjölda náði. 
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Hafa skal hugfast að í þessum tölum er fjöldi nemenda sem einungis mætti í próf til að skrifa nafnið 
sitt, eða því sem næst. Nefnilega nemendur sem voru fyrir löngu síðan búnir tapa þræðinum og héldu 
sér eingöngu inni til að fá skráða viðveru! Að mínu mati ætti sortera þessa nemendur með 
brottfallsnemendum þótt það sé auðvitað erfiðari samantekt.  

Hvað algengustu áfangana áhrærir, þá hygg ég árangur nemenda sé mjög sambærilegur við þann 
árangur sem við höfum átt að venjast mörg undangengin ár. Með vísun í hreina tölfræði er árangurinn 
vissulega slakur, en þá er ekki nema hálf sagan sögð. Nemendur í FB eru ekki hreinræktað úrtak úr 
öllum framhaldsskólum og menn verða að horfast í augu við þá bláköldu staðreynd. Samanburður við 
marga aðra skóla er því að engu hafandi. Bak við tölurnar liggur nefnilega annar veruleiki sem ekki er 
sýnilegur. Og ef horft er til þess veruleika þá hafa fjölmargir sigrar unnist með nemendum. Hreint 
ótrúlegir sigrar! Um þessa sigra er sjaldan fjallað, því miður. 

Kennslufræðistefna stærðfræðideildar og niðurstöður skólafundur 

Talsverður tími stærðfræðideildar fór í að ræða kennslufræðistefnu og skilaði deildin allítarlegri skýrslu 
varðandi það efni. Umræðan var aftur tekin upp, að tilmælum skólameistara, eftir að niðurstöður 
skólafundarins lágu fyrir. 

Undirritaður vill ekki gera lítið úr skólafundi enda kærkominn vettvangur fyrir nemendur til að koma 
skoðunum sínum á framfæri varðandi ýmis mál sem kunna að brenna á þeim. Ég er hins vegar þeirrar 
skoðunar að niðurstöður síðasta skólafundar beri að nálgast af varfærni en ekki óðagoti. Gleymum því 
ekki að nemendum var uppálagt að ræða málefni sem e.t.v. stóð þeim ekki hjarta næst. Tíminn var 
naumur og sumir höfðu sig lítið frammi. Og það verður bara að segjast eins og er að stundarhagsmunir 
áttu tiltölulega greiða leið inn í umræðuna, sbr. 

(1) ekkert eða lítið heimanám, 

(2) miða kennsluna við lokapróf, 

(3) hafa nokkur stutt próf yfir önnina en ekki lokapróf, 

(4) hafa fleiri símatsáfanga, 

(5) sleppa lokaprófum, 

(6) sýna sveigjanleika varðandi skilafresti, 

(7) gefa ekki seint fyrstu 10 mínúturnar, 

(8) frjáls mæting (sú tillaga kom allavega fram í mínum hópi) 

 o.s.frv. 

Auk þess má benda á eftirfarandi punkta sem vekja upp spurningar: 

(1) nota leiki (?) 

(2) mæta (?), 

(3) mæta og kenna (?), 

(4) sé ávallt viðstaddur í tíma (?), 

(5) nenna að kenna (?), 

(6) fylgja tíðarandanum í kennslu (?), 

(7) gefa sér (ótakmarkaðan) tíma í námsefnið (?) 

(8) gefa nemendum tækifæri til að móta námið (?),  

(9) beri virðingu fyrir því að nemandinn sé í fleiri en einum áfanga (?) 

 o.s.frv. 

Í fljótu bragði fæ ég ekki séð hvernig svör af þessum toga geti stuðlað að því að hinn almenni kennari 
endurbæti, lagi eða leiðrétti sína kennslu. Að þessu sögðu legg ég áherslu á að kennarar eru sérfræð-
ingar á sínu sviði, bæði hvað varðar faglega þáttinn og kennslufræðilega þáttinn. Og ég hygg að það sé 
óumdeilt að langsamlega flestir kennarar skólans bera hag nemenda sinna fyrir brjósti og leggja sig 
fram fyrir þeirra hönd. 

Stærðfræðideildin hefur nú, að beiðni skólameistara, stytt plaggið um kennslufræðistefnu deildarinnar 
svo að hún rúmist fyrir á einni blaðsíðu og sé um leið tæk til birtingar á vef skólans eins og áhersla hefur 
verið lögð á.  
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Athugasemdir varðandi stefnuna „að enginn eigi að falla” 

Nú hefur sú stefna verið mörkuð að enginn eigi að falla í áfanga. Enda fullyrt að nemendum sé gerður 
mikill óleikur séu þeir krafðir um að endurtaka einstaka áfanga. Áður en stefnan var kynnt var stærð-
fræðideild FB boðuð á fund með skólameistara og aðstoðarskólameistara þar sem tekist var á um 
umrædda stefnu. Niðurstaða fundarins var afgerandi: Stefna sem kveður á um „að enginn eigi að falla” 
í áfanga fékk engan hljómgrunn meðal kennara deildarinnar enda vandséð hvernig þeir geta framfylgt 
henni með faglegum hætti. Sá raunveruleiki sem FB hefur búið við mörg undanfarin ár talar einfaldlega 
sínu máli. Og tölurnar tala sínu máli. Deildin léði hins vegar máls á því að leggja fram tillögu sem miðar 
að því að koma til móts við þarfir þeirra nemenda sem eiga í miklum erfiðleikum með stærðfræðinám. 

Að nemandi þurfi að endurtaka einstaka áfanga í áfangakerfi þarf síður en svo að vera slæmur kostur. 
Í þessu kristallast kannski kostir áfangakerfisins, nemendum gefst kostur á að ná betri tökum á náms-
efninu með því að endurtaka áfanga, en á sama tíma halda þeir sínu striki í öðrum áföngum. Og í þessu 
sambandi er rétt að vekja athygli á orðum Katrínar Jakobsdóttur menntamálaráðherra sem lagði 
áherslu á að nemendur fari í gegnum námið á þeim hraða sem þeim hentar (Stöð 2, 12. maí). Sumir 
nemendur þurfa einfaldlega lengri tíma. Það er fróðlegt að bera saman menntastefnur framhaldsskóla. 
Í FÁ er áhersla lögð á að skólinn sé framfarasinnaður og að nemendur beri ábyrgð á eigin námi. Ég hef 
hvergi fundið stafkrók um það í menntastefnu annarra framhaldsskóla „að enginn eigi að falla í áfanga” 
og að nám nemenda sé að stærstum hluta á ábyrgð kennarans. 

Það er skoðun stærðfræðideildar að stefnunni hafi ekki verið fylgt úr hlaði með markvissri áætlun. 
Engin fyrirheit voru gefin um aukið fjármagn, engin fyrirheit gefin um einstaklingsaðstoð, engin fyrir-
heit gefin um sérúrræði af margvíslegum toga, engin fyrirheit gefin um aukna aðstoð við innflytjendur, 
engin fyrirheit gefin um hvernig leysa skuli vanda þeirra nemenda sem stunda vinnu með skóla, og 
svona mætti lengi lengi telja. Ég hef rætt þessa stefnu enn frekar innan stærðfræðideildar og skipst á 
skoðunum við fjölmarga kennara í öðrum deildum. Eftir því sem ég fæ best séð finnst flestum stefnan 
vera úr öllum takti við straum veruleikans og að það vanti alla innistæðu til að hrinda henni í 
framkvæmd. 

Í þessu sambandi vil ég benda á nýlega frétt Fréttablaðsins (30.04.13) þar sem brottfall nemenda var 
gert að umfjöllunarefni á forsíðu blaðsins. Þar kom skýrt fram að fjölmargir nemendur búa við kröpp 
kjör og eiga við andlega vanheilsu að stríða. Við þennan hóp bætist svo við heill herskari nemenda sem 
tekst á við annars konar vandamál í sínu daglega lífi. Auk þess sinna margir nemendur náminu illa 
sökum þess að þeir stunda launaða vinnu samhliða náminu. Í fréttinni kemur fram að fjölmargir skólar 
glíma við brottfallsvandamál svo að því fer svo víðs fjarri að vandamálið sé einangrað við FB. Einnig 
liggur fyrir skv. skýrslu Samráðsvettvangs að næstum fjórðungur þeirra sem hefja nám í framhaldsskóla 
ljúka því ekki og hlutfall þeirra sem útskrifast nokkurn veginn á réttum tíma er mun lægra hér á landi 
en á hinum Norðurlöndunum. Vandamálið sem FB glímir við er risavaxið og sennilega stærra en hjá 
mörgum öðrum framhaldsskólum. Lausnamiðaðar úrbætur eru ekki í sjónmáli nema að mjög 
takmörkuðu leyti enda skólinn í þröngri stöðu sökum fjárskorts. Þess vegna er óskiljanlegt að skólinn 
(af öllum skólum) ætli sér að gera út á þá stefnu að enginn eigi að falla. Margir hafa kennt stefnuna við 
útópíu. 

Sem fagstjóri stærðfræðideildar vil ég segja eftirfarandi: 

Við getum aldrei tryggt að allir nemendur nái sínum markmiðum og falli ekki í áföngum. Það getur 
einfaldlega ekki verið á ábyrgð kennara, sem fyrst og fremst sinnir hópakennslu (oft mjög fjölmennir 
hópar), ef einstaka nemendur fara út af sporinu og tapa þræðinum, m.a. vegna lélegrar ástundunar, 
slakrar mætingar eða persónulegra vandamála. Við setjum fram lágmarksröfur varðandi kunnáttu og 
lykilfærni í efnisþáttum og styðjumst m.a. við lögbundna námskrá í þeim efnum enda ber mennta-
málaráðherra ábyrgð á almennri stefnumótun í málefnum framhaldsskóla. Og í lögum um framhalds-
skóla er beinlínis kveðið á um að allt námsmat skuli byggjast á þeim markmiðum sem mælt er fyrir um 
í aðalnámskrá. Vissulega bera kennarar hagsmuni nemenda sinna fyrir brjósti, en jafnvel þótt þeir ræki 
sínar skyldur og geri gott betur þá kemur það ekki í veg fyrir að nemendur falli í áföngum. 
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Ég hef enn ekki séð nein haldbær rök sem mæla sérstaklega gegn því að nemandi endurtaki einstakan 
áfanga. Þvert á móti ná margir nemendur varanlegri fótfestu í grein eftir að hafa endurtekið áfanga. Af 
hverju endurtaka menn tölvunámskeið? Dansnámskeið? Golf-námskeið? Listnámskeið? Tungu-
málanámskeið? Tónlistarnámskeið? Íslenskunámskeið? Stjörnufræðinámskeið? Af hverju fara menn að 
fúsum og frjálsum vilja aftur á byrjenda-námskeið, jafnvel þótt þeir hafi ekki „fallið”? Svarið liggur 
auðvitað í augum uppi: Þeir vilja læra undirstöðuatriðin betur! Telja sig ekki hafa náð lykilfærni í við-
komandi grein. Ekki hef ég orðið var við þá umræðu að þessu fólki sé gerður mikill óleikur. Þvert á móti. 

Rétt er að hafa hugfast að kennarar geta ekki leyft sér að skoða málin eingöngu út frá sjónarhorni 
nemenda enda gerir samfélagið skýrar kröfur til lágmarkskunnáttu sem í flestum tilvikum er vörðuð 
með lögum. Hvað með nemendur sem falla á ökuprófi, svo eitthvert einfalt dæmi sé tekið? Eða flug-
prófi? Viljum við hleypa þeim óhindrað út í (flug)umferðina? Leika okkur að eldinum? Hleypa þeim 
áfram í meiraprófsnám? Meira að segja John Hattie er þeirrar skoðunar að nemandi verði að klára 
„fyrsta borðið“ í tölvuleiknum áður en hann reynir við „annað borðið“. Stefnan „að enginn eigi að falla“ 
er þar af leiðandi ábyrgðarlaus og algerlega úr lausu lofti gripin. Þótt stefnan sé í sjálfu sér göfug þá er 
hún því miður innistöðulaus þegar blákaldur veruleikinn er skoðaður. 

Ef skólameistari leggur áherslu á að halda stefnu sinni til streitu þá vekur það upp margar óþægilegar 
spurningar sem nauðsynlega þarf að svara. Er stefnan sú að nemendur fái að standast áfanga með sem 
minnstri fyrirhöfn? Viljum við að æ fleiri nemendur komist í gegn með minni kunnáttu en áður hefur 
tíðkast? Viljum við útskrifa nemendur með æ minni menntun og um leið grafa undan menntakerfinu? 
Er FB „markaðsfyrirtæki“ í samkeppni þar sem árangur nemenda verður trommaður upp með 
súluritum? Og hvert er hlutverk kennara FB í þessari hasarkenndu stefnumörkun? Ég hef heyrt á 
sumum kennurum að nú hugsi þeir sig ekki tvisvar um ef nemandi er á mörkum þess að ná áfanga, 
hann einfaldlega er látinn ná! Skilaboðin séu án tvímæla og komi beint frá skólameistara. Er ekki sú 
raunverulega hætta fyrir hendi að kennarar slái af kröfum í ljósi hinnar nýju stefnu sem margir kenna 
við ógnarstefnu? Ef stefnan leiðir til þeirrar niðurstöðu þá er það ekki einasta skaðlegt fyrir samfélagið 
heldur er farið á svig við lögbundna námskrá sem er grafalvarlegt mál. Hætt er við að einkunnabólga 
muni eiga sér stað án þess að nokkuð rísi undir henni. Kennarar verða settir undir óbærilegan þrýsting 
því enginn vill verða afhausaður í kennslukönnunum. Þeir kennarar sem koma til með að standa fast á 
eðlilegum námskröfum geta hæglega orðið undir í samkeppni. Um þetta hafa verið skrifaðar fjölmargar 
lærðar greinar. 

Tillögur stærðfræðideildar til úrbóta varðandi kennslu í byrjunaráföngum 

Tillögur stærðfræðideildar varðandi STÆ1026 áfangann fylgja þeirri leiðarstjörnu að koma sem mest til 
móts við þarfir slakari nemenda í stærðfræði. 

STÆ1026 áfanginn (hægferð) hefur um langt árabil verið kenndur í FB. Hann hefur gefið miklum fjölda 
nemenda tækifæri til að ná sæmilegri/góðri fótfestu í stærðfræði. Flestum þessara nemenda hefði 
reynst ofviða að takast á við áfangann STÆ1024 (meðalferð) þar sem töluvert meira er lagt á herðar 
nemenda. Þrátt fyrir þessi mjög svo jákvæðu áhrif STÆ1026 áfangans á skólastarfið þá glímum við engu 
að síður við háa tíðni falls og brottfalls. Og við þessu er eðlilegt að sporna eftir bestu getu. T.d. með því 
að skapa betri námsaðstæður fyrir þá nemendur sem eiga í erfiðleikum. 

Nú er fyrirkomulagið þannig að ef ekki koma til einhverjar sérstakar ástæður til úrsagna úr áfanganum 
þá situr nemandinn hann til annarloka og þreytir lokapróf. Margir nemendanna hafa þó misst þráðinn 
eftir fyrstu vikurnar og mikil sóun á verðmætum er þá fólgin í því að þeir sitji áfram, engum til gagns. 
Svo ekki sé nú minnst á þau neikvæðu viðhorf sem hljóta að byggjast upp gagnvart stærðfræðinni við 
slíkar mannskemmandi kringumstæður. 
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Stærðfræðideildin leggur því til eftirfarandi breytingar á fyrirkomulagi STÆ1026 áfangans: 

1) STÆ1026 hópunum verði raðað upp í þriggja hópa blokkir. 

2) Eftir fyrstu 4–5 vikurnar verði prófað úr því efni sem farið hefur verið yfir (grunnatriði algebru) og 
nokkrum öðrum grundvallaratriðum stærðfræðinnar (t.d. tugakerfið, forgangsröð aðgerða, 
almenn brot). 

3) Í hverri þriggja hópa STÆ1026 blokk verði nemendum raðað í hópa uppá nýtt eftir árangri í prófinu. 
Við áætlum að í hverri blokk haldi tveir hópar áfram yfirferð námsefnisins skv. kennsluáætlun í 
STÆ1026. Í þriðja hópinn raðast þeir nemendur sem ætla má að hafi ekki forsendur til að fylgja 
fyrrnefndri áætlun eftir. Umræddir nemendur yrðu skráðir í nýjan áfanga t.d. STÆ1316. Sá áfangi 
yrði, hvað námsefni varðar, milli STÆ000 og STÆ102 og þar með mjög góður undirbúningsáfangi 
fyrir STÆ1026. Í þeim áfanga yrði fyrst og fremst lögð áhersla á grundvallaratriði algebru. Þessir 
efnisþættir eru vissulega til staðar í STÆ102 en erfiðustu dæmagerðunum yrði sleppt í STÆ1316. 
Áfanginn yrði því nokkuð vel heflaður fyrir þá getuminni og um leið góður undirbúningur fyrir 
frekara framhald. Í STÆ1316 yrði kennslubókin lögð til hliðar en laus blöð notuð í staðinn því 
reynslan sýnir að nemendum sem dregist hafa aftur úr hrís oft hugur við því þegar heil kennslubók 
liggur fyrir framan þá. STÆ1316 yrði símatsáfangi og gæfi eina einingu. 

4) Þeir nemendur sem standast STÆ1316 geta í lok sömu annar, liggi eindreginn vilji til þess, spreytt 
sig á lokaprófinu í STÆ1026. Við leggjum mikla áherslu á að annars fari þeir strax á næstu önn í 
áfangann STÆ1026 (ekki STÆ1024). 
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Tréiðnadeild 
Stefán Rafnar Jóhannsson 

Inngangur 

Á haustönn 2012 voru kenndir 18 áfangar og var gerð tilraun með að leyfa nemendum af starfsbraut 
að vera með nemendum í verktækni grunnnáms. Gekk það vonum framar og eftir önnina var ákveðið 
að einn nemandi héldi áfram á húsasmíðabraut þar sem hann sýndi bæði áhuga og getu til að halda 
áfram. Nemendur á húsasmíðabraut voru 54 í dagskóla en í kvöldskóla voru þeir 70.  

Almennt gekk dagskólinn vel en 82% nemenda luku þeim áföngum sem þeir voru skráðir í í byrjun 
annar. 

 

 
 

Tæplega 19% nemenda hættu á önninni eða mættu ekki í próf. Ýmsar ástæður voru fyrir þessu 
brottfalli, sumir fóru að vinna og örfáir nemendur voru ekki í því ástandi að geta tekið sig á og stundað 
skólagöngu. 
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EFG 1036 1 16 3 6 7 44% 81% 19% 7,14 Guðmundur

FRV 1036 1 14 2 5 7 50% 86% 14% 7,63 Guðmundur

GLU 1048 1 8 0 0 8 100% 100% 0% 8,13 Magnús

GRT 1036 1 14 4 1 9 64% 71% 29% 7,56 Stefán

GRT 2036 1 8 2 2 4 50% 75% 25% 6,00 Sigurður

INK 1024 1 10 0 1 9 90% 100% 0% 7,00 Magnús

INR 106C 1 10 1 1 8 80% 90% 10% 7,50 Guðmundur

LHÚ 1048 1 11 2 0 9 82% 82% 18% 6,44 Guðmundur og Sigurður

TEH 1036 1 6 0 1 5 83% 100% 0% 6,33 Sigurður

TEH 2036 1 10 3 2 5 50% 70% 30% 6,29 Sigurður

TEH 3036 1 6 0 0 6 100% 100% 0% 8,00 Sigurður

TIH 10A 1 8 1 0 7 88% 88% 13% 7,57 Magnús  og Sigurður

TRÉ 1024 1 11 4 1 6 55% 64% 36% 6,57 Heimir

TRS 1024 1 11 2 0 10 91% 91% 18% 6,44 Guðmundur og Sigurður

TST 1024 1 13 3 0 10 77% 77% 23% 7,44 Heimir

ÚVH 1024 1 9 2 0 7 78% 78% 22% 7,29 Magnús

VTG 106 2 12 2 0 10 83% 83% 17% 6,75 Jón, Guðmundur og Stefán

VTS 1036 1 11 4 1 6 55% 64% 36% 7,00 Heimir

Samtals 188 35 21 133 71% 82% 19%

Hættu eða mættu ekki í próf 18,1%

Fellu 11,2%

Stóðust 70,7%

Samtals 100%
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Í kvöldskólanum voru 16 áfangar kenndir og voru 70 nemendur skráðir í þá og er það nokkur fjölgun 
frá önninni á undan en þá voru 60 nemendur skráðir. 

 

 
 

Í kvöldskólanum gekk námið mjög vel og um 91% nemenda skilaði sér í próf sem verður að teljast 
nokkuð gott. Aukning hefur verið í kvöldskólann á milli anna. 

  

Kvöldskóli haustönn 2012
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ÁGS 1021 1 19 1 1 17 89% 95% 5% 7,06 Jón

GRT 1031 1 17 2 0 15 88% 88% 12% 8,80 Stefán

GRT 2031 1 9 2 0 7 78% 78% 22% 9,00 Stefán

HÚB 1021 1 22 2 4 16 73% 91% 9% 6,10 Jón

LHÚ 1041 1 23 2 0 21 91% 91% 9% 7,67 Guðmundur og Sigurður

SVH1021 1 15 0 3 12 80% 100% 0% 6,33 Jón

TEH 1031 1 7 0 1 6 86% 100% 0% 7,57 Sigurður

TEH 2031 1 8 0 1 7 88% 100% 0% 8,13 Sigurður

TEH 3031 1 12 1 0 11 92% 92% 8% 7,75 Sigurður

TIH10A 1 10 0 1 9 90% 100% 0% 7,30 Magnús og Sigurður

TRÉ 103I 1 10 2 0 8 80% 80% 20% 7,75 Heimir

TRÉ2061 1 5 1 0 4 80% 80% 20% 8,75 Heimir og Stefán

TRS 1012 1 23 2 0 21 91% 91% 9% 7,67 Guðmundur og Sigurður

TST1011 1 14 2 1 11 79% 86% 14% 8,67 Stefán

ÚVH 1024 1 6 0 1 5 83% 100% 0% 7,00 Magnús og Sigurður

VTS 1031 1 10 2 0 8 80% 80% 20% 9,00 Heimir

Samtals 210 19 13 178 85% 91% 9%

Hættu eða mættu ekki í próf 9,0%

Fellu 6,2%

Stóðust 84,8%

Samtals 100%
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Í dagskólanum voru 17 áfangar kenndir. Í upphafi annar var um samkennslu að ræða svo hægt væri að 
halda út kennslu þar sem aðsókn í verklegar greinar hefur minnkað á undanförnum árum. Gerð var 
tilraun með samkennslu í áföngunum LHÚ1048 og TRS1024 með INR106C og gekk það að mestu 
áfallalaust fyrir sig. Samkennsla í TIH10A og ÚVH1024 með INK1024 og GLU1048 gekk hins vegar ekki 
nógu vel þar sem þeir sem voru í timburhúsum voru úti að vinna en inniklæðninga- og gluggahópurinn 
voru inni að vinna og kennarinn gat ekki verið á báðum stöðum í einu. 

 

 
 

Kennslan gekk almennt vel en þó var nokkuð brottfall nemenda sem voru á annarri önn og er 
skýringuna helst að finna í að í þeim hópi voru nokkrir nemendur með mjög brotna fortíð. Þó svo að 
reynt væri að hafa samband við þá og hvetja þá til að gefast ekki upp bar það ekki tilskyldan árangur. 

  

Dagskóli vor 2013
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EFG 1036 1 14 3 2 9 64% 79% 21% 4,33 Guðmundur

FRV 1036 1 13 2 2 9 69% 85% 15% 6,67 Guðmundur

GLU 1048 1 7 0 0 7 100% 100% 0% 7,00 Magnús

GRT 1036 1 15 3 2 10 67% 80% 20% 8,07 Stefán

GRT 2036 1 8 1 1 6 75% 88% 13% 6,27 Stefán

INR 106C 1 7 1 0 6 86% 86% 14% 6,57 Guðmundur

INK 1024 1 7 0 1 6 86% 100% 0% 7,00 Magnús

LHÚ 1048 1 4 0 0 4 100% 100% 0% 7,00 Guðmundur og Sigurður

TEH 1036 1 6 1 3 2 33% 83% 17% 8,50 Sigurður

TEH 2036 1 6 0 0 6 100% 100% 0% 8,67 Sigurður

TEH 3036 1 2 0 0 2 100% 100% 0% 9,00 Sigurður

TIH10A 1 6 1 1 4 67% 83% 17% 7,20 Magnús og Sigurður

TRÉ 109I 1 13 4 1 8 62% 69% 31% 8,13 Heimir

TRS 1024 1 4 0 0 4 100% 100% 0% 7,00 Guðmundur og Sigurður

ÚVH 1024 1 6 1 1 4 67% 83% 17% 7,00 Magnús og Sigurður

VTS 1036 1 13 4 1 8 62% 69% 31% 8,00 Heimir

VTG 106C 1 10 1 0 9 90% 90% 10% 7,00 Jón

Samtals 141 22 15 104 74% 84% 16%

Hættu eða mættu ekki í próf 15%

Fellu 11%

Stóðust 74%

Samtals 100%
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Í kvöldskólanum voru kenndir 16 áfangar og þar af tveir í P áfanga þar sem ekki var nógu stór hópur til 
að hafa þá í stundatöflu. Var það einungis gert í neyðartilfellum til að nemendur gætu farið í sveinspróf.  

 

 
 

Kvöldskólinn gekk mjög vel sem sést á því að 87% nemenda stóðust prófin og verður það að teljast 
mjög gott þar sem megnið af þessum nemendum er í fullri vinnu. 

Nýjungar eða sérstakar áherslur 

Á síðustu önn höfum við í samstarfi við myndlistardeildina verið að skipuleggja nýtt nám við skólann 
en það er verkefni sem Elín Rafns, Guðrún Gröndal, Jón Ólafsson, Stefán Rafnar og Eva Friðriksdóttir 
byrjuðu að vinna við fyrir tveimur árum. Stefnt er að því að þessi áfangi byrji á vorönn 2014. 

Starfsþróun 

Á komandi önn höfum við í tréiðnaðardeild áhuga á að byrja aftur að skoða hvern áfanga fyrir sig og 
athuga hvað megi betur fara og hvað þurfi að gera til að auka gæði kennslunnar og minnka brottfall 
nemenda. Ætlunin er að byrja að skoða tvær fyrstu annirnar og endurskipuleggja námið. Til dæmis 
ætlum við að skoða verkefnin sem við höfum verið að gera og athuga hvað megi betur fara í bóklega 
hlutanum. En til þess þarf tíma og er það von okkar að við getum byrjað aftur að vinna við þetta verkefni 
sem við byrjuðum á fyrir nokkrum árum en vegna tímaskorts hefur þetta mikilvæga verkefni að mestu 
legið niðri.  

  

Kvöldskóli vorönn 2013
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ÁGS 1021 P 5 1 0 4 80% 80% 20% 7,50 Jón

GLU 1021 1 12 0 1 11 92% 100% 0% 7,83 Magnús

GRT 1031 1 12 2 0 10 83% 83% 17% 8,00 Stefán

GRT 2031 1 15 5 0 10 67% 67% 33% 8,40 Stefán

HÚB 1021 1 10 0 1 9 90% 100% 0% 7,00 Jón

INR 1061 1 9 1 1 7 78% 89% 11% 7,25 Guðmundur 

LHÚ 1041 1 10 0 0 10 100% 100% 0% 7,00  Sigurður

SVH1021 P 5 1 0 4 80% 80% 20% 6,50 Jón

TEH 1031 1 10 6 0 4 40% 40% 60% 8,75 Sigurður

TEH 2031 1 12 0 0 12 100% 100% 0% 8,25 Sigurður

TEH 3031 1 4 0 0 4 100% 100% 0% 7,75 Sigurður

TRÉ 103I 1 10 0 0 10 100% 100% 0% 8,10 Heimir og Jón

TRÉ2061 1 13 1 1 11 85% 92% 8% 8,25 Heimir, Magnús  og Stefán

TRS 1012 1 11 0 0 11 100% 100% 0% 7,27 Sigurður

TST1011 1 14 0 0 14 100% 100% 0% 7,43 Guðmundur 

VTS 1031 1 10 1 0 10 80% 80% 20% 8,20 Heimir

Samtals 162 18 4 141 113% 120% 13%

Hættu eða mættu ekki í próf 11%

Fellu 2%

Stóðust 87%

Samtals 100%
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Kynningarmál 

Á undanförnum misserum höfum við reynt að auka áhuga grunnskólanemenda á tréiðnaðardeildinni. 
Við höfum m.a. boðið nemendum úr Fellaskóla í heimsókn og sýnt þeim aðstöðuna og útskýrt fyrir 
þeim námsfyrirkomulagið. Þeim var boðið að spreyta sig í smiðjunni og lét áhuginn ekki á sér standa. 
Eflaust á kynning af þessu tagi eftir að skila okkur fleiri nemendum í verklegt nám á næstu önn.  

Á næstu önn stefnum við á að bjóða fleiri skólum til samstarfs og bjóða upp á námskynningu. Við 
buðum smíðakennurum í grunnskólum í heimsókn og sýndum þeim aðstöðuna og buðum þeim í 
heimsókn til okkar með nemendur sína. Viðbrögðin voru mjög góð og eigum við von á að þeir mæti 
með nemendur sína á námskynningu til okkar næsta vetur. Auk þessa stendur til að bjóða náms-
ráðgjöfum úr grunnskólum í heimsókn á næstu önn. 

Á síðasta ári fengum við í heimsókn til okkar formann Meistarafélags húsasmiða og formann Tré-
smíðafélags Reykjavíkur til fundar um hvernig hægt væri að hvetja nemendur til að sækja verklegt nám 
og voru þeir tilbúnir til að aðstoða okkur við að byggja upp námið og kynna betur námið og aðstoða 
okkur við að koma nemum í starfsþjálfun. Á síðustu önn var gert myndband til að auglýsa deildina og 
var því dreift á YOUTUBE.  

Hvað er hægt að gera  

Á síðasta ári var starfsandinn í deildinni ekki nógu góður þar sem til stóð að segja upp starfsmönnum 
og fækka áföngum. Til stóð að skera niður um 50% á næstu önn og ef það hefði gengið eftir þá hefði 
deildin þurrkast út á stuttum tíma því nemendur sem eru farnir koma ekki til baka nema í undan-
tekningartilfellum. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti útskrifar flesta nemendur í húsasmíði og er einn af 
bestu skólum landsins á því sviði ef ekki sá besti ef tekið er mið af niðurstöðum sveinsprófa undanfarin 
ár. Sem dæmi má nefna að í fyrra var nemandi sem fékk 10 í einkunn á sveinsprófi og á síðustu önn 
voru tveir nemendur sem fengu 9,48 og 9,52 í einkunn.  

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti verður að gera verklegum greinum hærra undir höfði og byggja undir þær 
því þær hafa verið flaggskip skólans undanfarin ár. Stundum þarf að færa fórnarkostnað meðan verið 
er að byggja upp og þjóðfélagið er að komast upp úr þeirri lægð sem það hefur verið í. Í dag er þegar 
orðinn skortur á iðnaðarmönnum svo ekki er langt að bíða þess að aðsókn aukist.  

  



62 

Tungumáladeild 
Gunnhildur Guðbjörnsdóttir 

Kennarar og kenndir áfangar 

Kennarar skólaárið 2012–2013 voru: Í dönsku, Ágústa Unnur Gunnarsdóttir, Brynja Stefánsdóttir og 
Gunnhildur Guðbjörnsdóttir, í þýsku, Gunnhildur Gunnarsdóttir og Ragnheiður Ásgrímsdóttir og Jesús 
H. Potenciano kenndi spænsku. Auður Lorenzo kenndi spænsku haust 2012 og fór svo í fæðingarorlof 
og við af henni tók Árný Jónsdóttir. Sara Celbat dönskukennari var í fæðingarorlofi allan veturinn. Um 
páska 2013 fór Ragnheiður Ásgrímsdóttir í veikindaleyfi og tók þá Gunnhildur Gunnarsdóttir hennar 
kennslu. Einnig kenndi Stefán Andrésson nokkrum P-nemendum þýsku.  

Fundir voru haldnir jafnt og þétt yfir skólaárið. Á haustönn 2012 voru allmargir fundir um gerð nýrrar 
námskrár í náinni samvinnu við enskudeild. Þeirri vinnu var frestað um óákveðinn tíma vegna samninga 
sem voru felldir. Að öðru leyti funduðu kennarar deildarinnar um hin ýmsu málefni, svo sem hvað 
einkennir góðan kennara og kennslufræðilega stefnu deildarinnar. Úttekt á þeirri vinnu kemur í 
kaflanum um starfsþróun og samvinnu kennara hér á eftir.  

Erlend tungumál sem falla undir deildina eru danska, þýska og spænska. Nemendur af öllum bók-
námsbrautum taka dönsku og annað hvort þýsku eða spænsku. Nemendur málabrautar taka bæði 
þýsku og spænsku. Nemendur málabrautar voru 50 á haustönn 2012 og 41 á vorönn 2013.  

Á öðrum brautum en bóknámsbrautum er danska í kjarna, en ekki þriðja tungumálið. 

 

Fjöldi nemenda í erlendum tungumálum í FB skólaárið 2012–2013 

 Haust 2012 Vor 2013 

DAN0006 14 nemendur 15 nemendur 

DAN1024 50 nemendur 8 nemendur 

DAN1026 95 nemendur 36 nemendur 

DAN1936 9 nemendur Ekki í boði 

DAN1046 4 nemendur Ekki í boði 

DAN2024 53 nemendur 86 nemendur 

DAN2124 80 nemendur 42 nemendur 

DAN3036 17 nemendur Ekki í boði 

DAN4036 Ekki í boði 9 nemendur 

DAN5036 1 nemandi (P) Ekki í boði 

SPÆ1036 52 nemendur 12 nemendur 

SPÆ2036 54 nemendur 37 nemendur 

SPÆ3036 43 nemendur 31 nemandi 

SPÆ4036 29 nemendur 28 nemendur 

SPÆ5036 Ekki í boði 9 nemendur 

SPÆ5136 2 nemendur (P) 1 nemandi (P) 

ÞÝS1036 47 nemendur 45 nemendur 

ÞÝS2036 32 nemendur 33 nemendur 

ÞÝS3036 25 nemendur 28 nemendur 

ÞÝS4036 24 nemendur 24 nemendur 

ÞÝS5036 Ekki í boði 2 nemendur (P) 

ÞÝS5136 5 nemendur (P) Ekki í boði 
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Kvöldskóli  

Kennarar í kvöldskóla á haustönn voru Brynja Stefánsdóttir og Gunnhildur Guðbjörnsdóttir í dönsku og 
Jesús H. Potenciano, Auður Lorenzo, og Sigrún Magnúsdóttir í spænsku. Eitthvað fækkaði 
spænskutímunum á vorönninni þar sem einungis Jesús kenndi. Kennsluskipting í dönskunni var óbreytt. 

Áfangar sem í kenndir voru á skólaárinu 2012-2013: 

 Haustönn 2012 Vorönn 2013 

DAN1021 24 nemendur 19 nemendur 

DAN2021 12 nemendur 21 nemandi 

SPÆ1031 15 nemendur 13 nemendur 

SPÆ20131 15 nemendur Ekki í boði 

SPÆ3031 19 nemendur Ekki í boði 

Þýska hefur ekki verið kennd við kvöldskóla FB í nokkur ár. 

Árangur nemenda 

Árangur nemenda hefur verið mikið í umræðunni undarnfarið, ekki síst í sambandi við brotthvarf 
nemenda. Í vetur voru haldnir fundir bæði með kennurum og nemendum um málið. Kennarar voru 
spurðir hvað þeir teldu að einkenndi góðan kennara. Oft hafa réttindi nemenda verið rædd. Réttindi 
nemenda til að fá kennslu við hæfi er skýlaus og hefur FB reynt eftir megni að mæta þeirri kröfu. Hins 
vegar þótti það gott að nemendur voru spurðir í vetur á skólafundi hver þeirra ábyrgð væri, hvað 
nemendum bæri að gera til að standa sig í námi.  

Námsmat í tungumáladeild er hefðbundið, í formi verkefna og kannana á önn og lokaprófs á prófatíma. 
Einungis örfáir áfangar voru símatsáfangar þetta skólaárið, það eru efstu áfangar í dönsku: DAN3036 á 
haustönn, ásamt 5036 í P og danska 4036 á vorönn.  

Hér fyrir neðan eru töflur sem sýna meðaleinkunnir nemenda í áföngum tungumáladeildar og 
einkunnadreifingu á skalanum frá einum upp í tíu. Þar má sjá að algengast er að einkunnir nemenda 
liggi á bilinu 5–7 eða að meðaleinkunn allra áfanga í erlendri tungumáladeild, sé 6,459 á haustönn 2012 
og 6,43 á vorönn 2013. 

Einkunnadreifning dagskóla haust 2012 

Áfangi 
Meðal-

tal 
Staðal-

frávik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fjöldi 

DAN0006 6,64 1,43 0 0 0 1 1 3 3 2 1 0 11 

DAN1024 6,9 1,54 0 0 1 5 1 5 11 16 3 0 42 

DAN1026 5,47 1,61 1 2 6 13 13 20 15 7 0 0 77 

DAN1046 8,25 0,96 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4 

DAN1936 8,0 1,41 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 5 

DAN2024 5,66 1,76 0 1 4 6 10 11 4 6 1 1 44 

DAN2124 7,19 1,74 2 0 2 2 1 8 24 20 12 2 73 

DAN3036 7,31 1,84 0 1 0 0 0 1 4 4 3 0 13 

DAN5036 9,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

SPÆ1036 6,11 2,31 2 2 2 6 5 8 8 5 8 1 47 

SPÆ2036 5,13 1,69 1 1 7 5 16 7 6 3 1 0 47 

SPÆ3036 6,49 1,53 0 0 1 1 11 11 7 6 6 0 43 

SPÆ4036 6,0 1,61 0 2 0 1 5 11 4 4 1 0 28 

SPÆ5136 6,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

ÞYS1036 5,85 1,95 1 2 3 7 3 9 12 7 2 0 46 

ÞYS2036 5,34 1,84 0 1 6 4 4 9 5 2 0 1 32 

ÞYS3036 5,67 1,4 0 0 1 4 7 5 4 3 0 0 24 

ÞYS4036 5,32 1,49 0 1 2 3 4 8 3 1 0 0 22 

ÞYS5136 6,4 0,55 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5 

  6,459   7 13 35 58 81 120 116 87 42 6 565 

Einkunnadreifing dagskóla vorönn 2013 



64 

Áfangi 
Meðal-

tal 
Staðal-

frávik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fjöldi 

DAN0006 7,14 0,86 0 0 0 0 1 1 7 5 0 0 14 

DAN1024 7,83 0,98 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 6 

DAN1026 5,34 1,81 0 2 4 5 6 3 9 3 0 0 32 

DAN2024 6,14 1,79 0 5 1 7 13 17 21 8 8 0 80 

DAN2124 6,55 2,13 1 1 4 0 6 5 7 12 5 1 42 

DAN4036 8,29 0,95 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 7 

SPÆ1036 6,11 2,28 3 0 2 8 3 8 10 6 5 2 47 

SPÆ2036 6,06 1,85 0 0 1 8 8 4 3 7 4 0 35 

SPÆ3036 5,57 1,14 0 0 1 2 14 7 4 2 0 0 30 

SPÆ4036 5,85 1,54 0 1 0 0 14 5 2 3 2 0 27 

SPÆ5036 7,13 1,36 0 0 0 0 1 2 1 3 1 0 8 

SPÆ5136 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

ÞYS1036 6,19 2,28 3 2 1 1 5 7 10 9 3 1 42 

ÞYS2036 5,91 1,84 0 2 2 3 4 10 5 5 2 0 33 

ÞYS3036 5,33 2,06 1 2 3 2 2 12 3 0 1 1 27 

ÞYS4036 6,38 0,88 0 0 0 0 3 12 6 3 0 0 24 

ÞYS5036 4,5 2,12 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 

   6,43   8 15 20 36 80 94 92 71 35 6 457 

      1,8% 3,3% 4,4% 7,9% 17,5% 20,6% 20,1% 15,5% 7,7% 1,3% 100,0% 
 

Nýjungar eða sérstakar áherslur 

Engar róttækar breytingar urðu á kennsluefni, kennsluháttum eða tækjavæðingu á skólarárinu 2012–
2013. Þýskudeildin tók nýja bók til kennsku vorið 2012 og hélt áfram að kenna hana núna í vetur. Í 
öllum greinum deildarinnar er notuð á einhvern hátt Portfolio-mappa Evrópska tungumálarammans, 
þar sem lögð er áhersla á að nemendur beri sjálfir ábyrgð á utanumhaldi námsefnis síns og sjálfsmat. Í 
dönsku 2024 var haldið áfram með tilraun frá vetrinum á undan, hin svokallaða hringekja. Hún felst í 
því að nemendur vinna saman í hóp á ákveðnum stöðvum í tímanum og flytja sig svo á næstu stöð í 
tímanum á eftir. Vinnunni lýkur þegar nemendur hafa unnið verkefni á öllum stöðvum. Þetta gafst vel 
og var auðvelt að virkja nemendur til vinnu með þessu móti. Í dönsku 3036 var boðið upp á sérstakan 
kvikmyndaáfanga. 

Ný hljómflutningstæki voru keypt í þýsku- og spænskustofur.  

Starfsþróun og samvinna kennara 

Kennarar deildarinnar vinna mikið saman innan hvers fags fyrir sig. Það er engin spurning að það er 
mikill styrkur í því að kennarar geti haft samráð sín á milli um kennslufræðileg málefni og hvernig eigi 
að takast á við vanda sem mætir kennaranum í kennslustofunni. 

Á vorönn 2013 var farið í vinnu með kennslufræðilega stefnu deildarinnar. Hér kemur samantekt af 
þeirri vinnu: 

Að læra erlend tungumál er langt ferli, sem nauðsynlegt er að byggja markvisst og skipulega upp. 
Orðaforði, málnotkun og tilfinning fyrir tungumáli fæst ekki nema með stöðugri uppbyggingu og 
æfingum. Aukinn orðaforði fæst með til dæmis lestri texta, nemandi eykur skilning sinn á tungumáli 
bæði með lestri og hlustun, lærir að tjá sig á riti og tali með fjölbreyttum æfingum sem þjálfar þessa 
þætti.  

Í tungumálakennslu er talað um hina fjóra færniþætt sem þarf að þjálfa: lestur – ritun – tal – hlustun. 
Þessum þáttum er hægt að skipta upp nánar:  

Lestur þjálfast með margbreytilegum textum sem eru ýmist hraðlesnir eða lesnir vandlega. Hraðlesnir 
textar eru ekki síst bókmenntatextar, þar sem nemandi les að miklu leyti sjálfstætt. Þar er meiri áhersla 
lögð á að skilja samhengi, frekar en að skilja hvert orð fyrir sig. Þeir textar sem eru lesnir vandlega eru 
oft stuttir textar þar sem orðaforði er skoðaður ýtarlega. Gott er að hafa texta úr raunveruleika 
nemenda, svo þeir nái að tengja sig við viðfangsefnið og það veki áhuga. 
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Ritun er stór þáttur í tungumálanámi, því þar sést oft kunnátta nemandans á tungumáli einna best. 
Ritunarverkefni geta verið frá því að vera örstutt, bara nokkrar setningar upp í bókmenntaritgerðir. 
Tillögur komu fram frá kennurum hvernig hægt væri að virkja nemendur í þessum færniþætti: Fá 
nemendur til að „kenna“ hvor öðrum. Fyrst undirbúa „kennsluna“ og í næsta tíma kenna hinum. Getur 
verið bæði málfræði og menning. Í lok tímans, ein kynning (glærur). Alltaf einhver sem kynnir í hverjum 
tíma – þjálfar líka tal. 

Tal er þjálfað með samtalsæfingum, þar sem nemendur vinna saman tveir og tveir, eða með 
frásagnaræfingum. Frásagnir geta ýmist verið fyrir framan allan bekkinn eða bara við kennara. Meðal 
tillagna frá kennurum deildarinnar voru þessar: Nemendur búa til eigin verkefni. Munnleg endursögn 
og eftir að handriti hefur verið dreift, búa nemendur til verkefni/spurningar. Samtalsæfingar í raun-
aðstæðum. Leikir: Keppni getur verið hvetjandi fyrir nemendur. 

Hlustun er hægt að þjálfa á margvíslegan hátt. Hefðbundin hlustunarverkefni, oft tilbúin, gerð sérstak-
lega fyrir nemendur á því stigi sem hentar, kvikmyndir og tónlist er nokkur af þeim verkefnum sem 
notuð eru í tungumálakennslu í FB.Tillögur sem komu fram í stefnumótunarvinnunni um þennan 
færniþátt voru meðal annars eftirfarandi: Hafa kennsluna sjónræna. Nota efni sem er hvort tveggja 
hljóð og tal, t.d. Youtube Samvinnunám: Hlustunarefni og fá nemendur til að vinna úr því sem þeir 
heyra. Fá nemendur til að finna lög heima og hvetja þau til að hafa skoðun. 

Kennurum deildarinnar finnst mikilvægt að finna áhugasvið nemendanna. Einnig verður nám að vera 
merkingarbært. Nemendur eru virkari ef þeir finna að þeir geta nýtt sér þekkinguna. Gagnvirk verkefni 
geta komið að góðum notum til að virkja nemendur til vinnu. Mikilvægt er að nemendur viti til hvers 
er ætlast af þeim. 

Einnig var rætt hvernig við fáum nemendur til að taka meiri ábyrgð og hér koma niðurstöður úr þeirri 
umræðu: 

 Setja hálfunnin skjöl inn á dreifnám. Nemendur þurfa að hafa fyrir því að sækja uppýsingarnar fyrir 
tímann. 

 Mælst er til að Portfolio-mappa sé notuð í kennslu tungumála. 

 Að deildir fylgi eftir settum reglum um mætingu. 

 Mikilvægt að nemendur mæti undirbúnir í tímana. Koma þeim í skilning um að það sé á þeirra 
ábyrgð. Ekki síst þegar unnið er í hópum. 

 Láta nemendur taka meiri þátt í ákvarðanatöku. Samkvæmt hugmyndum um nemendalýðræði. 
Jafnvel byrja áfanga með því að setja námsefni og námsmatskröfur og leyfa þeim að skipuleggja 
eigið nám.  

Þessi vinna sem hér er lýst fyrir ofan fór fram á fundum deildarinnar í janúar og febrúar síðastliðinn. 

Kennarar deildarinnar hafa sótt ýmis námskeið og endurmenntun, bæði hérlendi og erlendis. Í sumar 
koma kennarar einnig til með að sækja hin ýmsu námskeið sem í boði verða á vegum Endurmenntunar 
Háskóla Íslands, svo sem um námsmat erlendra tungumála eftir Evrópska tungumálarammanum. 

Kynningarmál og samskipti við ytri aðila 

Á kynningardegi skólans voru erlend tungumál með kynningarbás í matsal nemenda þar sem upp-
bygging náms og námsefni deildarinnar var kynnt. Kennarar voru þar og svöruðu spurningum gesta. 

Hvað erlend samskipti varðar að þá hefur það verið lítið þetta skólaár. Brynja Stefánsdóttir og Auður 
Lorenzo tóku þátt, ásamt Guðjóni Magnússyni, í Comeníusarverkefni, en það var ekki á vegum 
deildarinnar sem slíkrar. Einnig tók Gunnhildur Gunnarsdóttir þátt í erlendu verkefni á skólaárinu. 

Tillögur til skólayfirvalda um úrbætur 

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. Síðastliðnar annir hefur verið leitast við að stilla 
hópastærðum í hóf, eftir tímabil með stórum hópum. Það er gott og mætti halda því áfram.  
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Skýrslur um ýmis verkefni og stoðþjónustu 

Árangursmæld kennsla (Driven by Data) 
Sigríður Anna Ólafsdóttir 

Stefán Benediktsson 

Gunnar Páll Jóakimsson  

Upphafið 

Upphaf áhuga okkar á hugmyndafræðinni DATA DRIVEN INSTRUCTION má rekja til þess að skóla-
meistari Fjölbrautaskólans í Breiðholti Guðrún Hrefna Guðmundsdóttir rakst á bók í Ameríku eftir Paul 
Bambrick-Santoyo sem heitir Driven By Data. 

Eftir að hafa lesið bókina ákvað hún að fá tvo starfsmenn skólans til að mynda leshóp með sér og kynna 
sér efnið. Þetta voru þeir Stefán Benediktsson aðstoðarskólameistari og Gunnar Páll Jóakimsson 
stærðfræðikennari. Eftir að hafa fundað nokkrum sinnum var ákveðið að bæta Sigríði Önnu Ólafsdóttur 
íslenskukennara í hópinn. Þessi hópur myndaði leshóp, las bókina og kynnti sér efni hennar. Það má 
segja að Gunnari Páli og Sigríði Önnu hafi strax litist mjög vel á þær aðferðir sem höfundur bókarinnar 
beitir til að ná árangri í kennslu, með því að nálgast kennsluna og nemendur á annan hátt en venja er. 
Stefán var beðinn um að halda utan um verkefnið. 

Áhugi hópsins var strax svo mikill að ákveðið var að gera tilraun með þessar hugmyndir strax á vorönn 
2013. Ákveðið var að velja hópa á framhaldsskólabraut skólans í íslensku og stærðfræði til að reyna 
þessar kennsluaðferðir á. Skólameistari fann gott íslenskt nafn á verkefnið sem er árangursmæld 
kennsla. 

Gunnar Páll og Sigríður Anna undirbjuggu sína kennslu eftir forskrift bókarinnar strax frá upphafi vor-
annar 2013. Þau merktu strax að nemendur virtust ná betri skilningi á námsefninu með þessum nýju 
aðferðum, viðmót nemenda breyttist og kennslan varð markvissari.  

Námskeið í Charlottesville í Virginíu 

Skólameistari, sem hafði verið í sambandi við höfund bókarinnar 
Paul Bambrick, komst að því að hann væri með ráðstefnu um 
framkvæmd árangursmældrar kennslu 7., 8. og 9. febrúar í 
Charlottesville í Virginíu. Ráðstefnan var haldin í einum af fræg-
ustu háskólum Bandaríkjanna, University of Virginía.  

Ákveðið var að senda Stefán Benediktsson, Sigríði Önnu og 
Gunnar Pál á ráðstefnuna til að fá svör við spurningum og sjá 
hvað aðrir skólar sem ynnu eftir hugmyndafræðinni væru að 
gera.  

Á ráðstefnunni voru um 130 manns aðallega frá N-Karólínu. 
Margir skólanna voru komnir vel á veg með verkefnið, en aðrir 
voru að byrja eins og við. Þeir skólar sem voru komnir lengra á 
veg lofsömuðu allir hugmyndafræðina en töluðu jafnframt um 
að mikil vinna lægi að baki.  

Fyrirlestur eða kennsla Pauls Bambrick byrjaði stundvíslega 
klukkan 8:15 á föstudeginum 8. febrúar. Þann dag kenndi hann til kl. 17:30 með einnar klukkustundar 
matarhléi og tveimur tíu mínútna hléum. Laugardaginn 9. febrúar kenndi hann frá kl. 8:15–13:00 með 
einu 15 mínútna hléi. Allir þátttakendur fengu gagnamöppu sem nýtist við kennslu, undirbúning og 
greiningu. Einnig fengu þeir bækurnar Driven by Data og Leverage Leadership eftir Paul Bambrick. Allur 
aðbúnaður var til fyrirmyndar. 
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Árangursmæld kennsla 

Paul Bambrick-Santoyo hefur stjórnað framkvæmd á árangursmældri kennslu (data driven instruction) 
í hópi North Star Academy skóla (níu skólar sem eru hluti af „Uncommon Schools Network“). 
Árangurinn hefur vakið mikla athygli. Ekki hvað síst vegna þess að skólar sem innleitt hafa þetta kerfi 
hafa náð árangri sem er sambærilegur við bestu skóla í fylkinu (New Jersey) þrátt fyrir mjög ólíkan og 
oft hamlandi bakgrunn nemenda (félagslega og fjárhagslega). Paul hefur síðan þjálfað hóp stjórnenda 
og kennara um öll Bandaríkin sem eru að innleiða kerfið í sínum skólum. Á námskeiðinu var farið býsna 
ítarlega í greiningar og framkvæmd. Í flestum tilvikum voru þátttakendur byrjaðir að vinna eftir þessu 
kerfi og farnir að merkja árangur. Miðað við reynslusögur úr mörgum skólum eru þeir gjarnan að bæta 
sinn árangur stöðugt í tvö til þrjú ár. Því er ekki hægt að meta árangur að fullu eftir stuttan tíma, t.d. 
eitt ár.  

Fjórir lykilþættir 

Lykilþættir sem vinna þarf með til að koma árangursmældri kennslu í framkvæmd eru fjórir. Próf 
(assessments), greining (analysis), framkvæmd (action) og andrúmsloft og viðhorf (culture). Mestur 
tími á námskeiðinu fór í tvo fyrstu þættina en þátttakendur unnu síðan framkvæmdaþáttinn í hópum 
eftir skólum. Þannig gátum við þrjú farið yfir framkvæmdina í þeim áföngum sem við erum að vinna 
með á þessari önn (íslensku og stærðfræði). Við fengum reynslusögur sem lýstu því hvernig viðhorf 
breyttist með sýnilegum árangri þó að fyrsta árið væri oft erfitt. Þá reyndi á staðfestu stjórnenda og 
þeirra sem leiða starfið. Þegar árangur kom í ljós varð viðhorf og andrúmsloft í skólunum allt annað og 
betra.  

Hlutapróf í lykilhlutverki 

Lokamarkmið í áfanga hafa enga þýðingu nema að 
kennari skilgreini og ákveði hvernig hann ætlar að kenna 
og prófa/meta þau. Paul leggur mikla áherslu á að miða 
kennslu út frá þeim. Rauði þráðurinn í kennslunni er því 
vel skilgreind markmið. Búið er að ákveða í upphafi 
hvernig lokapróf lítur út, hvaða markmiðum eigi að ná og 
í hverju eigi að prófa. Hlutapróf eru lögð fyrir með reglu-
legu millibili og skipta lykilmáli í kennslunni. Prófið mælir 
alla þá þætti sem nemendur eiga að hafa á valdi sínu. 
Hver þáttur er skilgreindur og prófið greint með tilliti til 
þess. Þannig sjá kennari og stjórnandi þegar greiningin er 
sett fram, nákvæmlega hvaða þættir það eru sem nemendur hafa náð valdi á og hvar markmiðum hefur 
ekki verið náð. Eftir hlutaprófið setjast stjórnendur og kennarar niður og stjórnandinn fer yfir prófið 
með viðkomandi kennara. Með því fær hann kennarann til að sjá hvar kennslan hefur skilað árangri og 
hvar þarf að vinna betur. Þar sem markmiðum hefur ekki verið náð þarf stjórnandinn að fá kennarann 
til að skipuleggja hvernig hann ætlar að ná þeim markmiðum. Á t.d. að breyta kennsluaðferðum, 
námsefni eða einhverju öðru? Endurkennsluvika eftir hlutapróf fer í að vinna með þessa þætti. 
Nauðsynlegt getur verið að skipta hópnum upp þar sem niðurstöður eru á þann veg (stundum nær 
enginn ákveðnum markmiðum, stundum helmingur o.s.frv.). Með því að greina hlutaprófin er hægt að 
grípa inn í strax á miðri önn og finna leiðir til að hjálpa nemendum sem eru í vandræðum. 

Stjórnendur gegna stóru hlutverki 

Til að kennarar meti og endurmeti árangur kennslunnar þarf stjórnandinn að þekkja efnið vel og 
hvernig fara á yfir greiningu hlutaprófsins þannig að árangur náist. Í námsefni námskeiðsins var t.d. 
farið yfir skipulag greiningafundanna. Horft var á myndbönd af þeim fundum og þau greind. Þannig er 
menntun og undirbúningur stjórnenda jafn og kennaranna.  
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Þegar starfsfólk skóla er farið að vinna eftir þessu kerfi er nauðsynlegt að allir nýir kennarar fái góða 
kynningu á grundvallaratriðum „árangursmældrar kennslu“. Í því tilfelli nefndi Paul að reynslusögur, 
sem eru fjölmargar í bókinni, hafi mikið gildi. Kennarar sem lítið þekki til sjá fljótlega hvernig 
breytingarnar hafa virkað í mismunandi umhverfi. Rétt er að taka fram að kennarar sem náðu góðum 
árangri áður en þeir fóru að vinna eftir þessu skipulagi bættu sinn árangur enn frekar.  

Árangursmæld kennsla í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti 

Unnið hefur verið eftir skipulagi árangursmældrar kennslu í ISL293 og STÆ293 nú á vorönn 2013. 
Stærðfræðikennararnir Gunnar Páll og Haukur Pétur segja þetta að mörgu leyti svipað því sem þeir 
hafa verið að gera og þurfa ekki að breyta miklu til að aðlaga sig nýjum aðferðum og hugmyndum. Í 
íslenskunni hafa Sigríður Anna og Ragnar Sveinn þurft að gera töluverðar breytingar og það fer mikill 
tími í að bæta við nýjum verkefnum og prófum. Kennarar sjá þó allir einhverja breytingu á kennslu sinni 
og nemendum, mismikla eftir hópum og fögum. Í íslenskunni er kennslan markvissari, og hefur tekist 
að vekja upp metnað hjá nokkrum nemendum sem hafa hingað til sætt sig við lágmarkseinkunnir. 

Um miðjan febrúar voru lögð fyrir hlutapróf í þessum fögum og unnin tölfræðiúttekt (sjá fylgiskjöl) á 
þeim líkt og Paul leggur áherslu á í kerfi sínu. Búið er að lesa úr töflunum og endurkenna þá þætti sem 
komu verst út. Á þessum tímapunkti er erfitt að meta starfið, því yfirsýn skortir og tíma til nákvæmrar 
úrvinnslu. Í maí fer fram mat á hvernig til tókst og hvað er hægt að gera betur.  

Óskin er sú að fá að halda áfram að þróa og vinna með árangursmælda kennslu á framhaldsskólabraut 
næstu annir. Raunhæft þykir að nota hana einnig í 0006 áföngum sem og á fyrsta árinu í stærðfræði, 
íslensku, ensku og dönsku og innleiða kerfið smátt og smátt inn í þessa áfanga á næstu þremur til 
fjórum árum. En til þess þarf tíma, peninga og hóp kennara sem er tilbúinn starfa.  

Bókasafn 
Þórunn Snorradóttir 

Eftirfarandi er ársskýrsla bókasafns Fjölbrautaskólans í Breiðholti, skólaárið 2012-2013. Allar tölur 
miðast við skólaárið, nema tölur um fjárveitingu, sem miðast við árið 2012. Tölur í svigum eru frá 
skólaárinu 2011–2012. 

Starfsemi og þjónusta 

Bókasafnsfræðingur var Þórunn Snorradóttir í 100% stöðu, Ragnheiður Líney Pálsdóttir var umsjónar-
maður upplýsingaveitu í 100% stöðu. Í tengslum við bókasafnið er enn fremur námsver, umsjónar-
maður þess er Sunneva G. Filippusdóttir. 

Afgreiðslutími 

Á haust- og vorönn var opið mán. og þri. 8:00–19:30 og mið.-fös. 8:00–16:00. Nemendur höfðu aðgang 
að lesstofu frá kl. 8:00 og þar til skóla lauk á kvöldin. Opnunartími var óbreyttur á meðan á prófum 
stóð.  

Safnkynning 

Jóhanna Geirsdóttir tölvukennari hefur kynnt fyrir öllum nemendum sínum leit í Gegni. Hún bendir 
þeim einnig á heimasíðu safnsins og sýnir þeim nokkrar krækjur þar. Þessi samvinna hefur reynst mjög 
vel. 

Í vetur sem endranær nutu allir nemendur sem komu á bókasafnið til heimildaleita leiðsagnar 
starfsmanna bókasafnsins.  

Lesaðstaða 

Lesborðum á bókasafninu hefur fækkað þó nokkuð þar sem tölvum hefur fjölgað og námsver var sett 
upp á safninu. Aðallesaðstaðan er nú í lesstofu sem ekki er tengd bókasafninu en þar eru lesbásar fyrir 
26 nemendur. 

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.  

Tæki 
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Hægt er að fá tíu 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, einn fyrir nemendur, kennara og starfsfólk bókasafnsins. 
Annar, sem jafnframt er ljósritunarvél, er fyrir kennara og starfsfólk bókasafnsins. Þriðji prentarinn 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. 

Heimildaleit, próf og kennslukannanir 

Nemendur vinna ýmis verkefni á bókasafninu. 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. Í námsveri bóka-
safnsins taka nemendur í auknum mæli próf og einnig má nefna að í vetur hefur Ragnheiður Líney séð 
um kennslukannanir á safninu. 

Útlán og millisafnalán 

15. maí voru millisafnalán alls 24 (32)1. Þetta voru bækur og mynddiskar frá Borgarbókasafni í Gerðu-
bergi. 

Útlán á diskum og bókum á safninu voru 390 (502). 

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 7.224 (8.265) á árinu. 

Safnkostur 

Í Gegni hafa þegar verið skráðir 11.442 titlar 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, aðallega voru þetta diskar með 
íslenskum kvikmyndum. 

Úrklippur: Bókasafnsfræðingur klippir út greinar um kennara og núverandi og fyrrveradi nemendur 
skólans ef greinar um afrek þeirra á einhverju sviði birtast í dagblöðunum. 

  

                                                           
1 Tölur síðasta árs eru innan sviga. 
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Fjárveiting 

Árið 2012 var engin afmörkuð fjárveiting ákveðin til safnsins. Eftirfarandi listi sýnir hvernig útgjöldum 
var skipt: 

Bækur, blöð og tímarit  Kr. 653.854 (471.605)  

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

 Kr. 835.990 (802.677)  

Alls   Kr 1.489.844 (1.274.282)  

 

Nýjar upplýsingar um fjárveitingu ársins 2011 eru í þessari töflu. 

Gjafir 

Að vanda bárust safninu þó nokkrar bókagjafir stærst var þó gjöf frá Guðjóni Ívarssyni kerfisstjóra 
skólans. 

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.  

Húsnæði og búnaður 

Áður hefur komið fram að hluti af húsnæði bókasafnsins hefur verið settur undir námsver. Lesstofa er 
nú í stofu 306 og fyrrum lesstofa nemenda er vinnuherbergi kennara.  

Almannatengsl, ráðstefnur og 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. 
Ragnheiður Líney er í hópum innan skólans um áherslur í upplýsingatækni og vefmál. Hún sér einnig 
um svokallaða „brown bag“ fundi. 

Þórunn og Ragnheiður sátu almenna kennarafundi.  

Nemendafélag FB 
Ásgerður Bergsdóttir 

Magnús Ingvason 

Inngangur 

Félagslíf nemenda í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti var með ágætum skólaárið 2012–13. Í þessari 
stuttu skýrslu ætlum við Ásgerður Bergsdóttir og Magnús Ingvason að reifa nokkra hluti sem við teljum 
standa upp úr í vetur og það sem betur mætti fara. Jafnframt að ræða aðeins um fyrirkomulag og 
framtíð félagsins. 

Veturinn 2012–’13 var margt um að vera hjá Nemendafélagi FB. Alls eru 17 nefndir starfandi innan 
vébanda NFB. Í hverri nefnd eru að jafnaði fimm nemendur. Formaður hverrar nefndar situr sérstakan 
áfanga, FES101 sem var í umsjón okkar þennan vetur. 

Alls voru haldnir 29 FES-fundir í vetur og var mætingin á þá verulega góð. Nánast undantekningalaust 
mættu allir nemendur í tímana. Fyrirkomulagið í tímunum var stundum „kaotískt“ enda nemendum 
leyft að mestu að ráða för. Við félagsmálafulltrúarnir fylgdumst náið með, gripum inn í ef með þurfti, 
en að öðru leyti voru umræðurnar tengdar félagslífinu; skipulagningu og eftirfylgni. 

Formaður NFB var Ágúst Friðriksson, varaformaður Helgi Durhuus, skemmtanastjóri Áslaug María 
Scheving og gjaldkeri Darri Snær Finnbogason en þau tvö síðarnefndu létu af störfum í upphafi vor-
annar. Við teljum okkur hafa unnið ágætlega með þessum nemendum og teljum okkur í ágætu 
sambandi við þau. 
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Starfið í vetur – haustönn  

Haustönnin byrjaði á góðum nýnemadegi. Ákveðið var að fara nýja 
leið sem fólst í því að nýnemar fóru í ratleik innan skólans og utan. 
Skipt var í 15 lið og voru u.þ.b. 10 nemendur í hverju liði. Leikurinn 
tók u.þ.b. tvo klukkutíma og skiluðu nemendur lausnum að loknum 
leik. Eitt lið vann síðan og fékk gjafabréf á pítsur en allir nýnemar 
fengu pítsur og gos að loknum ratleiknum. Virtust nemendur býsna 
ánægðir með daginn og nýja skólann. 

Busavígsla FB fór fram nokkrum dögum síðar og tókst hún mjög 
vel. Þrátt fyrir dálítið sull, kulda og æsing virtust nemendur 
skemmta sér vel. Um kvöldið var svo sérlega vel heppnað busaball haldið á skemmtistaðnum Spot í 
Kópavogi. Aðalhljómsveit kvöldsins var skipuð núverandi og fyrrverandi nemendum skólans. „Það er 
ekki að sjá að það hafi verið ball hér í kvöld“ sagði framkvæmdastjóri staðarins þegar ballið var búið. 

Busaferð var svo farin að Hlöðum í Hvalfirði og fóru um 60 nem-
endur í ferðina og fjórir kennarar. Margt skemmtilegt var gert í 
ferðinni, grillað, farið í leiki, sund, haldin var skemmtileg kvöldvaka 
og spilað og sungið fram eftir nóttu. Ræs var kl. 9:30 og komið var í 
bæinn um hádegisbil. Nemendurnir voru til mikillar fyrirmyndar og 
glæsilegt fólk á ferð. Nemendaráðið er mjög vel skipað og það stóð 
sig frábærlega.  

Gettóvika var haldin í byrjun nóvember og gerðu nemendur ýmis-
legt í þeirri viku. Þá tóku starfsmenn skólans einnig þátt í vikunni og 
klæddu sig í samræmi við þema vikunnar einn dag. Útvarpsstöð var 
starfrækt, ýmsar uppákomur voru í matsal nemenda, s.s. „rapp-

bardagi,“ kvikmynda-sýningar og vikunni lauk svo með góðu gettóballi á skemmtistaðnum Rúbín í 
Öskjuhlíð. Eins og með busaballið tókst það mjög vel og var nemendum til sóma.  

Nemendafélagið tók upp á þeirri nýbreytni á haustönn að hafa 
miðvikudagsuppákomur í hádeginu. Hugmyndin var afar 
skemmtileg og tókst stundum vel en viðburðirnir voru misvel 
sóttir og þegar líða tók á haustönnina var mæting á viðburðina 
mjög léleg svo ákveðið var að halda ekki áfram með miðviku-
dagsuppákomur á vorönn.  

Önnur nýbreytni á haustönn 2012 var perlukvöld í matsal skólans 
og var það mjög vel sótt og svo vinsælt að ákveðið hefur verið að 
hafa a.m.k. eitt perlukvöld á haustönn 2013 og líklega annað á 
vorönn 2014.  

Í nóvember keppti lið NFB við lið Verzlunar-
skólans í MORFÍS og þurfti að lúta í lægra haldi 
fyrir Versló sem naut þess að vera á heimavelli 
og nýta sér kunnuglegar aðstæður í skólanum 
sínum. 

Nemendur í Vídeónefnd hófu vinnu við og sýn-
ingar á Láka sem er nafn á gömlum skemmti-
þætti Nemendafélagsins. Þessir þættir voru afar 
vel unnir og mikill metnaður og vinna lögð í 
þættina enda útkoman einstaklega skemmtilegir þættir sem eiga eftir að veita meðlimum vídeó-
nefndar innblástur á komandi árum. Á haustönn var sýndur Busa-Láki og Gettó-Láki og á vorönn 
Árshátíðar-Láki.  
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Starfið í vetur – Vorönn  

Nokkrar mannabreytingar urðu í nefndum strax í lok haustannar og 
byrjun vorannar. Nemendur sem sáu að þeir gátu illa sinnt náminu sem 
skyldi og félagslífinu að fullu (auk þess að stunda vinnu) létu af störfum 
og aðrir nefndarmeðlimir tóku á sig skyldur þeirra. Við starfi 
skemmtanastjóra tók Leifur Daníel Sigurðsson SÍF-ari en við starfi hans 
sem SÍF-ari tók Ólöf V.M. Viðarsdóttir. Við starfi Darra gjaldkera tók 
formaðurinn Ágúst Friðriksson. Á vorönn lét Arna Víf Hlynsdóttir af 
störfum sem formaður auglýsinganefndar en við hennar starfi tók Álfdís 
Helga Þórsdóttir. Þá tók Hajar Anbari við starfi formanns Sæludaga-
nefndar þegar Karen Mjöll Björgvinsdóttir hætti.  

Nemendur FB tóku þátt í Gettu betur í byrjun árs 2013 og lentu strax á móti firnasterku liði MR og lið 
FB tapaði þeirri viðureign. Keppendur FB ætla þó ekki að láta deigan síga og ætla sér að mæta tilbúnari 
og sterkari að ári.  

Skipulagning Sæludaga fór af stað fljótlega eftir áramót en var þó mjög illa skipulögð og fálmkennd af 
hálfu nemenda þar til undirrituð og stjórnendur skólans ýttu við Sæludaganefnd sem fékk mikla hjálp 
og stuðning frá Jakobi, Jóhanni og Magnúsi. Dagarnir fóru svo að öllu leyti vel fram fyrir utan að veðrið 
setti strik í reikninginn eins og svo oft áður.  

Á sama tíma og verið var að skipuleggja Sæludaga voru leikarar, leikstjóri 
og aðrir sem komu að Árshátíðarleikritinu Baneitrað samband á Njáls-
götunni á fullu í undirbúningi og æfingum. Leikritið var svo frumsýnt á 
árshátíðardaginn þótt tvísýnt væri með frumsýningu á tímabili. Hins vegar 
verður ekki annað sagt en að leikhópnum hafi tekist vel upp með 
uppfærslu þessa árs og getur Nemendafélagið og skólinn verið stolt af sínu 
fólki.  

Sæludögum lauk svo með afar velheppnaðri árshátíð á Rúbín. Í kvöldverði 
fyrir ballið var Árshátíðar-Láki frumsýndur við mikla kátínu áhorfenda. Vel 

var mætt á kvöldverðinn þar sem leikarinn Jóhannes Haukur Jóhannsson var veislustjóri. Nemendur 
fóru svo í partí eða í keilu þar til ballið hófst en það stóð til kl. 2 um nóttina. Nokkrar hljómsveitir og 
plötusnúðar spiluðu m.a. Retro Stefson og húsbandið svokallað sem er skipað núverandi og fyrrverandi 
nemendum FB.  

Miðvikudaginn 13. febrúar var Söngkeppni NFB haldin í Austurbæ. 
Keppnin var sérlega glæsileg, keppendur stóðu sig allir mjög vel og hús-
bandið, sem spilaði undir hjá öllum söngvurunum var frábært. Hins vegar 
var mæting á keppnina mjög léleg sem er synd vegna þess hversu mikill 
metnaður, vinna og orka var lögð í þennan viðburð. Söngkeppni fram-
haldsskólanna var svo haldin 20. apríl á Akureyri en þar varð fulltrúi FB, 
Þóra María Rögnvaldsdóttir, í 2. sæti og stóð sig einstaklega vel.  

Kosningar í nefndir og nýja stjórn NFB var 18. apríl sl. Lítið fór fyrir kosn-
ingabaráttu og fáir í framboði í mörgum nefndum. Í nokkrum tilfellum er 
um reynslumikið fólk sem kemur til starfa því margir buðu sig aftur fram í 
nefndir eftir að hafa setið í nefndum á þessu skólaári.  

Almennt um starfið í vetur og á komandi árum 

Undirrituð lærðu margt á önninni og þá yfirleitt af því að reka sig á. Það er t.d. ljóst að mun meira 
utanumhald þarf að vera með nefndum og störfum þeirra, nemendum í stjórn og nefndum hvað varðar 
námsárangur og mætingu, fjármálum NFB og fleiru. Þannig stendur t.d. til að hafa FES-fundi smærri í 
sniðum á komandi önn (þ.e. ekki mæti formenn allra nefnda á þá) en félagsmálafulltrúar þurfa að fara 
á og fylgjast með fundum í nefndum svo allir vinni það sem til er ætlast af þeim. Í upphafi haustannar 
stendur til að hitta alla nefndarmeðlimi í öllum nefndum og fara yfir verkefni þeirra og skyldur.  
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Nú stendur yfir gagnger endurgerð á lögum NFB og hefur sú vinna staðið alla vorönnina. Eftir það ætti 
verksvið nefnda að vera mun skýrara og því auðvelt fyrir alla nefndarmeðlimi og formenn nefnda að 
skilja hvert hlutverk þeirra og verkefni eru.  

Þá er ljóst að miklu meira upplýsingaflæði þarf að vera til starfsmanna um það hvað er á dagskrá í 
Nemendafélaginu. Til dæmis mætti senda út pósta á tveggja vikna fresti til að segja frá því helsta sem 
hefur verið að gerast og er á döfinni.  

Einnig þurfa félagsmálafulltrúar að stýra fundum meira en þeir gerðu og hafa meira eftirlit með því að 
verkefni sem úthlutað er á þeim séu unnin innan tímamarka. Þá vilja félagsmálafulltrúar taka það upp 
að formenn nefnda skili mánaðarlegum skýrslum um unnin verkefni og verkefni framundan svo staðan 
sé ljós. Til þess munu undirrituð útbúa skýrslublað sem nefndarformönnum ber að fylla út og skila. 
Skýrsluskil á haust- og vorönn voru ekki góð og allt of margar skýrslur aðeins nokkrar línur og sögðu 
lítið um starfið sem unnið var í nefndinni.  

Með skilum á mánaðarlegum skýrslum gætu félagsmálafulltrúar haft mun betri sýn yfir vinnu hvers og 
eins í nefndum og vinnu nefndanna í heild sinni. Í framhaldinu væri mun auðveldara að setja fram og 
samræma verklagsreglur varðandi einingagjöf í lok hverrar annar fyrir hvern og einn. Eins og er þurfum 
við að treysta á ófullkomnar skýrslur og okkar eigin athuganir á félagslífinu til að gefa einingar fyrir 
starfið. 

Þá vilja félagsmálafulltrúar gjarnan leggja til að sú breyting verði gerð á svokallaðri nefndarferð haust-
annar að hún verði farin undir lok annarinnar og þá munu aðeins þeir komast í ferðina sem hafa staðið 
sig í stykkinu. Í lok vorannar var slík ferð í boði fyrir þá sem höfðu staðið sig vel og það finnst 
undirrituðum mun eðlilegra heldur en að hleypa öllum í ferð sem er að einhverju leyti niðurgreidd af 
NFB. 

Reyndar hefur ný stjórn nemendafélagsins hugmyndir um að breyta þessari nefndarferð í vinnuhelgi í 
skólanum eða innan borgarmarkanna og bjóða ekki upp á nefndarferð fyrr en í lok vorannar og þá 
aðeins þeim sem hafa staðið sig vel. Undirrituð fagna þeirri breytingu og 
telja hana mjög til góðs, í raun nauðsynlega til að létta álagið af nefndum 
yfir önnina.  

Böllin voru vel skipulögð og vel heppnuð og drykkja eða önnur víma ekki 
áberandi. Þökkum við það helst mjög öflugri og fjölmennri gæslu kennara 
og staðarhaldara. Hins vegar vilja forvarnarfulltrúar gjarnan vera í meiri 
og betri samvinnu við foreldrafélag FB og vonandi er sá fundur sem 
haldinn var á vorönn með nokkrum fulltrúum foreldrafélagsins aðeins 
byrjunin á góðu samstarfi.  

Það sem mætti bæta varðandi böllin er eftirfylgni með þeim sem lent 
hafa inni í sjúkraherbergi á böllum eða verið vísað út af böllum af ein-
hverjum ástæðum. Með eftirfylgni mætti bæta hegðun nemenda á 
böllum og öðrum skemmtunum á vegum NFB. 

Ljóst er að félagsmálafulltrúar þurfa að hafa mun betri yfirsýn yfir 
fjármál NFB þótt undirrituð telji ekki gott að þeir sjái alfarið um fjármál 
NFB enda væru þeir þá stundum í erfiðri stöðu gagnvart félaginu.  

Sæludaga þarf að byrja að skipuleggja miklu fyrr en gert var í vetur og 
munum við fylgjast betur með því á nýjum vetri. Sama má segja um 
ráðningu Gettu-betur og Morfís þjálfara. Þetta allt þarf að vinna frá upp-
hafi haustannar svo nemendur verði klárir í slaginn þegar að keppnum og Sæludögum kemur.  
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Sú breyting verður gerð á nýnemaratleiknum næsta haust að nemendur 
fá fleiri verkefni innan skólans en fara minna út í hverfið í kring. Þetta er 
gert eftir að skoðanakönnun hjá nýnemdahópnum leiddi í ljós ónægju 
með hvað krakkarnir fengu lítið að kynnast skólanum.  

Þá viljum við breyta verkefnunum þannig að auðveldara sé að fara yfir 
þau svo nemendur þurfi ekki að bíða eins lengi eftir niðurstöðu úr rat-
leiknum. Við viljum hins vegar gjarnan ljúka leiknum á pítsuveislu en 
einnig mætti bæta við ávöxtum til að sýna með litlum hætti að við erum 
að reyna að taka virkan þátt í heilsueflandi framhaldsskóla.  

Okkur fannst busunin ganga mjög vel og skipulagið mjög gott. NFB hafði 
komið upp kerfi til að taka við töskum og öðrum eigum nýnema sem voru svo númeraðar og settar á 

öruggan stað. Busarnir gátu svo sótt dótið sitt til þeirra 
sem pössuðu upp á það með því að sýna númerið sem sett 
hafði verið á handarbak þeirra. Eftir það gátu nýnemarnir 
farið inn í tvískiptan gám sem komið hafði verið fyrir á 
skólalóðinni og skipt um föt, farið úr blautum og 
óhreinum fötum og farið í þurr klæði. Það sem „klikkaði“ 
í þessu kerfi voru kennararnir sem ekki létu nemendur 
taka dótið sitt með sér út úr stofunum og nemendur stóðu 
því lengi úti, blautir og kaldir, meðan fólk hljóp um 
skólann í leit að dótinu þeirra. Með því að virkja kennara 
betur og upplýsa þá enn betur um skipulagið ætti þetta 
fyrirkomulag að vera hið besta og henta öllum vel. Þá 
finnst okkur gott að enda busunina á pítsuveislu eða á því 
að nemarnir fái eitthvað gott að borða og drekka. Við 
erum sammála um að busunin megi vera sóðaleg og reyna 

á nýnemana svo lengi sem engin niðurlæging eða pyntingar fari fram að hálfu böðlanna. Það sem 
nýnemar kvörtuðu yfir var bleytan og að þurfa að bíða lengi eftir dótinu sínu en það ætti að heyra 
sögunni til ef allir fara eftir skipulaginu.  

Við fögnum breytingunni sem er að verða á aðstöðu Nemendafélagsins innan skólans og þökkum 
stjórnendum skólans fyrir að taka athugasemdir nemenda til greina.  

Lokaorð 

Það er ljóst að félagsmálafulltrúar eru reynslunni ríkari eftir þetta ár og vita nú báðir betur að hverju 
þeir ganga þegar þeir takast á við nýtt skólaár en einnig eru þeir meðvitaðir um það sem betur má fara 
í starfi þeirra. Það er því skemmtilegt en krefjandi skólaár framundan.  

Hér að ofan hefur aðeins verið tæpt á því helsta sem NFB hefur boðið upp á og gert í vetur. Það væri 
líklega of langt mál að telja það allt upp. Hér fyrir neðan má sjá helstu atburði sem fram fóru hjá 
nemendafélaginu á árinu. Þessar upplýsingar eru unnar að mestu leyti upp úr skýrslum formanna 
nefnda innan NFB. 

Íþróttanefnd 

Fótboltamót þar sem 8 lið tóku þátt á ÍR-velli. 

Útvegun á NFB-bolum fyrir starfsbraut.  

FIFA-mót haldið í nóvember. 

Körfuboltamót. 

Ritnefnd 

Nýnemablað fyrir nýnemakvöldið. 

Gettó-blaðið. 

Skólablaðið Vorboðinn. 
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Stríðsnefnd 

Útveguðu býflugnabúning fyrir ýmsar uppákomur. 

Klappstýruæfingar. 

Æfingarkeppni Morfís. 

Stuðningshópur í Versló á Morfískeppninni. 

Sæludaganefnd 

Undirbúningur fyrir Gettó-vikuna. 

Skipulagning og vinna við að setja upp í matsal og ganga frá. 

Undirbúningur og skipulag Sæludaga. 

Tónlistarnefnd 

Hip-hop tónleikarnir í byrjun haustannar. 

Skipulagsvinna fyrir útvarp bæði á haust- og vorönn. 

Útvarpsþættir. 

Þungarokkstónleikar á vorönn. 

Leikfélagið Aristófanes 

Nefndin sá um að finna og útvega handritið Baneitrað samband á Njálsgötunni eftir Auði Haralds, 
útvega leikstjóra, Árna Grétar Jóhannsson, sem leikstýrði Mennsk í fyrra og aðstoðaleikstjóra, Natalíu 
Björnsdóttur, fyrverandi formann Leikfélagsins.  

Á vorönn var leikritið æft og sýnt á árshátíðardaginn auk þess sem stór hópur vann mikla vinnu við að 
hanna, smíða og finna til leikmynd, búninga og leikmuni og hópur góðra manna í hljóð- og ljósavinnu 
fyrir og á sýningartíma leikritsins.  

Ljósmyndanefnd 

Tók ljósmyndir af öllum helstu viðburðum annarinnar. Myndirnar vor svo birtar á heimasíðu NFB og 
fésbókarsíðu NFB. 

Sífari 

Fór á fundi og þing á vegum SÍF. 

Auglýsinganefnd 

Sá um að hanna og prenta allar auglýsingar fyrir stóra sem smáa viðburði. 

Sá um hönnun og prentun á ballmiðum. 

Árshátíðanefnd 

Skipulagði árshátíð (mat og ball). 

Hafði hönd í bagga með leikfélaginu við uppsetningu á leikritinu Baneitrað samband á Njálsgötunni. 

Listanefnd 

Hélt utan um og sá um samkeppni um listaverk á veggi matsalarins. 

Hélt perlukvöld í samstarfi við nördanefnd. 

Málfundafélagið Megas 

Sá um að þjálfa og æfa Morfís-lið FB. 

Skipulagði nokkrar miðvikudagsuppákomur ásamt nördanefnd. 

Nördanefnd 

Skipulagði perlukvöld, LAN (bæði haust- og vorönn), Disney-viku, hryllings-viku og fleiri uppákomur, 
bæði á kvöldin og á miðvikudagsuppákomum. 
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Skemmtinefnd 

Skipulagði öll böll á vegum NFB. 

Aðstoðaði við skipulagningu árshátíðar NFB. 

Aðstoðaði við skipulagningu ýmissa smærri atburða (ásamt íþróttanefd, nördanefnd o.fl.). 

Styrktarfélagið Mo‘ Money 

Útvegaði verðlaunagripi og -peninga á ýmis mót og keppnir. 

Sá um að útvega afslætti á ýmsum stöðum fyrir stóra og smærri viðburði NFB. 

Sá um að útvega keppnisliðum í Morfís, Gettu betur, leikfélaginu og fleirum mat meðan á æfingum/ 
vinnu stóð. 

Vefráð 

Setti inn myndir og fréttir á fésbókarsíðu og heimasíðu NFB. 

Auglýsti viðburði (stóra sem smá) á netinu. 

Videonefnd 

Vann tvo frábæra og vel unna Láka. 

Skipulagði nokkrar miðvikudagsuppákomur ásamt nördanefnd. 

Nýnemanefnd 

Aðstoðaði hinar ýmsu nefndir við starfið, t.d. að skreyta matsalinn fyrir Gettó-vikuna o.fl. 

Kynningarmál og erlend samskipti 
Ágústa Unnur Gunnarsdóttir 

Kynningarstjóri og umsjón með erlendum samskiptum hefur Ágústa Unnur Gunnarsdótir. Helstu 
verkefni eru að undirbúa viðburði og þátttöku skólans í ýmsum viðburðum. Sjá um ýmsar kynningar í 
máli og myndum og koma skólanum á framfæri þegar þess er kostur. Ennfremur að segja frá athyglis-
verðum atburðum á vegum skólans. Sjá um fésbókarsíðu skólans og útbúa fréttir fyrir heimasíðu 
skólans eins og kostur er. Tvær til þrjár færslur ásamt myndum fara á fésbókarsíðuna á viku að jafnaði. 
Markmiðið er að minnst ein til tvær fréttir birtist á heimasíðu skólans með myndum. Í hverjum mánuði 
eru sendar fréttir með myndum í Breiðholtsblaðið. Fréttum er einnig miðlað til annarra fjölmiðla þegar 
ástæða er til.  

Alþjóðlegt samstarf 

Nordplus junior 2012–2014 – Creare – lets make art together 

Samstarfsverkefni milli Listnámsbrautar FB og Tallinna Sikupilli Keskkool í Eistlandi og Polarsirkelen 
videregaaende skole, Noregi.  

Heimasíða verkefnisins: https://sites.google.com/site/nordplusjunior2011/ 

Comenius 2012–2014 - Dwindling resourses, growing challenges 

Heimasíða verkefnisins er http://comenius.urspringschule.de/ 

Leonardo 2013–2015 – Manna- og nemendaskiptaverkefni milli starfsmenntabrauta FB, Belgíu, 
Noregs, Eistlands og Litháen.  

Kennarar sem eru í alþjóðlegu samstarfi upplýsa kynningarstjóra um ferðir erlendis og komu erlendra 
gesta í skólann. Fyrirspurnum um erlent samstarf er svarað og vísað áfram til deilda þegar það á við. 

  

https://sites.google.com/site/nordplusjunior2011/
http://comenius.urspringschule.de/
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Helstu viðburðir skólaársins 2012–2013 

Haustönn 2012  

 Móttaka nýnema. 

 Foreldrakynning í samvinnu við námsráðgjafa, kennara og stjórnendur. 

 Forvarnardagur í samvinnu við forvarnarteymi skólans.  

 Kynningarstjóri fór á tengslaráðstefnu til Króatíu með styrk frá Leonardo menntaáætlun Evrópu-
sambandsins. „Linking VET (vocational education and training) to market needs“ . Aðaláhersla á 
að finna samstarfsaðila fyrir snyrtibraut, sjúkraliðabraut, húsasmiða- og rafvikjabraut. Fyrstu 
nemarnir fóru til Brussel í Belgíu í starfsþjálfun í snyrtifræði nú í júní 2013.  

 Sótt um Leonardostyrk fyrir bæði nemendur (IVT) og kennara (VETPRO). Samstarf við Stefán 
Andrésson um gerð umsóknar. 

 Breiðholtsdagar. Listnámsbraut og húsasmíðabraut sáu um gerð svokallaðrar Regnbogabrúar við 
Gerðuberg í tengslum við verkefnið Torg í biðstöðu á vegum Reykjavíkurborgar. Listnámsbraut sá 
um ljósmyndasýningu í anddyri Gerðubergs af gjörningum listnámsnema sem þau kölluðu LandArt.  

Helstu verkefni kynningastjóra: 

 Kynningarmál skólans 

 Viðburðastjórn  

 Erlend samskipti 

 Heimasíða skólans  

 Fésbókarsíða skólans  

 Fréttaskrif 

 Auglýsingar 

Haustönn 2012  

 Móttaka nýnema. 

 Foreldrakynning. 

 Heilsueflandi framhaldsskóli. Settur var upp glerskápur með matvöru þar sem sýnt er hversu 
margir sykurmolar eru í hverri vöru fyrir sig. Skápurinn vekur athygli og hvetur vonandi nemendur 
til þess að velja sér hollari mat í framtíðinni. Stefnt er að því að setja lógó verkefnisins á heimasíðu 
skólans ásamt kynningu og markmiði verkefnisins. 

 Kynningarstjóri fór á ráðstefnu í Dubronvik í Króatíu með styrk frá Leonardo menntaáætlun 
Evrópusambandsins. Ráðstefnan hét „Linking vocational education and training to market needs“. 
Markmiðið með ferðinni var að finna tengiliði og samstarfsaðila fyrir skólann með starfsnám og 
starfsþjálfun í huga. Lögð var áhersla á að finna samstarfsaðila fyrir snyrtibraut og sjúkraliðabraut. 
Við fengum góða samstarfsaðila í nokkrum löndum og fara fyrstu 4 nemarnir til Brussel í Belgíu í 
starfsþjálfun í snyrtifræði nú í byrjun júní 2013.  

 Leonardoumsókn undirbúin. Umsóknarferli hófst fljótlega með haustinu. Var ákveðið að sækja um 
styrk fyrir bæði nemendur og kennara. Umsókn unnin í samstarfi við Stefán Andrésson áfanga-
stjóra. 

 Í nóvember voru Breiðholtsdagar haldnir og tók FB virkan þátt sem endra nær. Var þátttaka okkur 
þetta árið í tengslum við verkefnið Torg í biðstöðu. Listnámsbraut gerði svokallaða Regnbogabrú 
sem er staðsett á Markúsartorgi við Gerðuberg. Einnig var listnámsbraut með ljósmyndasýningu í 
anddyri Gerðubergs af gjörningum listnámsnema sem þeir kölluðu LandArt. Haft var samband við 
fjömiðla sem komu á staðinn og voru verkefninu gerð góð skil í blöðum og sjónvarpi. Einnig var 
fata- og textílbraut með sýningu á tískuljósmyndum í Breiðholtslaug.  

 Tískusýningin SEMETRIA var haldin í lok nóvember á Höfðatorgi á vegum fata- og textílbrautar FB 
í samvinnu við Iðnskólann í Hafnarfirði. Viðburðinum voru gerð góð skil í fjölmiðlum, bæði í fjöl-
mörgum blöðum, netmiðlum og tímaritum.  
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 Boxið – Framkvæmdakeppni framhaldsskólanna var haldin í lok október. Kynningarstjóri hélt utan 
um framkvæmdina í samvinnu við nemendur. Sviðstjórar og fagstjórar tilnefndu nemendur til 
þátttöku. Þetta var í fyrsta sinn sem FB tók þátt og sjálfsagt að taka þátt að ári. 

 Snilldarlausnir Marels. Hugmyndasamkeppni framhaldsskólanna var haldin í nóvember. 
Kynningarstjóri hélt utan um þátttöku skólans. Sviðstjórar og fagstjórar voru beðnir um að tilnefna 
þátttakendur. Tveir nemendur af listnámsbraut tóku þátt en þeir voru báðir í áfanga hjá Hugrúnu 
Þorsteinsdóttur. Fengu þeir að nýta hluta af áfanganum til þess að vinna verkefnið og undirbúa 
sig. Ánægja var með þessa tilhögun og standa vonir til þess að hægt verði að halda áfram að þróa 
þátttöku okkar á þennan veg.  

 Lestrarmaraþon. Unnið í samvinnu við Ásgerði Bergsdóttur íslenskukennara. Tuttugu nemendur 
frá FB lásu til skiptis í Gerðubergi. Nemendur stóðu sig vel. 

 Í lok október var hafist handa við að leita tilboða í gerð nýs prófskírteinis fyrir skólann. Rætt var 
við auglýsingastofu en ákveðið að halda ekki áfram með það samstarf.  

 Í lok október voru haldnir fundir með snyrtibraut og sjúkraliðabraut vegna undirbúnings 
Leonardoumsóknar. Var ákveðið að Nína Björg Sigurðardóttir yrði tengiliður snyrtibrautar í verk-
efninu og myndi fara á undirbúningsfund til Finnlands.  

 Jólakortasamkeppni. Auglýsing og kynning.  

 Í október var sótt um styrk umsóknar fyrir kennara á snyrtibraut til að fara til Finnlands á undir-
búningsfund vegna Leonardo samstarfsverkefnis. Styrkur fékkst og fór Nína Björg Sigurðardóttir á 
undirbúningsfundinn í byrjun desember. 

 Í nóvember var hafist handa við að leita tilboða í stutt kynningarmyndband um húsasmiðabraut. 
Tekið var tilboði kvikmyndagerðamannsins Sigurðar Grímssonar.  

 Farið yfir jólakortalistann  

 Fundur á vegum Nordplus junior þar sem kynntir voru möguleikar á styrkjum.  

 Desember-undirbúningur hefst fyrir útskrift í Háskólabíói. Sjá nánar ferli vegna útskriftar.  

Vorönn 2013 

 Þátttaka í kynningum framhaldsskólanna í grunnskólum ásamt áfangastjórum, námsráðgjöfum og 
aðstoðarskólameistara.  

 Gerð Letter of intent til undirbúnings umsóknar Leonardo.  

 Skólameistari skipar nefnd um vefmál skólans í henni eru ásamt kynningarstjóra, Sigurður Fjalar 
og Ragnheiður Líney. Nefndin hefur haldið nokkra fundi og orðið nokkuð ágengt, m.a. uppfært 
ýmsa þætti á heimasíðu skólans en á ennþá langt í land.  

 Í byrjun febrúar var haldin vetrarhátíð á vegum Reykjavíkurborgar og tók fata- og textílbraut FB 
þátt með sýningu á verkum nemenda í Breiðholtslaug. Kynningarstjóri aðstoðaði við kynningar.  

 Umsókn um Leonardostyrk. Sótt var um styrk fyrir nemendur í starfsnám og kennara í náms- og 
kynnisferðir. Unnið í samvinnu við SA. 

 Í lok janúar hófst undirbúningur að þátttöku skólans í forritunarkeppni framhaldsskólanna. Óskað 
var eftir ábendingu tölvukennara. Ákveðið var að kynningarsjóri héldi utan um verkefnið ásamt 
Bjarna Antonssyni tölvukennara.  

 Í byrjun febrúar hófst undirbúningur að forvarnardegi sem ákveðið var að kalla Fræðsludag. 
Fræðsludagur var haldinn þann 12. febrúar og þótti takast vel. Kynningarstjóri sótti fundi ásamt 
forvarnarteymi skólans og var til aðstoðar við skipulagningu og framkvæmd. 

 Í byrjun febrúar hófst undirbúningur fyrir Opið hús í FB sem var haldið þann 28. febrúar og þótti 
takast ágætlega. Póstkort voru send til allra 10. bekkinga og forráðamanna þeirra. 

 Þann 7. febrúar heimsótti borgarstjórinn Jón Gnarr og borgarráð skólann og annaðist kynningar-
stjóri undirbúning og umgjörð heimsóknarinnar í samvinnu skólameistara 

 Þann 16. mars fór forritunarkeppni framhaldsskólanna fram í HR. Umsjón með þátttakendum hafði 
Bjarni Antonsson ásamt kynningarstjóra. Sjálfsagt að taka einnig þátt á næsta ári.  
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 Í lok febrúar lauk Sigurður Grímsson við myndband um húsasmiðabraut. Sigurður útbjó einnig 15 
sek. bíóauglýsingu um húsasmiðabraut. Aðstoðuðu kynningarstjóri og kennarar brautarinnar 
Sigurð eftir föngum.  

 Þann 14. mars komu danskir kennarar og nemendur í heimsókn frá Morsö Gymnasium og sá 
kynningarstjóri um skipulag og framkvæmd.  

 Í byrjun mars var ákveðið að hefja samstarf við auglýsingastofuna Frosta Gnarr Studio um gerð 
auglýsingakerfis fyrir skólann auk hugsanlega annars kynningarefnis sem hægt væri að nota meðal 
annars í blaða og bíóauglýsingar.  

 Kynningarstjóri semur við bíóhúsin um verð á sýningu á 15 sek. leikinni auglýsingu fyrir 
húsasmiðabraut FB.  

 Í byrjun apríl kynnti auglýsingastofan Frosti Gnarr Studio hugmyndir sínar um auglýsingar fyrir 
skólann. Ber þar helst að nefna hugmyndir um að búa til heildstætt auglýsingakerfi þar sem hug-
mynd um að litagreina brautir skólans og merki skólans eftir því. Ákveðið var halda áfram að vinna 
með Frosta Gnarr Studio og fullgera hugmyndirnar. Stefnt er að þvi þær verði tilbúnar í ágúst.  

 Styrkur fenginn vegna Leonardoverkefnis sem var 50% lægri en sótt var um. Endurgerð fjár-
hagsáætlunar í samræmi við nýja stöðu og undirbúningur hafinn á fyrsta verkefninu sem felst í því 
að senda fjóra nema í starfsþjálfun til Brussel í 4 vikur í júní árið 2013. Verkefnið er unnið í samstarfi 
við Stefán Andrésson og kennara á snyrtibraut.  

 Í lok apríl var haldinn fundur með fulltrúum frá auglýsingastofunni Pipar þar sem þau kynntu ný 
útskriftarskírteini. Skírteinin reyndust ekki uppfylla kröfur skólans. 

 Í byrjun maí hefst undirbúningur að útskrift í samvinnu við stjórnendur skólans. Sjá ferli.  

 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti og Menntaskólinn á Ísafirði hafa ákveðið að vinna saman að auknu 
fjölmenningarlæsi við skólana. Kynningarstjóri sótti um styrk til samstarfsins.  

Námsráðgjöf 
Elísabet Vala Guðmundsdóttir 

Ólöf Helga Þór 

Sesselja Pétursdóttir 

Inngangur  

Veturinn 2012–2013 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 viðtals-
tímum og einnig í pöntuðum viðtölum utan opinna tíma. Nemendur úr dagskóla, kvöldskóla og 
sumarskóla hafa allir aðgang að þjónustunni. Aðrir en nemendur skólans sækja einnig töluvert í viðtöl. 
Margir þeirra eru þó væntanlegir nemendur. Notendur þjónustunnar eru á aldrinum 15–70 ára og er 
fjöldi fullorðinna þar á meðal. Þannig leggur náms- og starfsráðgjöf FB sitt af mörkum til full-
orðinsfræðslu í landinu. 
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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 stofn-
anir, 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 náms- og 
starfsráðgjafar eru málsvarar nemenda og þurfa oft að leysa mál vegna samskipta þeirra og kennara. 

Á vorönn var boðið uppá fyrirspurnatíma í fundaherbergi í hádeginu og í nokkrum tilvikum fyrir framan 
matsal nemenda. Þeir nemendur sem mættu í fyrirspurnatíma eru ekki inni í tölunum hér fyrir neðan. 

Heildarfjöldi viðtala á haustönn 2012: 1616 

Heildarfjöldi viðtala á vorönn 2013: 1506 

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. (Rúmlega 200 einstaklingar) 

Senda upplýsingar til kennara um einstaka nemendur. Nýtt fyrirkomulag var tekið upp, þar sem 
kennarar fengu einn lista yfir þá nemendur sem eru með greinda námserfiðleika. Nokkuð tímafrekt 
verkefni, sem Ólöf vann heima, en gaf góða raun að mati kennara. 

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 Menntamála-
ráðuneytis. 

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) 

Aðstoð í prófum – prófatími 

Náms- og starfsráðgjafar hafa umsjón með aðstoð í prófum og lengri próftíma ásamt umsjónarmanni 
námsvers. Hingað til hafa nemendur þurft að sækja um sérrúrræði í prófum á sérstöku eyðublaði. Á 
vorönn 2013 var tekin upp sú nýbreytni að nemendur sóttu um lengri próftíma í gegnum Innu og er FB 
fyrsti framhaldsskólinn sem notar Innuna í þetta verkefni.  

Stefán Andrésson áfangastjóri vann gögn uppúr Innunni sem síðan var unnið með á prófatímabilinu. 
Þessi tilraun gafst vel og er ljóst að framvegis munu nemendur sækja um sérúrræði í prófum í gegnum 
Innu. 

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 voru kallaðir NAM-hópar.  

Skólakynningar  

Náms- og starfsráðgjafar komu að skólakynningum fyrir nemendur 10. bekkjar. 

Sex stórar hverfakynningar voru haldnar fyrir grunnskólanemendur þar sem allir framhaldskólar á 
höfuðborgarsvæðinu kynntu starfsemi sína. Náms- og starfsráðgjafar, kynningarstjóri og stjórnendur 
FB komu á þessar kynningar fyrir hönd FB.  
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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. 

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 og vorönn 2013 voru haldin námstækninámskeið/kynning. Voru þau auglýst og 
sendur netpóstur til allra nemenda sem skráðu sig á skrifstofu. Raunin er sú að oft skrá sig fleiri en 
koma. Á báðum önnum koma nokkrir nemendur en mikið færri en við vildum sjá á þessum nám-
skeiðum. Á vorönn 2013 var farin ein heimsókn á innflytjendabraut með námstæknikynningu. Stefnan 
á næstu önnum er að fara með kynningar í alla lífsleiknitíma og ná til sem flestra, kynna alla þá þjónustu 
sem við bjóðum uppá í FB. Sesselja Pétursdóttir sá um þessar kynningar. 

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 Vinnumála-
stofnunar(VMST). Í þetta átak voru skráðir 263 nemendur haustið 2011. Fylgst var með þessum hópi 
reglulega hvað varðar mætingu og haft samband við þá ef þess þurfti. Sérstakar skýrslur hafa verið 
gerðar varðandi hópinn.  

Haustið 2012 voru skráðir 226 nemendur í átakið (211 virkir) og á vorönn 2013 162 nemendur (153 
virkir). Mikill fjöldi hefur útskrifast úr þessum hópi, einnig hætt og/eða tekið sér hlé frá námi. Ennþá er 
haldið utan um hópinn, fylgst með mætingum og hve virkir nemendur eru. Núna verður líkast til eins 
árs framhald á átakinu og því munum við ennþá fylgjast með þessum hópi sem eftir er í FB.  

Umsjónarkerfi 

Eitt af verkefnum náms- og starfsráðgjafar FB veturinn 2012–2013 var að sjá um skipulagningu 
umsjónarkerfis. Elísabet Vala hafði umsjón með þeim þætti. 

Áður en kennsla hófst á haustönninni var umsjónarkennurum raðað á nemendur. 

Þeir nemendur sem fengu umsjónarkennara: 

Nýnemar fæddir 1993 og yngri 

Endurinnritaðir yngri en 18 ára 

Allir með fall á önn 

Samtals fengu 413 nemendur FB umsjónarkennara á haustönn 2012. Í fyrstu kennsluviku voru haldnir 
örfundir með umsjónarkennurum þar sem ný tilhögun umsjónarkerfis (sjá fylgiskjal 1) var kynnt fyrir 
þeim. 1–2 umsjónarkennarar voru kallaðir til í einu. Náms- og starfsráðgjafarnir þrír skiptu þessu 
verkefni  milli sín. Á foreldrakynningu sem haldin var í byrjun september mætti hluti umsjónarkennara 
(níu kennarar) og tók á móti foreldrum sinna umsjónarnemenda og foreldrum umsjónarnemenda 
þeirra kennara sem gátu ekki mætt á kynninguna. Umsjónarkennararnir fengu leiðbeiningar um hvaða 
upplýsingum ætti að koma á framfæri við foreldra. 
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Á vorönn 2013 fengu eftirtaldir umsjónarkennara: 

Allir með fall á önn 

Allir yngri en 18 sem höfðu umsjónarkennara á haustönn 2012 fengu hann áfram 

Allir nýnemar fæddir 93 og yngri. 

Umsjónarkennarar voru teknir af öllum eldri en 18 ára sem voru með skilgreinda stöðu í námi.  

411 nemendur voru með umsjónarkennara á vorönn 2013.  

Ekki var haft eftirlit með starfi umsjónarkennara og var það í þeirra höndum að skipuleggja hvernig þeir 
sinntu sínum nemendum. Þann 15. maí var sendur tölvupóstur til allra umsjónarkennara annarra en 
þeirra sem eru með nemendur á starfsbraut eða framhaldsskólabraut. Umsjónarkennarar nemenda á 
þessum brautum eru í miklu sambandi við sína nemendur og umsjónarkennarar nemenda á 
framhaldsskólabraut halda reglulega fundi allan veturinn þar sem náms- og starfsráðgjafi er líka við-
staddur þannig að mikið er vitað um þeirra vinnu. 15 umsjónarkennarar fengu þennan tölvupóst og 
átta sendu svör til baka. Svörin voru flest á þann veg að þrátt fyrir tilraunir kennara gengi ekki 
nægjanlega vel að halda uppi samskiptum við nemendur því yfirleitt eru umsjónarkennarar ekki að 
kenna umsjónarnemendum sínum. Kennarar voru mest að fylgjast með nemendum sínum á Innu, 
þ.e.a.s. mætingu og gekk misvel að hafa samband við þá þegar á þurfti að halda. Einnig höfðu þeir 
aðstoðað nemendur við námsval. Einn umsjónarkennari hafði látið nemendur svara spurningum sem 
hann bjó til og fengið þannig ýmsar upplýsingar um þá og tengst þeim betur. Annar hafði búið til 
lokaðan facebook-hóp til að vera í samskiptum við þá og fannst það hafa gengið ágætlega. 

Þar sem kerfið virkar almennt ekki nægjanlega vel hefur verið ákveðið að breyta því og munu allir 
nýnemar hafa umsjónarkennara sem kennir þeim á fyrstu önninni frá og með haustönn 2013. Einnig 
munu umsjónarkennarar boða nýnema í viðtal áður en kennsla hefst. Er það von okkar að með þessu 
aðgerðum muni umsjónarkerfið styrkjast og veita þann aðhald og stuðning við nemendur sem því er 
ætlað að gera. 

Brotthvarfsvinna 

Könnun á námsumhverfi framhaldsskólanema (The risk detector) var lögð fyrir í febrúar. Um 90% 
nemenda fæddir 1996 tóku könnunina. Niðurstaða skimunarprófsins gaf upplýsingar um fjölda 
áhættuþátta fyrir alla þátttakendur og skilgreindi nemendur í áhættuhópi.  

Í FB var það 31 nemandi, eða rúmlega 21% sem skilgreindir voru í brotthvarfshættu og ákveðið var að 
vinna með frekar. Af þeim voru 11 á innflytjenda- og framhaldsskólabraut, hinir tuttugu eru skráðir á 
ýmsar brautir skólans. Nemendur á framhaldsskóla- og innflytjendabraut fá sérstakt utanumhald í 
skólanum og ákváðum við að taka þá ekki í viðtal á vorönninni.  

Nemendur sem mældust í brotthvarfshættu komu til okkar í viðtöl og lögðum við áherslu á eftirfarandi 
áhættuþætti í viðtölunum: námsval, trú á eigin getu, námsvenjur og námserfiðleika auk annarra þátta 
sem komu fram.  

Staða nemenda úr þessum hópi í júní 2013 er sú að 25 nemendur verða í námi á haustönn og sex 
nemendur eru hættir. Náms- og starfsráðgjafar munu næsta vetur fylgjast sérstaklega með þessum 
nemendum. 

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. Náms- og starfsráðgjafar hafa einnig samskipti við 
sálfræðinga, geðlækna, félagsráðgjafa og náms- og starfsráðgjafa í öðrum skólum vegna ýmissa 
persónulegra vandamála nemenda. 
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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 í stjórn norrænu náms-
ráðgjafarsamtakanna og í varastjórn FNS á Íslandi. Sesselja situr í fagráði framhaldsskóla FNS. 

Náms- og starfsráðgjafar FB sóttu ýmis námskeið og ráðstefnur á skólaárinu og má þar nefna námskeið 
um sjálfstyrkingarnámsefnið Baujuna. Efnið hefur verið nýtt í viðtölum með einstaklingum. 

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. 

Náms- og starfsráðgjafar skiptu með sér verkum þegar kom að samstarfi við stuðningsbrautir skólans. 

Elísabet Vala var í samstarfi við framhaldsskólabraut og sat reglulega fundi með umsjónarkennurum á 
þeirri braut. Ólöf Helga var í samstarfi við innflytjendabraut og sat alla boðaða fundi og var með 
Dagbjörtu í innritunarviðtölum í júní. Sesselja var í samstarfi við starfsbraut. 

Ólöf Helga sat í gæðaráði skólans á starfsárinu. Önnur verkefni sem hún sinnti sérstaklega var aðkoma 
að eineltisáætlun skólans fyrir nemendur í samvinnu við aðra aðila. Á sæludögum kom hún að 
hópastarfi um einelti og ræddi við marga nemendur í UPP203.  

Elísabet Vala var tengiliður við þá nemendur í LOK-áfanganum sem tóku að sér kynningar á fram-
haldsnámi fyrir útskriftarnemendur. 

Raunfærnimat  

Á starfsárinu komu náms- og starfsráðgjafar FB (Elísabet Vala og Ólöf Helga) að raunfærnimati á vegum 
Rafiðnaðarsambandsins og Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins í samvinnu við Tækniskólann. 25 
einstaklingar komu í viðtal í FB vegna raunfærnimats 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 Iðunni, fræðslusetri til náms- og starfsráðgjafa FB. 

Styrkir 

Náms- og starfsráðgjafar FB voru aðilar að eftirfarandi styrkumsóknum: 

1. Fyrir hönd FB eru náms- og starfsráðgjafar skólans aðilar að umsókn Vinnumálastofnunar, um IPA 
styrk (Instrument for Pre-Accession) í flokknum velferðar- og vinnumarkaðsmál og var sótt um 
styrk til að þróa áfram hugmynd að samhæfðri ráðgjöf kerfa (Vinnumálastofnunar – Félags-
þjónustu sveitarfélaga – skólakerfis) við ungt fólk í brotthvarfshættu og ungt fólk sem hvorki er í 
námi eða starfi, þannig að tryggja megi samfellu og koma í veg fyrir að einstaklingar falli á milli.  

Vert er að geta þess að umsóknin var samþykkt en enn er ekki ljóst hvort af framkvæmd styrk-
veitingarinnar verður. 

2. Styrkur fékkst frá Lýðheilsusjóði í verkefnið: Samstarf skóla og velferðar til að vinna gegn ótíma-
bæru brotthvarfi úr framhaldsskólanámi.  

Markmið verkefnisins er að bæta líðan og sjálfstraust nemenda með því að veita þeim persónu-
legan stuðning og vinna þannig að því að auka námsárangur og minnka brotthvarf frá námi. 

Lokaorð  

Skipulögðum verkefnum náms- og starfsráðgjafar FB fer fjölgandi. Á þessu skólaári bættist við vinna 
vegna skimunarprófs vegna nemenda í brotthvarfshættu. Sú vinna mun halda áfram á næsta skólaári. 
Á næsta skólaári hyggjumst við fara af stað með náms- og starfsfræðslu fyrir ýmsa hópa nemenda og 
vinna markvisst að ýmsum aðgerðum til að vinna gegn brotthvarfi nemenda. 
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Jafnréttisfulltrúi 
Hulda Hlín Ragnars 

Samvinna við nemendafélagið, sérstaklega formann þess, var mikil. Farið var yfir alla viðburði og annað 
sem nemendafélagið stóð fyrir með kynjagleraugum. Mótuð var sérstök jafnréttisáætlun fyrir 
nemendafélagið. Sú vinna mun klárast á næsta skólaári. Nemendur eru mjög áhugasamir um þetta 
málefni og margir hafa skoðun á því hvernig þetta skal vera. Umræðan er afar mikilvæg og það skiptir 
miklu máli að halda þessu starfi áfram með nemendafélaginu. 

Fyrirspurnir bárust frá Menntamálaráðuneytinu um kennslu í kynjafræði í skólanum og einnig stöðu 
jafnréttismála í FB. Einnig bárust fyrirspurnir frá öðrum skólum um kennsluna og var kennara boðið að 
koma á staðinn og fara yfir málin. Ljóst er að starf FB hefur vakið athygli utan skólans og er það gott.  

Vinna við breytingar á jafnréttisáætlun skólans er í gangi. 

Sæludaganefnd 
Jóhann Arnarson 

Sæludagar 2013 voru haldnir dagana 5. og 6 mars sl. Í Sæludaganefnd NFB sátu þau Hajar Elidrisi 
Anbari, formaður nefndarinnar ásamt þeim Guðrúnu Svövu Gomez, Mikael Una Karlssyni Brune og 
Franz Ágústi Jóhannessyni (drengirnir hættu fljótlega að mæta og voru varamenn kallaðir inn er á leið). 
Fyrir hönd kennara sátu Jakob Pétursson, Magnús Ingvason ásamt undirrituðum, Jóhanni Arnarsyni.  

Skipulagning Sæludaga FB hófst með undirbúningsfundi í janúar. Að venju var á fyrsta fundi farið yfir 
helstu áherslur og hvert skyldi haldið með Sæludaga FB. Var ákveðið að halda skipulagi Sæludaga 
svipuðu og síðustu tveggja ára þ.e. að bjóða nemendum og kennurum upp á fjölbreytta dagskrá þar 
sem allir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi auk þess að bjóða upp á viðfangsefni sem nemendur 
væru ekki að fást við alla jafna. Í lok fundar ákvað hópurinn að skipta með sér verkum. 

Nefndin hittist á vikulegum fundum fyrstu 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 mjög illa á fundi og oftar en ekki illa undirbúnir sem leiddi til aukinnar 
vinnu kennara.  

Er nær dró fjölgaði nefndarfundum og síðustu tvær vikurnar hittum við nemendur á hverjum degi. 

Óhætt er að segja að dagskrá Sæludaga var mjög metnaðarfull og mikið lagt upp úr því að allir ættu 
tækifæri á að finna sér hópa hver sem áhugamálin voru. Skráning nemenda var góð auk þess sem áhugi 
kennara var óvenju góður. 

Sæludagarnir hófust síðan með setningarathöfn í íþróttahúsinu í Austurbergi þar sem boðið var upp á 
leiki ásamt Harlem Shake dansi og endað á afródansi með þátttöku allra áhugasamra. Klukkan eitt 
héldu nemendur hver í sína hópa og er óhætt að segja að Sæludagarnir hafi varið vel af stað og lítið um 
hnökra. Á miðvikudeginum kvað við annan tón því skollinn var á stormur með tilheyrandi ófærð og 
öðrum vandræðum. Áttu nemendur, kennarar og aðrir leiðbeinendur í mestu vandræðum með að 
koma sér á milli staða. Á endanum var gefin út orðsending þar sem öllum viðburðum utan FB var aflýst 
og nemendur hvattir til að halda sér heima við. Þeir fáu nemendur sem þegar voru mættir í FB var 
boðið að fara í þá hópa sem í gangi voru. Það verður að segjast eins og er að það var sárt að horfa á 
eftir allri vinnunni sem lögð hafði verið í skipulag Sæludaga rjúka út í veður og vind – en við því er víst 
ekkert að gera.  
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Viðauki 1: Heimtur kennsluáætlana 

Eitt af verkum gæðaráðs var að efla heimtur kennsluáætlana. Starfsmaður var fenginn í verkið og sá 
hann alfarið um að vista og halda utan um áætlanirnar. Heimtur voru með ágætum. Eins og sjá má á 
myndunum sem fylgja. 

Fjöldi þeirra kennsluáætlana í dagskóla sem er skilað fyrstu vikur haustannar 2012. 

 
 
 

Fjöldi þeirra kennsluáætlana í kvöldskóla sem er skilað fyrstu vikur haustannar 2012  
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Fjöldi þeirra kennsluáætlana í dagskóla sem er skilað fyrstu vikur vorannar 2013  

 
 
 

Fjöldi þeirra kennsluáætlana í kvöldskóla sem er skilað fyrstu vikur vorannar 2013  
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Viðauki 2: Fyrirmæli vegna umfræðufunda kennara 25. janúar og 21.–22. 
maí.  

 

Umræðufundur kennara FB föstudaginn 25. janúar 2013 
– í framhaldi af kynningu á rannsóknum Johns Hatties– 

Kennarar eru beðnir að ræða saman í 2–4 manna undirhópum eftirfarandi tvær spurningar, áður en 
fundir í deildum hefjast. Bera síðan bækur sínar saman við aðra í deildinni. Fagstjórar skili til skóla-
meistara nokkrum línum sem svar deildarinnar við hvorri spurningu fyrir sig.  

Hlutverk fagstjóra: Að skipa í undirhópa, stjórna samantektarumræðu í deild og skila niðurstöðum til 
skólameistara. 

1. „Að endurtaka bekk er mesta ógagn sem hægt er að gera nemanda.“ Ef þetta er rétt fullyrðing, 
hvað þýðir það fyrir okkur í FB? Setjið fram róttækar tillögur um breytingar á núverandi 
fyrirkomulagi. 

2. „Fagmennska kennarans getur ráðið úrslitum um námsárangur nemandans.“ Hvaða þættir í 
kennslunni ætli skipti mestu máli? Ræðið út frá ykkar eigin reynslu. 

Starfsdagar kennara FB 21. og 22. maí 2013 

I.  Umræður um kjarnanám á bók-, list- og verknámsbrautum  

1a)  Kennarar bóknámsgreina og íþrótta ræði saman í greinabundnum hópum og svari spurningunni:  

 Hvað hefur mín grein fram að færa sem væri eðlilegt að setja í námskjarna í framhaldsskóla:  
o (a) á bóknámsbrautum; 
o (b) á listnámsbrautum og  
o (c) á verknámsbrautum (rafmagn, húsasmíði, snyrtifræði, sjúkraliðanám, tölvubraut). 

Greinarnar: Íslenska, enska, stærðfræði, danska, erlend tungumál. líffræði, efnafræði, eðlisfræði, jarð-
fræði, landafræði, félagsfræði, saga, sálfræði, heimspeki, íþróttir. 

1b)  Kennarar verknámsgreina ræði hvað það er sem þeir telja að nemendur á hinni tilteknu náms-
braut verknáms (húsasmiðabraut, rafvirkjabraut, sjúkraliðabraut og snyrtibraut) þurfi að læra og 
fellur undir bóknámsgreinar. 

Umræður verði á mannamáli og taki til grundvallaraatriða, menn horfi fram hjá þeim skilgreiningum 
sem eru í námskrá og áfangalýsingum.Kynning á niðurstöðum/ tillögum í Sunnusal. 

II.  Umræður í deildum um skipulag opins kennsludags á haustönn: hvaða námsgreinar geta nýtt 
sér það?  

Hugmynd er uppi um að hafa óhefðbundið skólastarf einn dag í lok september. Þann dag mætti nýta 
með ýmsum hætti sem uppbrot á kennslu í námsáföngum. T.d. til námsferða, til að halda vinnusmiðju 
eða til annars konar samfelldrar vinnu í heilan eða hálfan dag.  

Deildir setjist saman og ræði í hvaða áföngum væri hægt að skipuleggja samfellt heils dags prógramm. 
Tillögum skilað til skólameistara. 

III.  Eingöngu íslenskudeild, enskudeild, stærðfræðideild og dönskudeild: 

Umræður um kennsluhætti og kennsluskipulag í grunnáföngum haustið 2013 m.v. nýja töflugerð þar 
sem hópum er kennt á sama tíma og þannig gefst tækifæri til að skipta nemendum milli námshópa til 
að mæta námþörfum þeirra eftir að önnin er byrjuð. 
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Viðauki 3: Dæmabréf kennara og áfangastjóra um viðvörun vegna 
mætinga 

Staðlað viðvörunarbréf frá kennara: 

Sæl / sæll ______________ 
Ég vil benda þér á að mæting hjá þér í ___________ (áfangaheiti) er þegar komin í _______% yfir 
önnina. Ef mætingin fer undir __________% hefurðu ekki próftökurétt í áfanganum, eins og lesa má í 
neðangreindum mætingareglum.  
Ég hvet þig til að mæta betur, svo ekki þurfi að vísa þér úr áfanganum. 
Bestu kveðjur,  
 
________________________________ 
 

Mætingar 

 Nemendur skulu sækja allar kennslustundir í þeim áföngum sem þeir hafa í stundaskrá sinni og 
koma stundvíslega til kennslu. Gerð er lágmarkskrafa um 80% heildarmætingu. 

 Nemendur verða að mæta í a.m.k. 80% kennslustunda. Í einstökum áföngum eru þó strangari 
mætingareglur og eru þær tilgreindar í kennsluáætlunum. Hér er t.d. um að ræða ýmsa verklega 
áfanga og símatsáfanga.  

 Mæting undir skilgreindum lágmarkskröfum þýðir fall í áfanga og nemandi missir próftökurétt. 
Áður hefur hann fengið viðvörun í tölvupósti á það netfang sem hann gefur upp í Innunni.  

 Nemandi, sem ekki hefur mætt í kennslustund, getur ekki farið fram á að fá kennslu í því efni sem 
búið er að fara yfir.  

 Engin leyfi eru gefin vegna læknisheimsókna og þess háttar fjarveru. 

 Nemandi sem er með yfir 95% mætingu fær A í skólasókn og eina einingu. Nemandi með 90%–
95% mætingu fær B í skólasókn. Nemandi með 85%–89% mætingu fær C í skólasókn og nemandi 
með 80%–84% mætingu fær D í skólasókn. Ef nemandi fer niður fyrir 80% mætingu (þegar búið er 
að draga frá veikindavottorð og leyfi) er hann fallinn á önninni og fær einkunnina E í skólasókn. Ef 
nemandi sem fellur á önn hyggst halda áfram námi þarf hann að gera grein fyrir fjarvistum sínum 
og sækja um skólavist að nýju. 
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Bréf frá áfangastjóra þar sem tilkynnt er um fyrirhugað sé að skrá nemanda úr áfanga: 

 
Sæl/sæll ___________________________ (nafn nemanda) 
Eins og þér er kunnugt ber nemendum að uppfylla lágmarkskröfur um mætingar í sérhverjum 
kenndum áfanga í dagskóla Fjölbrautaskólans í Breiðholti. Fari mætingar nemanda í tilteknum 
námsáfanga undir það lágmark sem tilgreint er í kennsluáætlun hefur hann fyrirgert rétti sínum til að 
ljúka áfanganum með prófi.  
Hér með er þér tilkynnt að fyrirhugað er að skrá þig úr áfanganum ____________, þar sem 
mætingastaða þín á annargrunni er núna __________%., en samkvæmt kennsluáætlun er gerð krafa 
um _______________% mætingarskyldu í þessum áfanga. 
Bent skal á að þú hefur rétt á að andmæla bréfi þessu. Andmælin skulu berast mér skriflega í 
tölvupósti innan viku frá dagsetningu þessa tölvubréfs. 
Virðingarfyllst, 
___________________________________ áfangastjóri 
 

Mætingar 

 Nemendur skulu sækja allar kennslustundir í þeim áföngum sem þeir hafa í stundaskrá sinni og 
koma stundvíslega til kennslu. Gerð er lágmarkskrafa um 80% heildarmætingu. 

 Nemendur verða að mæta í a.m.k. 80% kennslustunda. Í einstökum áföngum eru þó strangari 
mætingareglur og eru þær tilgreindar í kennsluáætlunum. Hér er t.d. um að ræða ýmsa verklega 
áfanga og símatsáfanga.  

 Mæting undir skilgreindum lágmarkskröfum þýðir fall í áfanga og nemandi missir próftökurétt. 
Áður hefur hann fengið viðvörun í tölvupósti á það netfang sem hann gefur upp í Innunni. Í 
tilfellum ólögráða nemenda er viðvörun einnig send á forráðamenn. 

 Nemandi, sem ekki hefur mætt í kennslustund, getur ekki farið fram á að fá kennslu í því efni sem 
búið er að fara yfir.  

 Engin leyfi eru gefin vegna læknisheimsókna og þess háttar fjarveru. 

 Nemandi sem er með yfir 95% mætingu fær A í skólasókn og eina einingu. Nemandi með 90%–
95% mætingu fær B í skólasókn. Nemandi með 85%–89% mætingu fær C í skólasókn og nemandi 
með 80%–84% mætingu fær D í skólasókn. Ef nemandi fer niður fyrir 80% mætingu (þegar búið er 
að draga frá veikindavottorð og leyfi) er hann fallinn á önninni og fær einkunnina E í skólasókn. Ef 
nemandi sem fellur á önn hyggst halda áfram námi þarf hann að gera grein fyrir fjarvistum sínum 
og sækja um skólavist að nýju. 
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Viðauki 4: Skólafundur 13. mars 2013 

Leiðbeiningar til kennara í kennslustofum 

1. Skrá mætingar (5 mínútur). 

2. Kveikja á ávarpi skólameistara, hægt að sækja það á vefslóðinni: http://youtu.be/K_YIwJZHPIk (5 

mínútur). 

3. Dreifa lituðum miðum (á kennaraborðinu) og setja fram spurningarnar sem svara skal, þannig að 

hver nemandi hafi einn miða. Spurningarnar eru í myndbandinu með ávarpi skólameistara, en 

einnig aftan á þessu blaði og í PowerPoint-skjali sem sent var kennurum. (5 mínútur). 

4. Ferli umræðunnar: 

a) Sérhver nemandi byrjar að svara spurningunum sjálfur og skrifar punkta á blaðið sem hann 

hefur fengið. (5 mínútur). 

b) Nemendur setjast saman í hópa. Hóparnir ræða spurningarnar og komast að niðurstöðu, hvað 

sé mikilvægast (hámark 3–4 atriði við hverja spurningu). (20 mínútur í umræður hópanna). 

c) Allur bekkurinn ræðir spurningarnar hverja af annarri og kemst að sameiginlegri niðurstöðu 

um svar. Svarið er skráð, annað hvort sem samfelldur texti, eða upptalning á atriðum (hámark 

3 atriði!). Kennari sér um að skrá svör hópsins jafnóðum í tölvuskeyti sem sent verður 

skólameistara á netfangið: ghg@fb.is. Í efnisglugga tölvuskeytisins skal skrá nafn kennarans og 

stofunúmer. (Dæmi: Subject: Sæmundur Rögnvaldsson, stofa 12). (40 mínútur). 

 
Samtals: 80 mínútur 

 

  

http://youtu.be/K_YIwJZHPIk
mailto:ghg@fb.is
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Nemendur standast alla áfanga og ljúka námi sínu. 

Nemendur vaxa og dafna í FB! 

 

Hvernig gerum við þessa framtíðarsýn að veruleika? 

1. Hvað þarf nemandinn að gera?  

2. Hvað þarf kennarinn að gera?  

3. Hvað þarf skólameistarinn að gera? 

4. Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla? 
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1. Hvað þarf nemandinn að gera?  

 Leggja sig fram við námsefnið.  

 Mæta vel og taka ábyrgð.  

 Sýna öðrum virðingu sem verða á vegi þínum. 

 Mæta vel og vel undirbúin.  

 Stunda námið á eigin forsendum.  

 Gera sér vel grein fyrir áður en hann hefur nám í hverju það felst. 

 Hafa metnað og leggja sig fram. 

 Vera skipulagður.  

 Hafa áhuga, mæta í tíma, setja sér markmið.  

 Taka þátt í félagslífinu.  

 Mæta í skólann.  

 Sýna náminu áhuga og nýta tímann vel.  

 Leggja sig fram, læra heima. 

 Mæta vel og vinna í tímum. 

 Hvað er búist við af okkur= markmid. 

 Skipuleggja námið sitt. 

 Sýna áhuga fyrir náminu. 

 Og bera virðingu fyrir öðrum nemendum. 

 Nemandinn þarf að vera jákvæður, með opinn huga.  

 Taka sjálfur ábyrgð á eigin velgengni í náminu. 

 Mæta vel hvíldur í skólann og haldi vel athygli í tímum.  

 Sé tilbúinn að leggja á sig vinnu, bæði í tímum sem og heimanám.  

 Skipuleggi sig vel og sé óhræddur við að spyrja spurninga.  

 Hann þarf að setja sér markmið með náminu og gera sér grein fyrir tilgangi sínum með náminu. 

 Nemendur þurfa að fylgjast vel með í tímum. 

 Nemendur þurfa fyrst og fremst að sýna metnað og læra. 

 Nemendur þurfa að tala við kennarana sína opinskátt. 

 Sýna metnað og taka ábyrgð. 

 Setja skólann í fyrsta sæti.  

 Biðja um aðstoð.  

 Ekki velja fleiri einingar en þú ræður við. 

 Mæta stundvíslega, með jákvætt hugarfar og standa sig.  

 Nemendur á fyrsta ári séu saman í bekk allt fyrsta árið.  

 Þannig skapast heildarstemming sem þarf til að auka metnað og jákvæðni gagnvart skólanum. 

 Mæta vel í alla tíma. 

 Vera skipulagður. 

 Hafa áhuga á náminu. 

 Leggja hart að sér bæði í sambandi við heimalærdóm og taka þátt í tímum. 

 Að vera ábyrgur námsmaður með því að: mæta á réttum tíma og vera með öll námsgögn. 

 Neminn sé með þau hjálpargögn sem henta honum. 

 Sýna áhuga, reyna að finna rétta tengingu við námsefnið.  

 Mæta vel og vera virkur í timum. 

 Læra vel heima og vera vel undirbúin fyrir tíma.  

 Sýna kennara virðingu og hlusta vel í tíma. 

 Hafa áhuga á námsefninu og setja sér skýr markmið í náminu og tilgangi þess.  

 Taka ábyrgð á námi sínu með því að mæta vel og fylgjast með í tímum og læra heima.  

 Bera virðingu fyrir samnemendum og kennurum. 

 Fá stuðning og traust. 

 Sinna náminu og mæta vel.  

 Hafa áhuga á náminu og einbeita sér. 
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 Hlusta á kennarann og vera glaður í skólanum. 

 Þarf að sýna meiri metnað, undirbúa sig fyrir tíma og læra heima. 

 Fylgjast með í tíma.  

 Sýna náminu áhuga, bera ábyrgð á sínu námi og hafa vilja til að læra. 

 Eiga lærdómsfélaga. 

 Hafa áhuga. 

 Skipulag-Stundvísi-Ábyrgð-Jákvæðni-Metnað.  

 Metnaður. Vilji og áhugi. Skipulag. 

 Nemandinn sé skipulagður. 

 Áhugi og metnaður - Stundvísi.  

 Nemandi þarf að hafa áhuga og vilja til að vera í skólanum.  

 Nemandi þarf að virða kennara og starfsfólk skólans. 

 Nemandi þarf að klára það nám sem hann byrjar á.  

 Hafa metnað fyrir náminu.  

 Ögra sjálfum sér, sigrast á hræðslu.  

 Stunda nám af metnaði, í skólanum og heima. 

 Mæta vel í skólann.  

 Námið gagnist nemandanum sjálfum. 

 Hafa áhuga á því sem verið er að gera. 

 Sýna áhuga - virkur í tíma – skipulagður.  

 Stundvís og mæta vel, læra heima.  

 Mæta vel. 

 Læra heima. 

 Skipuleggja sig vel.  

 Nemendur sýni meiri ábyrgð í námi, kurteisi og virðingu í skólastofunni gagnvart kennara og 
samnemendum.  

 Sýni metnað, nemendur sýni ábyrgð varðandi mætingu. 

 Að nemendur setji sér markmið. 

 Að mæta vel í tíma, vera skipulagður, ábyrgur og sinna sínum verkefnum. 

 Læra vel heima og vera ekki að trufla í tíma.  

 Hafa áhuga á efninu og vera duglegur að læra.  

 Leggja sig fram í námi og velja það nám sem hentar honum best.  

 Sýna áhuga og vera móttækilegur í tíma.  

 Gera markmið -Skipulagning, velja braut við hæfi í samræmi við námsráðgjafa. 

 Mæting.  

 Mæta vel, læra vel og spyrja spurninga.  

 Setja sér markmið og fylgjast með.  

 Hafa metnað og skipuleggja sig.  

 Leggja sig fram, þó það geti verið erfitt. 

 Leggja áherslu á lærdóm og hann sé hafður í öndvegi, gera heimavinnu. 

 Vinna vel í tímum, vera skipulögð, mæta vel, hafa metnað. 

 Æskilegt að nemandinn sýni náminu áhuga.  

 Æskilegt að nemendur sýni hver öðrum stuðning og bjóði fram aðstoð. 

 Hafa áhuga á náminu, metnað og hafa árangursríkan kennara. 

 Mæta í tíma, sýna metnað og vera dugleg að læra.  

 Mæta í tíma og læra.  

 Taka sér tíma, mæta vel og hafa metnað fyrir náminu. 

 Hafa áhuga, stunda námið fyrir sjálfa sig, ekki fyrir aðra.  

 Setja sér raunhæf markmið. 

 Mæta, læra, hafa áhuga, nenna, vanda námsval og leita aðstoðar. 

 Setja sér markmið.  

 Láta vita ef eitthvað er að angra hann – ekki bara láta sig hverfa úr tímum eða skóla. 
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 Taka þátt í umræðum.  

 Vera stundvís og mæta í kennslustundir. 

 Vera vel undirbúinn fyrir kennslustund.  

 Vera virkur í kennslustund. 

 Hafa metnað, mæta vel, virkur í tímum og taka ábyrgð á eigin námi. 

 Nemandi þarf að finna tilgang með námi og vera jákvæður.  

 Sinna, mæta og læra.  

 Kunna að skipuleggja sig og vera óhræddur við að leita sér hjálpar innan skólans. 

 Nemandinn þarf að mæta vel í tíma, sinna náminu af áhuga vera virkur í tímum skila verkefnum. 

 Fylgjast með, skipuleggja sig, mæta, sýna metnað, leggja meira á sig, markmið.  

 Að nemandi þurfi að sýna vilja og metnað námi, mæta í tíma (undirbúinn og ekki að leika sér í tölvum og símum).  

 Taka ekki of marga áfanga (sem hann ræður e.t.v ekki við). 

 Virkir í tímum.  

 Nemandinn þarf að sýna metnað. 

 Vera óhræddur við að afla sér upplýsinga hjá kennara ef eitthvað vantar uppá og svo mæta vel. 

 Halda góðum aga og mætingu.  

 Leyfa nemum ekki að komast upp með að koma of seint og að skrópa.  

 Hafa áhuga á náminu og vita til hvers maður er að læra vissa hluti. 

 Mæta, heimanám, bera ábyrgð.  

 Sýna metnað. 

 Setja sér markmið. 

 Vera opinn fyrir áfanganum.  

 Sýna virðingu og stundvísi. 

 Skipulagður. 

 Vera jákvæður.  

 Áhugi, sýna metnað, vilja ná árangri, vera jákvæð og bjartsýn.  

 Hafa fyrir náminu. 

 Óraunhæft t.d. ef nemendur hafa ekki áhuga á náminu, eru í skóla v. þrýstings frá umhverfi, skólaleiði, 
áföll, o.fl. 

 Nemendur þurfa að hafa metnað í náminu og mæta vel.  

 Þeir þurfa að vera virkir í tímum, það er ekki nóg að mæta bara.  

2. Hvað þarf kennarinn að gera?  

 Hafa metnað og áhuga. 

 Myndræn kennsluáætlun og hver og einn áfangi hafi mikla yfirsýn yfir námsefnið ásamt tímalínu um hvað 
á að læra. 

 Fjölbreyttari kennsluaðferðir og auknar nýjungar. 

 Ekki gera óraunhæfar kröfur til nemandans.  

 Vera með gagnrýni á uppbyggjandi hátt. 

 Tillitsamir, fordómalausir, opnir fyrir nýjungum og fjölbreytileika. 

 Vera skemmtilegur og líflegur og hafa áhuga á því sem hann er að gera.  

 Leggja námsefnið fram á skýran og skemmtilegan hátt og passa að allir skilji. 

 Kennarinn þarf að vera þolinmóður, vera með fjölbreytta tíma og gera námsefnið áhugavert.  

 Tryggja að námsefnið komist til skila.  

 Gefa sér tíma í námsefnið.  

 Aðstoða nemendur. 

 Útskýra betur verkefnin, skipuleggja sig betur og fjölbreyttar kennslustundir. 

 Hafa fleiri símatsáfanga. 

 Sýna meiri áhuga á því sem hann/hún er að kenna og virða nemendurna. 

 Kennari þarf að vera áhugasamur um að kenna nemendum sínum, vera tilbúinn að leggja á sig töluverða 
vinnu svo það megi takast.  

 Hann þarf að leitast við að gera námsefnið áhugavert og skemmtilegt, að nemendur sjái tilgang með náminu.  
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 Þarf að halda uppi aga en ekki má vera spenna í loftinu milli kennara og nemenda.  

 Kennari þarf að skapa jákvætt andrúmsloft, brosa og bera velferð nemenda fyrir brjósti.  

 Gera ekki upp á milli nemenda og sjá til þess að allir læri í tímunum.  

 Vera meiri vinur nemandanna. 

 Aðstoða nemendur við það sem þeir eru slakastir í og sjá til þess að þeir skilji námsefnið. 

 Hafa samúð og vera þolinmóðir. 

 Hafa fjölbreytta tíma, góða stemningu, vera þolinmóð(ur), vekja áhuga, ekki vera fastur við kennaraborðið. 

 Hafa áhuga og metnað fyrir því sem hann kennir, nota fleiri leiki. 

 Sýna skilning og veita stuðning, sýna sveigjanleika varðandi skilafresti, aðstoða alla.  

 Ekki velja og hafna nemendum.  

 Fjölbreyttar kennsluaðferðir.  

 Ná athygli nemenda.  

 Sanngjarn.  

 Kunna námsefnið. 

 Að kennari sýni nemendum virðingu og noti fjölbreyttar kennsluaðferðir. 

 Vera með fjölbreyttar kennsluaðferðir í tímanum. 

 Vera með meira verklegt. 

 Nenna að kenna. 

 Hjálpa nemanda að halda utan um námsefnið. 

 Vera skipulagður svo nemandinn týnist ekki.  

 Kennarinn þarf að vera áhugasamur og skipulagður. 

 Brjóta upp kennslustundir, gera námsefnið áhugavert/skemmtilegt. 

 Vera leiðbeinandi í sýnu fagi og reyna að kenna nemendum auðveldustu og skilvirkustu aðferðina við að 
læra námsefnið. 

 Viðhafa fjölbreyttar kennsluaðferðir. 

 Vera með fjölbreyttar kennsluaferðir. 

 Kennari þarf að bera virðingu fyrir nemendum sínum og sé ávallt viðstaddur í tíma vera sanngjarn og 
áhugasamur. 

 Hafa gaman af námsefninu.  

 Finna leiðir til að gera námsefnið áhugavert og vera opinn fyrir nýjum kennsluaðferðum.  

 Miða námið við lokapróf þar sem það á við.  

 Kennarinn fylgist betur með þeim sem eiga í erfiðleikum með námið og þurfa hjálp.  

 Hafa metnað fyrir því að nemendur nái og líti á nemendur sem jafningja.  

 Skipuleggja námið þannig að hægt sé að minnka heimanám vegna ólíkra heimilisaðstæðna, þannig að 
hægt sé að leita sér hjálpar við úrlausn verkefna. 

 Kenna fagið á fjölbreyttan og skemmtilegan máta.  

 Hafa metnað fyrir hönd nemenda sinna.  

 Nota fjölbreytta kennsluhætti hlusta á nemandann. 

 Vera glaður. 

 Skipulag. 

 Ákveðinn. 

 Hafa efni áhugavert og hnitmiðað. 

 Þolinmæði. 

 Jákvæður. 

 Koma með skemmtilegar kennsluaðferðir. 

 Gera efnið sem áhugaverðast.  

 Halda athygli nemenda.  

 Koma umræðum um námsefnið af stað.  

 Vera skipulagður fyrir tíma. 

 Fylgjast með árangri nemenda, veita þannig aðstoð og leiðbeina eftir þörfum. 

 Fá nemendur til að kynnast og vinna saman, vinna verkefni, til að koma í veg fyrir einmanaleika. 

 Láta nemendur sjá að hann vilji vera kennari og að hann vilji að nemendur læri.  
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 Sýna nemandanum áhuga.  

 Gera námið einstaklingsmiðaðra. 

 Kennarar þufa að vera áhugasamir um efni áfangans. 

 Fjölbreyttar kennsluaðferðir. 

 Gera námsefnið áhugavert, kveikja áhuga nemenda. 

 Kennari komi vel undirbúinn til kennslu. 

 Kennari þarf að gera námið skemmtilegt og vera skipulagður. 

 Kennari þarf að sýna nemanda þolinmæði (það vinna ekki allir nemendur á sama hraða). 

 Kennari þarf að vera duglegur að aðstoða þá sem þess þurfa. 

 Hafa áhuga á því sem þeir eru að kenna. 

 Ekki mismuna nemendum. 

 Þolinmóður. 

 Útskýra vel, ekki fara of hratt yfir. 

 Fjölbreyttir tímar. 

 Hressa upp á viðfangsefnið.  

 Hafa fleiri verkefni. 

 Virða námsgetu hvers og eins.  

 Kunna efnið.  

 Fjölbreyttari kennsluaðferðir. 

 Mæta – Skipulag. 

 Hjálpa öllum nemendum. 

 Oft vantar lítið uppá - áhugi – þolinmæði. 

 Hætta að gefa seint fyrir fyrstu mínúturnar. 

 Allir kennarar að vera eins og Heimir. 

 Kennari hafi sveigjanleika til að breyta námsmati áfanga (símat, lotupróf, lokapróf). 

 Hafi áhuga og metnað á starfi sínu, komi til móts við nemandann. 

 Beri virðingu fyrir honum sem einstaklingi. 

 Útbúa meira námsefni á myndböndum. 

 Framfylgja því betur að nemandi skilji námsefnið.  

 Vera skipulagður og sinna öllum nemendum. 

 Ekki fara of hratt yfir námsefnið.  

 Koma efninu vel og skiljanlega frá sér.  

 Kennari þarf að sýna stuðning og ávallt á jákvæðan hátt. 

 Kennari þarf að geta sýnt öllum stuðning og kynnast nemendum. 

 Og aðstoða nemendur með mismunandi erfiðleika sem hver og einn nemandi á við að stríða. 

 Vekja áhuga. 

 Að geta hjálpað nemendum/þolinmæði. 

 Skipulag. 

 Svara spurningum, fjölbreytni í tímum. 

 Fara ekki offari. 

 Fylgjast með stöðu nemenda og gera raunhæfar kröfur. 

 Gera efnið áhugavert.  

 Það er hægt að gera þurrt efni verulega skemmtilegt. 

 Ná athygli nemenda, hafa námið áhugavert og skemmtilegt.  

 Hafa áhuga á vinnunni sinni. 

 Útskýra vel fyrir öllum.  

 Sveigjanleiki í kennslu.  

 Vera skipulagður í sínu starfi.  

 Brydda upp á nýjum kennsluaðferðum. 

 Kennarinn þarf að hafa metnað og áhuga á starfi sínu og sýna nemendum virðingu. 

 Kennarinn þarf að aðstoða nemendur vel og vandlega og aðstoða þá sem þurfa aukahjálp. 

 Ekkert heimanám! 
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 Hafa námið áhugavert og skemmtilegt. 

 Og segja upp þegar kennarinn er kominn á aldur og þegar þeir hætta að nenna að kenna!  

 Sýna þolinmæði, bera virðingu fyrir námsörðugleikum nemenda og sýna skilning.  

 Gera nemendum kleift að kynnast betur innan hópsins.  

 Aðstoða nemendur með annað móðurmál með einstaka orð.  

 Gera námsefnið áhugavert.  

 Kennarinn hafi áhuga á því sem hann er að kenna.  

 Útskýra hvernig námsefnið geti nýst í framtíðinni.  

 Viðtalstímar/stuðningstímar fyrir nemendur í áfanganum.  

 Hafa áhuga á námsefni og nemendum.  

 Tengja námið við veruleikann svo að nemendur sjái tilgang með náminu. 

 Fjölbreyttar kennsluaðferðir og vera opnir fyrir nýjungum, láta nemendur setja sér markmið. 

 Þekkja styrkleika og veikleika hvers nemenda. 

 Sinna vinnunni sinni.  

 Vera léttur í skapi, vel til fara og ekki andfúll.  

 Gefa nemendum tækifæri til að móta námið. 

 Nýta sér tæknina. 

 Fjölbreytt námsefni/kennsluaðferðir. 

 Setja heimanám fyrir í byrjun tímans, vinna síðan í því í tímanum, þeir sem ekki ljúka þessu klára það 
heima, þar með minnka heimanám. 

 Kennari sýni nemanda virðingu. 

 Komi til móts við mismunandi þarfir nemanda. 

 Hafi stjórn á bekknum.  

 Nútímalegri kennsluhættir, meiri umræður í tímum ekki stöðugar glærur. 

 Hafa nokkur stutt próf yfir önnina og verkefni í stað lokaprófs. 

 Kennarinn þarf að hafa áhuga á efninu, beita fjölbreytni í kennslu. 

 Sýna hugmyndum nemandans virðingu og leyfa nemendum að tjá sig.  

 Mikilvægt að hafa pásu í miðjum tíma. 

 Kennarinn þarf að hafa námsefnið nútímalegt og fjölbreytt.  

 Útskýra vel efnið, sýna efni og nemendum áhuga.  

 Hafa símat eða minnka vægi lokaprófa og próf eiga að meta ekki fella.  

 Sýna aðstæðum nemenda skilning. 

 Að læra mest í skólanum minna af heimanámi.  

 Meira af verkefnum í tímum.  

 Gera námsefnið áhugavert t.d bjóta upp tímann ekki þurr verkefni.  

 Myndbönd, Símat. Lotupróf. Sleppa lokaprófum. 

 Kenna, mæta. 

 Virði það að nemendur eru í fleiri en einu fagi og hafi lítinn tíma fyrir heimanám, ekki heimanám. 

 Hjálpa nemendum sem eiga í erfiðleikum með ákveðinn áfanga. 

 Hafa gaman af starfinu og hjálpa nemendum. 

 Rétta framkomu við nemanda, vera til taks. 

 Kennari: Áhugasamur (jákvæður, skipulagður) og útskýra vel (þannig að allir í bekknum skilji). 

 Setja efnið fram á áhugaverðan hátt.  

 Gefa nem. pásu í 80 mín. tíma. 

 Að minna á heimanám og próf. 

 Taka tillit til nemenda sem eiga erfitt með nám.  

 Fleiri símatsáfanga eða láta lokapróf hafa minna vægi (minna en 70 %). 

 Ekki hópavinnu utan skólatíma. 

 Kennarinn þarf að fylgjast vel með nemendum sínum og hrífa þá með sér.  

 Hann þarf að vera vakandi í sínu fagi og gera kennsluna áhugaverða.  

 Hann þarf að kenna á fjölbreyttan hátt og fylgja tíðarandanum.  

 Kennarinn þarf einnig að sýna metnað í að efnið komist til skila og að nemandinn virkilega læri eitthvað. 
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 Kennarinn þarf að bera virðingu fyrir nemandanum og hafa skilning gagnvart námsörðugleikum og að hafa 
ekki of mikið og þungt efni í einu. 

 Vera með áhugaverðar og nýjar kennsluaðferðir. 

 Vekja áhuga á áframhaldandi námi. 

 Leggja sig fram við að gera efni áhugavert og skýrt t.d. með góðum glósum.  

 Sýna fjölbreytni t.d. vettvangsferðir. 

 Sýna gagnkvæma virðingu. 

 Hafa og vekja áhuga á því sem er verið að kenna. 

 Útskýra vel (einfaldar útskýringar). 

 Að hann skilji að maður sé í áfanga til að læra hlutinn en ekki að maður kunni hann. 

 Sýna þolinmæði. 

 Virða nemendur. 

 Virkja nemendur. 

 Sýna stundvísi. 

 Sýna nemendum virðingu.  

 Vilja kenna, sýna áhuga og örva áhuga nemenda.  

 Koma til móts við nemendur, hlusta á þeirra rödd.  

 Hafa kennslu fjölbreytta, ekki glærur alla tíma, heldur í bland við annað hópverkefni, einstaklingsverkefni.  

 Samræma prófadaga, – ekki 4 próf á dag, t.d. erfitt fyrir einstæða foreldra.  

 Skilningsríkur og opinn fyrir því sem nemendur segja. 

3. Hvað þarf skólameistarinn að gera?  

 Gera skólann fallegri, listnámsnemar fá að skreyta skólann og mála skólann og gera heimilislegri.  

 Myndræn örvun gerir nemendur áhugasamari. 

 Auka símat.  

 Koma meira til móts við fjölskyldufólk og veikinda (fella niður 3ja daga reglu). 

 Hafa grunndeild fyrir þá sem eru að koma úr grunnskóla og fái kynningu á því námi sem er í skólanum. 

 Hafi meiri tengingu við grunnskólana. Brúa bilið á milli. 

 Hafa metnað fyrir starfi skólans. 

 Vera opinn fyrir breytilegum aðstæðum nemenda, passa að allt gangi vel.  

 Fá ræktina metna inn fyrir íþróttir. 

 Hafa það þannig að nemendur geti hringt inn og tilkynnt veikindi og fá v ekki fjarvist.  

 Hafa fleiri símatsáfanga.  

 Hafa mætingarkerfið frjálslegra.  

 Vera í góðum tengslum við nemendur og starfsfólk, bæði kennara og annað starfsfólk. 

 Hlusta á bæði kennara og nemendur. 

 Stytta tímanna úr 80 mín. í 60 mín. eða hafa aðra tíma 80 mín. og hina 60 mín. fer eftir hvað madur er að 
læra. 

 Auka tímar-Taka tíma út sem þarf ekki að læra og sem er ekki þörf á.  

 Hann þarf að vera undirbúinn og tilbúinn að koma til aðstoðar ef nemandi eða kennari leitar aðstoðar 
hans.  

 Leitast við að kynnast nemendum skólans, vera sýnilegur, vera skólanum til fyrirmyndar. 

 Passa að nemendur séu ekki beittir órétti t.d. einelti.  

 Breyta fjarvistarfyrirkomulagi vegna veikinda þ.a. veikindi fyrstu tvo daga teljist með í leyfi. 

 Auka námsfjölbreytileika.  

 Gera námið skemmtilegra með því að breyta kennsluaðferðum. 

 Hugsa um þarfir nemanda. 

 Hafa skólakerfið sem einfaldast.  

 Vera sýnilegri. 

 Virða veikindi – hafa sanngjarnari reglur vegna stuttra veikinda. 

 Bjóða upp á fleiri símatsáfanga, hafa aðeins 1 fjarvistarstig fyrir hvern tvöfaldan tíma. 

 Taka tillit til barnafólks. 
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 Bjóða upp á fleiri munnlega áfanga í tungumálum. 

 Fylgjast með kennurum og aðferðum þeirra. 

 Viðhalda jákvæðum anda í skólanum.  

 Taka tillit til nemenda.  

 Fylgjast með að kennarar séu að vinna vinnuna sína og að nemendur standi sig.  

 Fleiri námsver.  

 Slaka á 80% mætingarskyldunni. Mætingarskylda sé einstaklingsbundin og samningsatriði hjá hverjum 
nemanda.  

 Ýta undir ahuga nemenda.  

 Reglan um að vottorð vegna veikinda fyrstu 2 daga veikinda virki ekki, verði afnumin.  

 Að skólameistari sé meira sýnilegur t.d. með því að taka þátt í félagslífi nemenda og komi í tíma.  

 VEIKINDALEYFIN. 

 Sjá um að tæki og tól séu í lagi í skólastofum. 

 Laga fjarvistakerfið (ef nemandi er oft veikur í einn og einn dag að það teljist sem veikindi). 

 Hafa fleiri "skemmtilega" daga eins sæludagana. 

 Hafa yfirumsjón með nemendum og kennurum. 

 Vera sýnilegur. 

 Bæta gæði hafragrautsins. 

 Breyta mætingareglum varðandi veikindi þannig að nemandi fái ekki fjarvistir sé hann veikur í einn dag. 

 Skólameistari má vera sýnilegri. 

 Skólameistari taki betur á kvörtunum er varðar kennara. 

 Lengja tímann í 15 mín þar til nemandi fær fjarvist. 

 Halda utanum samskipti nemenda og kennara. 

 Vera meira sýnileg og aðgengileg.  

 Fella niður læknisvottorð vegna vegna veikinda.  

 Leggja meiri áherslu á símat.  

 Hlusta betur á kvartanir varðandi kennara og komi þeim á framfæri eða grípi til viðeigandi aðgerða.  

 Halda kostnaði við námið innan eðlilegra marka (efnisgjöld ofl.). 

 Halda vel utan um starfsmenn sína, vera opinn fyrir ábendingum bæði frá kennurum og nemendum. 

 Senda póst með upplýsingum til foreldra hjálpa nemendum að vera stór og stór. 

 Vera sýnilegri og taka virkan þátt í skólalífinu.  

 Koma skilaboðum betur til skila.  

 Bjóða upp á fleiri símatsáfanga. 

 Hvetja starfsfólk – ekki bara kennara – til að vera jákvæðari og umburðarlyndari við nemendur.  

 Hvetja nemendur til jákvæðara viðhorfs (kemur kannski með áhuganum). 

 80% mætingarskylda hjálpar ekki, meiri líkur á að maður falli ef það er 80% mæting.  

 Sérstaklega ef vottorð gildir ekki nema fyrir 3 daga eða meir.  

 Fólk er yfirleitt ekki veikt meira en 1 – 2 daga og þá er aldrei hægt að koma með vottorð. 

 Í mörgum skólum er ekki fjarvist ef nemandi eða foreldri hringir inn. 

  - Hér þarf að horfa meira á áhuga og samviskusemi nemenda. 

  Veikt barn ætti að vera með í veikindarétti.  

 Annað: Eindagi efnisgjalda ætti að vera á mánaðamótum. (Er það ekki.?)  

 Upptökupróf.  

 Vita hvað er að gerast í kennslustundum..  

 Lotukerfi og fleiri brautir. 

 Árshátíð nemenda á Selfossi myndi skapa meiri gleði. 

 Passa að kennarar vinni sína vinnu.  

 Loftræstingu í nemendaherbergið. 

 Endurskoða núverandi veikindareglur, að fá allavega dag tvö dreginn frá, venjuleg flensa gengur yfir á 
tveim dögum.  

 Núverandi reglur eru ekki hvetjandi til að mæta eftir veikindi (því ekki að vera dag 3 eða 4 heima, maður er 
loksins kominn með frí í kladda ekki fjarvist). 
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 Í veikindatilfellum ætti að leyfa nemendum að endurtaka próf.  

 Ef nemandi er veikur og fær ekki að taka próf getur það leitt til þess að hann falli í áfanganum.  

 Ekki fjarvist þegar nemandi er veikur.  

 Fella niður mætingarreglurnar síðustu, ástundun mikilvæg, en taka þarf mark á veikindavottorðum fyrstu 
2. dagana. 

 Taka tillit til þess ef nemendur geta ekki mætt en ná samt áfanga að fella ekki vegna mætingar. 

 Stytta tíma t.d. niður í 60 mín (maður getur ekki einbeitt sér í meira en 50 mín). 

 Fleiri námsver eins og t.d. fyrir alla náttúrufræðitíma saman. 

 Hún á að virða okkur nemendur. 

 Hafa sanngjarnt mætingarkerfi t.d. vottorð fyrir skemmri veikindi og halda 80% mætingaskyldu í hvern 
áfanga (núverandi mætingakerfi).  

 Fylgjast betur með  

 sig vel í námi og skila öllum verkefnum, en mæta kannski ekki mjög vel. 

 Láta nemendur reglulega vita kennslu og kennurum (hafa metnaðarfulla kennara) meira val um áfanga. 

 Yfirfara reglur um veikindadaga, láta læknisvotorð gilda. 

 Fylgjast með kennurum t.d. ef kvartað er mikið undan þeim. 

 Skólameistari þarf að hafa yfirsjón með kennslu og gera athugasemdir ef það á við. 

 Endurskoða þarf lengd skóladaga í sumum tilfellum, til eru nemendur sem eru í áföngum seint á daginn ( 
eftir kl. 15.00) sem eru þrír samfelldir tímar sama daginn, missa algerlega einbeitingu. 

 Okkur finnst að endurskoða þurfi ákveðna hluta námefnisins, t.d. íslenskukennsluna og vissa hluti af 
stærðfræði, t.d. algebruna. 

 Einnig finnst okkar vanta svigrúm í mætingu, þ.e.a.s. þegar veikindi standa yfir. 

 Þegar nemanda vantar tíma til að hreinsa hugann og byggja sig upp með skipulagningu til dæmis, þá væri 
gott að það væru standard 2. dagar á önn sem nemandi má taka sér frí, án þess að það bitni á 
mætingakerfinu. 

 Raða betur áföngum í töflu, betri töflur fyrir nemendur. 

 Ekki fella nemendur sem standa hvað er að gerast.  

 Bjóða upp á ýmis innanhúsmót: Skák/iðngreinakepni 
/nýsköpunarkeppni/hugmyndakeppni/hæfileikakeppni. 

 Vera meiri hluti af heildinni og tengjast meira NFB. 

 Bjóða nemendum grunnskóla að vinna með nemendum í framhaldsskóla til að kynna þeim skólastarfið. 

 Nemendur eldri en 22ja ára, sem eru í dagskóla, ættu að hafa frjálsari mætingu þar sem þeir ættu að geta 
borið meiri ábyrgð á námi sínu.  

 Skólameistari þarf að vera sýnilegri, kynna sig í byrjun annar þannig að nemendur viti hver hann er.  

 Mega allir nemendur tala við skólameistara? Sama gildir um aðstoðaskólameistara. 

 Þarf að kynna betur reglur varðandi P-áfanga. 

 Breyta fjarvistareglum vegna veikinda (fyrstu tveir dagarnir). 

 Auka þjónustu í námsveri þannig að öllum standi til boða þjónusta eftir skóla og í götum. 

 Veikindavottorð gild alltaf.  

 Betri borð og stólar – stillanlegir.  

 Endurtekingarpróf fyrir þá sem vilja í lok annar. 

 Meiri heimavinnuastoð.  

 Skólameistari kynni sig betur og sé virkari. 

 Fylgjast betur með kennurum (hvort þeir séu t.d. sanngjarnir). 

 Breyta reglum í sambandi við veikindadaga. 

 Taka tillit til alvarlegra veikinda. 

 Meira símat.  

 Endurtekningarpróf á vorin.  

 Námsaðstoð. 

 Auðveldara að setja saman stundatöflu - á netinu.  

 Vera meira áberandi og aðgengileg.  

 Hafa yfirumsjón með kennurum í kennslu, kennsluaðferðum, fylgjast með nemendum.  
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 Skólastjóri ræði meira við nemendur. 

 Skólastjóri á að fá kennara til að vera skemmtilegri og nemendur til að hafa áhuga á náminu. 

 Skólastjóri ætti að endurskoða mætingareglur. 

 Veita kennurum aðhald og ráða góða kennara.  

 Breyta mætingar- og veikindareglum. 

 Efla félagslíf nemenda. 

 Skólameistari þarf að halda utan um kennarahópinn og ýta honum í réttar áttir.  

 Vera athugul og vita hvernig kennarinn stendur sig með nemendur. 

 Skólameistari: Nemendur fái að velja fleiri áfanga sjálfir.  

 Styttri kennslustundir (60 mín). 

 Styttri skóladag, ekki kennsla til kl. 6. Skólameistari reyni að koma þessum breytingum á. 

 Breyta mætingarkerfi, fella niður mætingar kerfi. 

 Hafa meiri áhyggjur af lötum nemendum og minni áhyggjur af tóbaksneyslu og bílum sem lagt er ólöglega. 

 Hafa fleiri aukatíma, fylgjast betur með framkomu kennara, breyta veikindadögum, ódýrari kennslugögn.  

 Stytta kennslustundir í 6o mín .  

 Mæting of ströng. Vottorð gildi strax vegna veikinda.  

 Lækka skólagjöld i kvöldskóla.  

 Þeir sem mæti i ræktina fái metnar íþróttir.  

 Hvetja kennara til að standa undir því að: hafa námsefnið nútímalegt og fjölbreytt, útskýra vel efnið, sýna 
efni og nemendum áhuga, hafa símat eða minnka vægi lokaprófa og próf eiga að meta ekki fella, sýna 
aðstæðum nemenda skilning. 

 Hafa opinn viðtalstíma.  

 Hlusta, vera opinn fyrir tillögum og hafa fésbókarsíðu.  

 Sýna aðstæðum nemenda skilning.  

 Fá David til að kenna kennurum kennslutækni.  

 Umhverfisvænni skóli. 

 Hlusta á óskir og að allir verði vinir í skóginum. 

 Sinna sínu starfi. 

 Skólameistari þarf að setja strangari reglur varðandi mætingar en taka þarf tillit til nemenda vegna 
sérstakra aðstæðna eins og barna og veikinda.  

 Nýti ekki tíma hjá nemendum í annað en nám.  

 Hlusta á nemendur og taka tillit til skoðana þeirra.  

 Stuðla að því að tengja saman bóklega áfanga og verklega við atvinnulífið og samvinnu við aðra skóla 
og/eða fyrirtæki. 

 Bæta félagslífið og endurskoða mætingarreglur! 

 Endurskoða mætingarreglur. 

 Endurskoða mætingarreglur varðandi veikindi. 

 Fylgjast með kvörtunum sem koma frá nemendum og fylgjast betur með skólalífinu almennt. 

 Hressa upp á matseðilinn, lækka verð, bæta við sófum og stólum.  

 Þarf að laga félagslíf í skólanum og mórallinn er dapur....fleiri böll, meiri fjölbreytni í félagslífinu.  

 Vantar meiri samheldni í nemendahópinn. 

 Að nemendur með slakan grunn fái meiri aðstoð.  

 Leggja niður núverandi mætingakerfi og taka upp frjálsa mætingu, hliðstætt og í kvöldskóla FB og HÍ. 
Semsé að nemendur taki ábyrgð á sjálfum sér.  

 Sæludagar á hverri önn. 

 Fylgjast með hvernig kennarar standa sig og athuga viðhorf nemenda til kennara. 

 Vera opnari fyrir hugmyndum nemenda í nemendaráði. 

 Hvetja og bjóða upp á leiðbeiningar til að skipuleggja sig. 

 Skoða mætingarskyldu eftir 18 ára. 

 Vera sýnileg. 

 Aðhald að kennurum. 

 Koma á endurtök prófum, ef einkunn er rétt undir lágmarki, (nemandi greiði fyrir prófið). 
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 Útvega nemendum FB sundkort í Sundlaug Breiðholts. 

 Annað sem nemendur telja að skili betri árangri. 

 Nemendur telja sig oft vera að taka áfanga á ákveðnum brautum sem nemandinn telur ekki þörf á taka.  

 Vita hvað maður græðir á að hafa stúdentspróf.  

 Skýrt námsefni og kennsluáætlun. 

 Stytta kennslutíma (nemendur reyndar ekki sammála).  

 Námsver fyrir nemendur (heimanám).  

 Betri íþróttaaðstaða. Taka tillit til eldri nemenda (t.d. íþróttir). 

 Lengri opnunartími á skrifstofunni.  

 Stundvísi nemenda skiptir máli.  

 Of mikil áhersla á þriðja mál - of margir áfangar. 

 Finna rétta áhugasviðið.  

 Núverandi mætingareglur hvetja jafnvel nemanda til að vera fjarverandi þriðja daginn.  

 ATH: Aukaathugasemd sem þau vildu endilega koma á framfæri vegna mötuneytis:  

 Verð of hátt fyrir skólafólk, t.d.verðlagning á hnífapörum og sósum. 160 kr. fyrir kaffibolla án ábótar finnst 
þeim allt of hátt.  

4.  Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla?  

 Það sem maður hefur áhuga á.  

 Það sem gagnast í framtíðinni, það sem maður ætlar að starfa við.  

 Læra lífsreglur og lífsgildi og hafa meira val.  

 Danska sem 3ja mál.  

 Læra það sem er á brautinni sem maður valdi.  

 Félagsleg hæfni og vinna með öðrum. 

 Læra fyrir próf. 

 Meiri sveigjanleiki á braut, fyrir þá sem eru með mjög sértæka erfiðleika.  

 Undirbúning fyrir frekara nám námstækni t.d. ritgerðasmíð. 

 Læra það sem nemandinn hefur áhuga á og losna við áfanga sem hafa ekki með námsbrautina að gera ( 
geta nýtt hæfileikasvið sitt). 

 Meira val um hvað nemandinn þarf að læra.  

 Almenna skynsemi, samskipti, mætti vera leiðbeiningar í anddyri hvar stofur væru. 

 Láta menn ekki komast upp með leti, t.d að opna ekki bók fyrr en daginn fyrir próf. 

 Nemendur þurfa að læra góðar venjur, læra að tækla erfiðar aðstæður og standa skil á verkefnum með 
góðum árangri. 

 Það þarf að vera skilningur fyrir því að nemendur eru leitandi og ekki búnir að ákveða sig með framtíðina.  

 Það þarf að koma til móts við þá og hjálpa þeim að finna sína leið.  

 Námið þarf því að vera fjölbreytt til að byrja með og styttri lotur væru æskilegar. 

 Viðskipta-og hagfræðibraut.  

 Fjárhagslega ábyrgð, læra um fjármál daglegs lífs (skatta, lántökur,heimilisbókhald). 

 Aðlaga stærðfræði að brautum. 

 Áhuga, metnað, fleiri val áfanga ( skiptir máli hvað þú vilt læra, ekki hægt að læra það sem þú hefur ekki 
áhuga á). 

 Frönsku nám og meira um tölvur 

 Það sem hver og einn hefur áhuga á, finnst gaman að og telur að nýtist í famtíðinni. 

 Það sem nýtist einstaklingum í nútímasamfélagi.  

 Það sem ég læri sé tengt starfinu sem ég er að læra til. 

 Of mikið af íslenskuáfögnum sem nýtist ekki (efnið ekki spennandi). 

 Hagnýtt nám og hafa skyldufag sem nær utan um siðfræði, skyndihjálp, almenna hollustu og námstækni.  

 Undirbúa undir framhaldsnám, meira val og fjölga þeim sem vinna við töflubreytingar eða breyta skipulagi. 

 Ef nemandi nær 8,5 í vetrareinkunn og er með 85% mætingu fær hann að sleppa lokaprófi.  

 Það sem nemandinn hefur áhuga á, það sem hann getur notfært sér í framtíðinni. 

 Og líka það sem hjálpar til við að takast á við daglegt líf í formi stjórnmála, fjármála og siðfræði.  

 Læra ritgerðasmíð. 
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 Mannleg samskipti. 

 Læra að vinna í hóp. 

 Læra að skipuleggja nám sitt. 

 Nemendur fái að forgangsraða meira.  

 Ljóðaáfangar í íslensku ætti að vera val. 

 Vera með áfanga í byrjun þar sem nemendur læra að koma fram.  

 Hafa kynningu á áföngum í byrjun. 

 Búa til kynningarmyndbönd fyrir fleiri áfanga.  

 Félagsleg færni, standa á eigin fótum og gera gagn í samfélaginu. 

 Læra það sem gerir mann að meiri manni.  

 Hagnýtt nám fyrir alla.  

 Lesa, skrifa, reikna, tala.  

 Læra það sem nýtist í lífinu og hæfilega mikið.  

 Læra námstækni.  

 Almenn þekking og lágmarks stærðfræðiþekking. 

 Sjálfsagi.  

 Sjálfsvirðing, virðing fyrir fólki, lífi og náttúru.  

 Kunna að forgangsraða.  

 Geta undirbúið þig fyrir framhaldsnám.  

 Meiri sérhæfingu námsefnis og áfanga. 

 Undirbúa mann fyrir lífið sjálft fyrir praktísk atriði eins og t.d. skattframtal, tryggingar, fjármál. 

 Það sem maður hefur áhuga á og það sem mun nýtast manni í framtíðinni.  

 Grunnfögin og það sem maður vill læra.  

 Það sem maður vill!  

 Að læra það sem áhugasvið manns liggur og það sem mann langar að verða í framtíðinni.  

 Agi, skipulag og grunnfögin.  

 Búa nemendur fyrir framhaldsnám og atvinnulífið sem og lífið sjálft.  

 Læra meira um íslensk orðtök. 

 Allir læri skyndihjálp. 

 Læra og efla það sem maður hefur áhuga á.  

 Undirbúa sig undir framtíðina og velja sér heilbrigðan farveg.  

 Læra siðfræði og vera heilbrigður og virkur hluti af samfélagninu. 

 Kynnast sjálfum sér og hvað maður vill í lífinu.  

 Að læra að læra. 

 Kynjafræði. 

 Fjármálalæsi. 

 Skyndihjálp á að vera skylda.  

 Að nemandi fái kynningu á þeim möguleikum sem í boði er í náminu og í framhaldi t.d. starfsleiðir.  

 Hvað það er sem þú hefur áhuga að gera og vinna við í framtíðinni.  

 Skiptir máli að læra grunnfög og síðan velja hvað þú vilt læra.  

 Að vera nægjanlega undirbúinn til að geta farið beint í Háskóla.  

 Kenna framhaldsnám fyrir sjúkraliða, kenna HAM, fjármál (meira en einn tíma!). 

 Geta tekið fleiri grunnáfanga í vali og fengið þá metna t.d. jarðfræði þó svo að maður sé ekki á 
náttúrufræðibraut. 

 Að hægt sé að velja sjálfur áfanga í töflu (fá stokkatöfluna) fyrir upphafi annar eða í valviku. Þá geta 
nemendur séð árekstra og annað slíkt (fordæmi t.d. í Flensborg og FG). 

 Hafa möguleika á að læra það sem maður hefur áhuga á. 

 Auka jafnréttisvitund nemenda. 

 Læra að takast á við daglegt líf.  

 Grunnfögin - námsefnið almennt - íslenska - stærðfræði - enska - fleiri tungumál - náttúrufræði – 
skyndihjálp. 

 Forritun. 
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 Almenn kurteisi. 

 Tungumál, íslenska (hagnýt).  

 Skyndihjálp.  

 Læra það sem nýtist í lífinu.  

 Stærðfræði.  

 Líffæra og lífeðlisfræði.  

 Bókfærsla.  

 Aðlaga námskrá að því sem er nauðsynlegt fyrir framtíðina  

 Meiri sveigjanleika 

 Það skiptir máli að hafa ekki strangar mætingareglur og að láta einkunn ráða meiru en mætingu. 

 Það skiptir máli að nemendur geti lært það sem þeir hafa áhuga á.  

 Lífsleikni er óþörf.  

 Vantar kennslu um fjármálalæsi. 

 Viðfangsefni sem vekja áhuga nemenda. 

 Hagnýtar námsgreinar sem veita góðan undirbúning undir nám og starf. 

 Læra samskipti (vinna með fólki) og markviss vinnubrögð. 

 Taka tilgangslausa áfanga út - nefnd var ISL 212. 

 Fjármálafræðsla.  

 Nemendur þekki sín réttindi í skólanum. 

 Mestu máli skipta áfangarnir: stærðfræði, íslenska, félagsfræði, enska, landafræði og meiri áhersla á 
tjáningu.  

 Betri/meiri undirbúning fyrir háskólanám/framhaldsnám. 

 Námstækni. 

 Fjármál. 

 Skyndihjálp. 

 Stærðfræði : Það þarf að nota stærðfræði í daglega lífinu 

 Íslenska: Það er mikilvægt að kunna að lesa og skrifa. Þannig er hægt að skrifa t.d. póst til þess að fá 
upplýsingar og segja hvernig manni líður.  

 Læra að tjá sig með iPad. 

 Erlend tungumál:Til að geta átt samskipti við aðra og geta lesið erlendar heimildir  

 Smíði: Geta smíðað og gert við hluti. 

 Öðlast þroska, finna nám við sitt hæfi, stunda námið vel.  

 Læra að vinna í hóp, með öðrum.  

 Læra skipulag. 

 Læra að taka ábyrgð.  

 Sjálfstæð vinnubrögð.  

 Fá góðan undirbúning undir sérhæft háskólanám.  

 Draga úr grunnnámi, auka sérhæft nám.  

 Læra það sem nemandi hefur áhuga á og mun nýtast honum í framtíðinni. 

 Grunnnám. 

 Að læra ekki aðeins ,,venjuleg" bókleg fög, heldur atriði sem hjálpa manni í lífinu t.d. 
Fjármál – Samskipti – Skipulagningu – Næringarfræði 

 Vita hver réttur einstaklingsins er t.d.launa og lagalega ofl. 

 Nemandinn þarf að finna að námið skili árangri. 

 Að þú fáir að læra það sem tengist áhugamálum þínum 

 Að þú lærir það sem undirbýr þig fyrir framtíðina. 

 Að þú lærir grunnfögin; ensku, íslensku, stærðfræði. 

 Að þú lærir ýmislegt um samfélagið eins og kennt er í lífsleikni. 

 Að nemendur læri að búa í samfélaginu og fái fjölbreytta reynslu í framhaldsskóla sem nýtist þeim allt lífið.  

 Það sem á að læra á að verða góður grunnur fyrir lífið og áframhaldandi nám.  

 Tungumál og allt sem getur komið að góðum notum í framtíðinni.  

 Nemendur geti valið það sem þeir hafa áhuga á.  
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 Fjármálalæsi er mikilvægt.  

 Bjóða upp á fleiri tungumál.  

 Að stöðupróf séu ókeypis, að hver og einn geti valið sitt nám, hafa færri skylduáfanga. 

 Læra á lífið, félagsleg samskipti.  

 Læra vinnubrögð fyrir háskólanám.  

 Læra það sem maður hefur áhuga á til að komast eitthvað í lífinu.  

 Læra þriðja tungumálið. 

 Að læra grunnnám. 

 Að læra góð vinnubrögð og taka sjálfur ábyrgð á eigin námi.  

 Að læra þær námsgreinar sem undirbúa þig vel fyrir komandi háskólanám. 

 Bæta málfar nemenda, fræðsla um lífið og tilveruna.  

 Að klára studentspróf. 

 Ná sínum markmiðum. 

 Læra allt sem skiptir máli í lífinu.  

 Læra aga við vinnu og nám. 

 Læra þau viðfangsefni sem skipta máli í framtíðinni. 

 Læra eitthvað gagnlegt, fella niður áfanga sem skipta ekki máli í framtíðinni.  

 Nemandinn þarf ekki að fara í of marga skylduáfanga, hafa mikið meira val. 

 Það sem maður hefur áhuga á.  

 Maður lærir betur ef manni finnst það skemmtilegt.  

 Að ekki sé eins niður njörvað að allir eigi að taka stærðfræði. Sem dæmi; ef maður hefur ekki mikinn áhuga 
á stærðfræði fer maður varla að vinna við það.  

 Það sem nýtist manni í framtíðinni – byggja upp þekkingu.  

 Nemandi þarf að læra að þekkja sjálfan sig til að vita á hvaða braut hann ætti að vera.  

 Læra það sem maður vill læra.  

 Hafa eitthvað undirbúningsnám til að undirbúa fyrir háskóla.  

 Nemandi sem hefur verið í háskóla: „Stökkið er of stórt. Til dæmis eru fullt af reglum í háskóla varðandi 
ritgerðir og skýrslur sem við höfum ekki hugmynd um hvernig á að gera af því það er ekki kennt í 
framhaldsskóla“.  

 Að læra hvar hæfileikarnir þínir liggja. 

 Ábyrgð, skipulag og námstækni til frekara náms. 

 Læra grunnfögin og læra þau vel (ísl, ens, stæ, norðurlandamál, sögugrunn ( myndrænt )). 

 Minna í kjarna og meira í val, nemendur geti sett saman sitt nám. 

 Lögfræði, siðfræði, fjármálalæsi. 

 Að fá að læra það sem þú hefur sjálfur mestan áhuga á.  

 Eitthvað sem er nytsamlegt. 

 Að læra það sem mann langar. 

 Læra það sem kemur að gagni þegar maður útskrifast. 
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Viðauki 5: Kennslukannanir 2011–2013 

(fj. kannana pr. kennara) Grein Haust 11 Vor 12 Haust 12 Vor 13 Fj. 

Bóknám       

Íslenska       

Anna María Gunnarsdóttir ÍSL   1  1 

Auður Guðjónsdóttir ÍSL   1  1 

Ásgerður Bergsdóttir ÍSL 1    1 

Gestur Þór Sigurðsson ÍSL 3    3 

Guðlaug Gísladóttir ÍSL 1  1  2 

Guðrún Jónsdóttir ÍSL   1  1 

Halldís Ármannsdóttir ÍSL 1    1 

Ragnar S. Magnússon ÍSL 3    3 

Sigríður Anna Ólafsdóttir ÍSL 1    1 

Sigrún Birna Björnsdóttir ÍSL 1  1  2 

Stærðfræði       

Friðrik O. Júlíusson STÆ     0 

Gunnar Freyr Stefánsson STÆ     0 

Gunnar Páll Jóakimsson STÆ 2    2 

Haukur P. Benediktsson STÆ 2  1  3 

Jón K. Þorvarðarson STÆ 2    2 

Sveinn Ingi Sveinsson STÆ 1    1 

Þorgeir Sigurðsson STÆ 1    1 

Þórdís Ása Þórisdóttir STÆ 3  2  5 

Enska       

Barclay Anderson ENS   1  1 

David Paul Peter Nickel ENS 2    2 

Ellen Thorarensen ENS   1  1 

Guðbjörn Björgólfsson ENS 1    1 

Símon Hjaltason ENS 1    1 

Þorvaldur Friðriksson ENS 1  1  2 

Erlend tungumál       

Ágústa Unnur Gunnarsdóttir DAN 1    1 

Brynja Stefánsdóttir DAN 2    2 

Gunnhildur Guðbjörnsdóttir DAN 3  1  4 

Sara Soroya Chelbat DAN 4    4 

Auður Lorenzo SPÆ   1  1 

Jesus S.H. Potenciano SPÆ   1  1 

Sigrún Magnúsdóttir SPÆ     0 

Gunnhildur Gunnarsdóttir ÞÝS   1  1 

Ragnheiður M. Ásgrímsdóttir ÞÝS   1  1 

Sabine Marlene Sennefelder ÞÝS     0 

Félagsgreinar       

Dagbjört L. Kjartansdóttir FÉL   1  1 

Erlingur Hansson FÉL   1  1 

Hulda Hlín Ragnars FÉL   1  1 
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Kennslukannanir 2011-2013       

(fj. kannana pr. kennara) Grein Haust 11 Vor 12 Haust 12 Vor 13 Fj. 

Magnús Ingvason FLM   1  1 

Þórunn Elfa Bjarkadóttir FLM     0 

Gísli Magnússon SAG   1  1 

Gunnar Þór Bjarnason SAG   1  1 

Sæmundur Rögnvaldsson SAG   1  1 

Anna Jóna Guðmundsdóttir SÁL   1  1 

Guðrún G. Gröndal SÁL   2  2 

Þórdís Hauksdóttir UPP     0 

Bjarni Antonsson UTN   1  1 

Hjörvar Ingi Haraldsson UTN     0 

Jóhanna Geirsdóttir UTN   1  1 

Hjálmur St. Flosason VIÐSK   1  1 

Raungreinar       

Alda Brynja Birgisdóttir RAUN     0 

Áslaug Gísladóttir RAUN   1  1 

Birgir Martin Barðason RAUN   1  1 

Björn Guðmundsson RAUN   1  1 

Eiríkur Jensson RAUN   1  1 

Guðjón Ó. Magnússon RAUN 2    2 

Sigurður R. Guðjónsson RAUN     0 

Þorbjörg Rún Eysteinsdóttir RAUN   1  1 

Íþróttagreinar       

Halldóra N. Björnsdóttir ÍÞR     0 

Jakob Þór Pétursson ÍÞR    3 3 

Jörundur Áki Sveinsson ÍÞR    3 3 

Kristín Anna Arnþórsdóttir ÍÞR    3 3 

Sindri Viborg ÍÞR     0 

Sturla Ásgeirsson ÍÞR     0 

Svava Ýr Baldvinsdóttir ÍÞR    3 3 

Torfi Magnússon ÍÞR    3 3 

Starfsnám       

Heilbrigðisgreinar       

Ágústa Jóhannsdóttir HJÚ  2   2 

Guðrún Þorláksdóttir HJÚ  2   2 

Helga S. Helgadóttir HJÚ  2   2 

Karen Júlía Júlíusdóttir HJÚ  2   2 

Ragnheiður Þór Guðmundsdóttir HJÚ  2   2 

Sigrún Gísladóttir HJÚ  2   2 

Snyrtigreinar       

Alma Guðmundsdóttir SNY  2   2 

Ásta Bergljót Stefánsdóttir SNY  2   2 
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Kennslukannanir 2011-2013       

(fj. kannana pr. kennara) Grein Haust 11 Vor 12 Haust 12 Vor 13 Fj. 

Guðrún Benný Svansdóttir SNY  2   2 

Gunnhildur Gunnarsdóttir SNY  2   2 

Nína Björg Sigurðardóttir SNY  2   2 

Sigurbjörg Lilja Furrow SNY  2   2 

Húsasmíðagreinar       

Guðmundur Torfason TRÉ  2   2 

Heimir Jónsson TRÉ  1   1 

Jón Ólafsson TRÉ  4   4 

Karl M. Karlsson TRÉ  3   3 

Magnús Kristmannsson TRÉ  2   2 

Sigurður Þórarinsson TRÉ  2   2 

Stefán Rafnar Jóhannsson TRÉ  3   3 

Rafiðngreinar       

Baldvin Björgvinsson RAF  3   3 

Gunnar Tryggvason RAF  3   3 

Heimir Jón Guðjónsson RAF  2   2 

Helgi S. Reimarsson RAF  2   2 

Jóhann Már Jóhannsson RAF  1   1 

Jón Pálmi Skarphéðinsson RAF  2   2 

Júlíus Júlíusson RAF  2   2 

Ófeigur Sigurðsson RAF     0 

Sigursteinn Sigurðsson RAF  3   3 

Víðir Stefánsson RAF  2   2 

Listnám       

Myndlistargreinar       

Elín Þ. Rafnsdóttir MDL   1 1 2 

Eyþór Guðleifur Stefánsson MDL   1  1 

Frosti Örn Gnarr Gunnarsson MDL    1 1 

Gréta S. Guðjónsdóttir MDL   1  1 

Guðrún H. Sigurðardóttir MDL   1  1 

Halldóra Gísladóttir MDL   1  1 

Helgi Gíslason MDL    1 1 

Hugrún Þorsteinsdóttir MDL    3 3 

Jón Bergmann Kjartansson MDL    2 2 

Kristín Reynisdóttir MDL     0 

Paolo M. Turchi MDL   1  1 

Þórunn Inga Gísladóttir MDL   1  1 

Textílgreinar       

Bára Kjartansdóttir TEX     0 

Guðrún Árdís Össurardóttir TEX     0 

Halla H. Hallgrímsdóttir TEX     0 

Soffía Margrét Magnúsdóttir TEX     0 
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Kennslukannanir 2011-2013       

(fj. kannana pr. kennara) Grein Haust 11 Vor 12 Haust 12 Vor 13 Fj. 

Starfsbraut       

Dadda Guðrún Ingvarsdóttir STARFSB     0 

Guðrún Hallgrímsdóttir STARFSB     0 

Hildur Eggertsdóttir STARFSB     0 

Hrafnhildur Gísladóttir STARFSB     0 

Jóhann Arnarson STARFSB     0 

Ólöf S. Arngrímsdóttir STARFSB     0 

Sigurður Fjalar Jónsson STARFSB     0 

Sunneva Filippusdóttir STARFSB     0 

Valdís Harrysdóttir STARFSB     0 
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Viðauki 6: Viðhorfakönnun – helstu niðurstöður 

Könnun á aðstæðum og viðhorfum nemenda í FB til skólans og starfsemi hans 

 

Viðhorfakönnun 2011 til 2013 

 2011 2012 2013 

Útsendar kannanir 1.430 1.407 1.198 
Fjöldi svara 557 445 414 
Svarhlutfall 39% 32% 35% 

 
 

Myndrit 1 Skipting á námsbrautir 
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Myndrit 2 Skipting á námsannir 

 
 
 

Myndrit 3 Hefur þú stundað nám í öðrum framhaldsskóla? 
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Myndrit 4 Af hverju skiptir þú um skóla? 

 
 
 

Myndrit 5 Átt þú barn/börn? 
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Myndrit 6 Stundar þú launaða vinnu með námi? 

 
 
 

Myndrit 7 Hve langan tíma notar þú að meðaltali í heimanám á dag 
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Myndrit 8 Hversu margar bækur lastu þér til skemmtunar á síðasta ári? 

 
 
 

Myndrit 9 Hversu oft í viku borðar þú morgunmat heima áður en þú kemur í skólann? 

 
  

3
6

,7
%

4
1

,8
%

1
1

,8
%

4
,1

%

1
,7

%

3
,1

%

0
,7

%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0 1-5 6-10 11-15 16-20 Fleiri Svara ekki

10. Hversu margar bækur lastu þér til 
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Myndrit 10 Hve oft í viku kemur þú með nesti að heiman? 

 
 
 

Myndrit 11 Verslar þú í mötuneyti nemenda? 
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Myndrit 12 Hvað eyðir þú miklum peningum á dag í mat á skólatíma? 

 
 
 

Myndrit 13 Hefur þú skoðað miðannarmatið? 
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Myndrit 14 Ég gæti þess að hreyfa mig reglulega 

 
 
 

Myndrit 15 Ég gæti þess að borða hollan mat 
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16. Ég gæti þess að hreyfa mig reglulega
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Myndrit 16 Ég gæti þess að fá nægan svefn á hverri nóttu 

 
 
 

Myndrit 17 Ég tel að eigi að mæta eins vel í skólann og vinnuna 
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18. Ég gæti þess að fá nægan svefn á hverri nóttu
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19. Ég tel að eigi að mæta eins vel í skólann og 
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Myndrit 18 Ég tel að árangur í námi sé fyrst og fremst á mína ábyrgð 

 
 
 

Myndrit 19 Ég þyrfti meiri hjálp við námið en mér býðst núna 
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20. Ég tel að árangur í námi sé fyrst og fremst á 
mína ábyrgð
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Myndrit 20 Ég á auðvelt með að skipuleggja námið þannig að tíminn nýtist vel 

 
 
 

Myndrit 21 Ég hef næga peninga til að kaupa skólabækur 

 
  

1
0

,6
%

2
7

,3
%

3
0

,9
%

1
9

,8
%

9
,0

%

2
,5

%1
1

,0
% 2
1

,3
% 3

4
,4

%

2
1

,8
%

9
,2

%

2
,2

%9
,7

%

2
6

,8
%

3
0

,0
%

1
9

,6
%

1
1

,1
%

2
,9

%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

mjög
sammála

sammála hvorki
sammála né
ósammála

ósammála mjög
ósammála

svara ekki

22. Ég á auðvelt með að skipuleggja námið 
þannig að tíminn nýtist vel
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23. Ég hef næga peninga til að kaupa skólabækur
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Myndrit 22 Ég á auðvelt með að setja mér markmið í lífinu 

 
 
 

Myndrit 23 Ég á auðvelt með að setja mér markmið í námi 
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24. Ég á auðvelt með að setja mér markmið í 
lífinu
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Myndrit 24 Námskröfur eru miklar í skólanum 

 
 
 

Myndrit 25 Námið í FB hefur aukið með mér sjálfstraust 
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26. Námskröfur eru miklar í skólanum
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27. Námið í FB hefur aukið með mér sjálfstraust
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Myndrit 26 Það sem ég hef lært í einni námsgrein nýtist mér oft annars staðar 

 
 
 

Myndrit 27 Námið á minni námsbraut er vel skipulagt 
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28. Það sem ég hef lært í einni námsgrein nýtist 
mér oft annars staðar
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29. Námið á minni námsbraut er vel skipulagt
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Myndrit 28 Námið á minni námsbraut veitir mér góða menntun 

 
 
 

Myndrit 29 Kennarar skólans sýna mér virðingu 
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30. Námið á minni námsbraut veitir mér góða 
menntun

2011 2012 2013
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31. Kennarar skólans sýna mér virðingu

2011 2012 2013
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Myndrit 30 Nemendur skólans sýna mér virðingu 

 
 
 

Myndrit 31 Mér líður vel í kennslustundum 
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32. Nemendur skólans sýna mér virðingu

2011 2012 2013
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33. Mér líður vel í kennslustundum

2011 2012 2013
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Myndrit 32 Mér líður vel í frímínútum 

 
 
 

Myndrit 33 Ég fæ yfirleitt hrós þegar ég geri eitthvað vel í skólanum 
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34. Mér líður vel í frímínútum

2011 2012 2013
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35. Ég fæ yfirleitt hrós þegar ég geri eitthvað vel í 
skólanum

2011 2012 2013



127 

Myndrit 34 Mér finnst ég geta haft áhrif á skólastarfið 

 
 
 

Myndrit 35 Ég verð fyrir einelti í skólanum 
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36. Mér finnst ég geta haft áhrif á skólastarfið

2013
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37. Ég verð fyrir einelti í skólanum

2011 2012 2013



128 

Myndrit 36 Ég verð var/vör við einelti í skólanum 

 
 
 

Myndrit 37 Ég get fengið ráðgjöf og stuðning í skólanum ef ég þarf á að halda 
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38. Ég verð var/vör við einelti í skólanum

2011 2012 2013

2
3

,1
%

4
2

,2
%

2
1

,7
%

4
,1

%

3
,2

%

5
,8

%

2
5

,6
% 3

9
,6

%

2
1

,8
%

3
,6

%

2
,9

%

6
,5

%

2
3

,2
%

4
1

,1
%

2
4

,2
%

3
,6

%

2
,2

%

5
,8

%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

mjög
sammála

sammála hvorki
sammála né
ósammála

ósammála mjög
ósammála

svara ekki

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

2011 2012 2013
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Myndrit 38 Ég hef nýlega hugsað um að hætta í skólanum 

 
 
 

Myndrit 39 Ég tek þátt í félagsstarfi á vegum nemendafélagsins 
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40. Ég hef nýlega hugsað um að hætta í skólanum

2011 2012 2013
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41. Ég tek þátt í félagsstarfi á vegum 
nemendafélagsins

2011 2012 2013
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Myndrit 40 Félagslífið í skólanum er of kostnaðarsamt fyrir mig 

 
 
 

Myndrit 41 Mér finnst gaman í FB 
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42. Félagslífið í skólanum er of kostnaðarsamt 
fyrir mig

2012 2013
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43. Mér finnst gaman í FB

2011 2012 2013


