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1 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 2014-15.  

Í viðhengi eru birtar skýrslur um einstaka þætti skólastarfsins, eins og reglulega starfsemi deilda, 
þróunarstarf og ýmsar kannanir/greiningar.  

 

Reykjavík, 10. júní 2015, 

Guðrún Hrefna Guðmundsdóttir skólameistari 
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2 ÝMISLEGT UM STARFSEMINA 

2.1 GÆÐARÁÐ 

Vegna ýmissa skipulagsbreytinga hélt gæðaráð enga fundi á skólaárinu. 

Skv. sjálfsmatsáætlun 2013-2015 átti að framkvæma eftirtalda hluti: 

Haust 2014 

 Sjálfsmatsskýrsla 2013-14 (sept) kláruð í október 2015 

 Starfsmannaviðtöl  (2. umferð lýkur) lauk á vorönn 2015 

 Kennslukönnun (valdir áfangar) Delta/+-kannanir 

 Gæðaeftirlit prófa – Próf voru athuguð í 10 áföngum og miklar framfarir frá fyrri árum 

 … 

Vor 2015 

 Kennslukönnun (valdir áfangar) Delta/+-kannanir 

 Viðhorfskönnun nemenda (mars/apríl) engin könnun 

 Gæðaeftirlit prófa – Próf voru athuguð í 14 áföngum og enn miklar framfarir 

 Áhættumat (lok febrúar) – er enn í vinnslu 

 

2.2 UMBÆTUR Í SKÓLANUM 

Skólaárið 2014-2015 var fram haldið vinnu við nýja skólanámskrá og var aukinn kraftur settur í vinnu 
við áfanga- og brautalýsingar. Anna María Gunnarsdóttir íslenskukennari var ráðin til að leiða 
vinnuna. 

Lýsingar voru unnar að öllum brautum skólans sem og áfangalýsingar. Er nú svo komið að lýsingar eru 
næstum tilbúnar fyrir allar brautir skólans. Búið er að skrá allar áfangalýsingar inn í námskrárgrunn 
ráðuneytisins. Langflestar brautir eru komnar þar inn. 

2.3 ÁFANGAKANNANIR 

Á skólaárinu voru framkvæmdar svokallaðar Delta/plús-kannanir í nokkrum kennsluhópum. 
Niðurstöður þeirra voru almennt mjög jákvæðar og eru nemendur upp til hópa ánægðir með þá 
kennslu sem þeir fá og einnig viðmót starfsmanna skólans gagnvart þeim. 

2.4 GÆÐAEFTIRLIT PRÓFA 

Á skólaárinu voru próf í nokkrum áföngum skoðuð og gengið úr skugga um að þau uppfylltu þær 
kröfur sem gerðar eru í skólanum. Kröfurnar sem gerðar eru eru í 19 atriðum. Á haustönn 2014 voru 
próf í 10 áföngum skoðuð og var niðurstaðan sú að af 19 atriðum, samtals 190, sem skoðuð voru voru 
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12 atriði ekki í lagi eða 6,3%. Á vorönn 2015 voru 14 próf athuguð á sama hátt og af 266 atriðum í 
þessum 14 prófum voru 12 atriði ekki í lagi eða 4,5%. Við fyrri athuganir á prófum hafa mun fleiri 
atriði verið í ólagi og verðum við að vera ánægð með þessar niðurstöður. 

2.5 SKÓLAFUNDIR 

Á skólaárinu 2014-2015 voru haldnir tveir skólafundir og var sá fyrri haldinn 11. nóvember 2014 og 
var yfirskrift hans „Hvernig á námið við Fjölbrautaskólann í Breiðholti að vera samsett?“ Hver 
námshópur sem var í kennslu á þessum tíma skilaði niðurstöðu og voru þær teknar saman í eina bók. 
Sá seinni var haldinn 25. mars 2015 og var yfirskriftin „Markaðssetning og kynning á FB“. Voru 
námshópar settir í umræður um þessa þætti og var fróðlegt að heyra hver þeirra viðhorf voru til þess 
hvernig kynna ætti skólann. Samantektir um þessa tvo fundi eru aftar í þessari skýrslu. 

2.6 FRÆÐSLUDAGAR 

Í framhaldi af Sæludögum á vorönn 2014 komu fram óskir frá kennurum um að tekinn yrði upp einn 
dagur á önn þar sem settar yrðu upp vinnustofur fyrir nemendur í áföngum/námsgreinum og að 
vettvangsferðir yrðu einnig farnar þann dag. Á Sæludögum höfðu verið nokkrir hópar þar sem 
nemendur sinntu námi í sínum áföngum og höfðu þeir mælst mjög vel fyrir. Ákveðið var að gera 
tilraun með fræðsludag á haustönn 2014. 

Fræðsludagur var haldinn 25. september 2014 og var dagskráin mjög fjölbreytt. Nemendur skráðu sig 
í hópa og voru hópar í gangi fyrir hádegi, eftir hádegi og allan daginn. Fyrir þátttöku fengu nemendur 
afslátt á fjarvistum og var þátttaka þeirra góð. Að loknum fræðsludeginum voru ummæli kennara 
tekin saman og er sú samantekt aftar í skýrslunni. 

2.7 STOFNUN ÁRSINS 

Í framhaldi af niðurstöðum í könnun VR um Stofnun ársins vorið 2014 var ákveðið að skólameistari 
tæki viðtöl við alla starfsmenn skólans til að komast að því að hverju óánægja starfsmanna beindist. 
Kom þar ýmislegt fram og verður nýtt í framtíðarvinnu í skólanum. 

2.8 ÁRANGURSMÆLIKVARÐAR 

Í tengslum við nýja skólanámskrá hafa ýmsir árangursmælikvarðar verið ákveðnir og verða innleiddir 
á næstu önnum. Í nýju skólanámskránni er þetta sagt um árangursmælikvarðana: 

Til að mæla hversu vel okkur tekst að uppfylla stefnumið skólans eru reglulega birtar niðurstöður 
eftirfarandi árangursmælikvarða:  

1. Hlutfall nemenda sem bætir námsárangur sinn milli anna (fjöldi lokinna eininga) / 

Hlutfall skráðra eininga sem nemendur ljúka með fullnægjandi árangri / Hlutfall nem-

enda sem ljúka meira en 30 einingum á ári / Útskriftatölur / Fjöldi nemenda sem 

útskrifast ≤ 20 ára / Hlutfall nemenda sem segist líða vel í skólanum.  
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2. Fjöldi viðburða sem nemendur skipuleggja sjálfir / Fjöldi áfanga sem fleiri en einn 

kennir (t.d. þverfaglegir) / Mat nemenda á virkni í tímum / Þátttaka í heilsueflandi 

viðburðum í skólanum / Mat starfsfólks á vinnuskilyrðum og starfsanda í könnun SFR. 

3. Trúverðugleiki stjórnenda í könnun SFR / Ánægja starfsfólks, nemenda og foreldra með 

upplýsingamiðlun / Hlutfall þreyttra eininga af skráðum/ Rekstrarafkoma. 

4. Ánægja forráðamanna ólögráða nemenda með þjónustu skólans / Fjöldi funda með 

hagsmunaaðilum verknáms / Fjöldi atburða með aðilum í Breiðholti og nærumhverfi. 

  

Einn þessara mælikvarða er að skoða árangur nemenda frá ýmsum hliðum, t.d. hvernig árangur 
breytist milli anna. Þróun síðustu tveggja ára sést í meðfylgjandi töflu. Örlítil breyting til batnaðar 
hefur orðið í hlutfalli þeirra sem mæta til prófs en munurinn er ekki marktækur. Einkunnin F er gefin 
ef nemendur mæta ekki í próf eða falla á mætingu í áfanganum, einkunnin H er gefin ef nemandi 
tilkynnir að hann sé hættur námi við skólann. Það er klárlega verkefni næstu anna að breyta þeirri 
þróun sem sést í töflunni hvað varðar hlutfall staðinna eininga. 

 

 

 

Á haustönn 2014 voru 144 skírteini afhent og á vorönn 2015 voru 175 skírteini afhent. Merkilegt er 
að skoða aldur nemenda við útskrift. 8 nemendur voru ekki orðnir 20 ára við útskrift en verða allir 
tvítugir á seinni hluta ársins 2015 en elsti nemandinn sem útskrifaðist þetta skólaár var 58 ára við 
útskrift. Jafnframt er mjög fróðlegt að skoða fjölda anna sem nemandinn hefur verið í skólanum. Má 
sem dæmi nefna nemanda sem var 20 annir í skólanum. Hann hóf nám haustið 1992 og tók síðustu 
áfangana í sumarskólanum sumarið 2014 en útskrifaðist í desember 2014. Á námstímanum tók hann 
sér frí í  nokkrar annir en aðrar annir var hann bæði í dag- og kvöldskóla og telst hver skráning sem 
ein önn. Matsannir eru ekki taldar sem annir við FB. 
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Nemendur ljúka mismörgum einingum á skólaári og einn af mælikvörðunum er hlutfall nemenda sem 
ljúka meira en 30 einingum á skólaárinu. Skólaárið 2014-2015 voru það 353 nemendur sem luku fleiri 
en 30 einingum eða 26,6% af 1328 nemendum dagskólans. 

2.9 ÝMIS ATRIÐI ÚR SKÓLASAMNINGI 

Nú þegar líður að lokum síðasta skólasamnings er ekki úr vegi að skoða hvernig til hefur tekist með 
ýmis atriði úr honum. Í viðauka með skólasamningi fyrir árin 2013-2016 segir: 

Allir nemendur skólans nái árangri í námi sínu: 
a. Nemendum standi til boða þjónusta í námsveri allan daginn frá og með 

skólaárinu 2013-14.  
b. Verklag árangursmældrar kennslu verði tekið upp í byrjunaráföngum í íslensku 

og stærðfræði á haustönn 2013. Aðrar greinar fylgi á eftir. 
c. Þróaðar verða leiðir til að greina námsstöðu nemenda og nota þær upplýsingar 

til að mæta námsþörfum þeirra, m.a. við röðun í námshópa og val á 
námsmarkmiðum. Unnið verði eftir þessu verklagi frá hausti 2015. 

Árangursmælikvarði: Fjöldi sem nær prófi í byrjunaráföngum í ÍSL og STÆ (%). 

Nemendum skólans stendur til boða þjónusta í námsverinu allan daginn eins og kemur skýrt fram í 
skýrslu forstöðumanns námsversins aftar í þessari skýrslu. Sífellt er reynt að fylgjast með stöðu 
nemenda í grunngreinunum við upphaf náms í skólanum og er þeim raðað í námshópa miða við 
stöðu við lok grunnskóla. 

 

 

Þetta graf sýnir árangurinn miðað við allar einkunnir í byrjunaráföngum í íslensku og stærðfræði 
haustin 2012, 2013 og 2014. Bláu og gráu súlurnar eru íslenska en appelsínugulu, gulu og grænu 
súlurnar eru stærðfræði. Á næsta grafi hafa einkunnirnar verið teknar saman í H, fall og staðið og sést 
heildarárangurinn þá betur. 
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Nokkur önnur atriði úr skólasamningnum: 

Styrkja stöðu verknáms í skólanum: 

a. Efla markaðssetningu, m.a. með gerð kynningarmyndbanda, til að fjölga þeim 

sem velja verknám, bæði í dag- og kvöldskóla. [Kynningarmyndband um 

húsasmiðabrautina hefur verið búið til og er á heimasíðu brautarinnar.] 

b. Fjölga tækifærum nemenda á verknámsbrautum til að taka hluta af námi eða 

starfsþjálfun erlendis, t.d. með hjálp Leonardostyrkja. Markviss kynning á námi 

og starfsþjálfun erlendis fari fram meðal nemenda á verknámsbrautum frá 

skólaárinu 2013-2014. [Á hverri önn frá vori 2013 hafa 4 til 8 nemendur af 

hússmiða-, rafvirkja-, sjúkraliða- og snyrtibraut farið til Belgíu, Noregs, Eistlands 

og Danmerkur í starfsþjálfun.] 

c. Efla samstarf myndlistar- og húsasmíðabrautar á grundvelli tillagna sem fyrir 

liggja. Formlegt samstarf hefjist skólaárið 2013-2014. [Lítið hefur orðið úr þessu 

samstarfi en þó hafa tillögur að verkefnum verið búnar til.] 

d. Setja á fót Fablab í lifandi tengslum við verk- og listnámsbrautir skólans í 

samstarfi við Nýsköpunarmiðstöð Íslands og Reykjavíkurborg. Fablabið verði 

hluti náms haustið 2014. [FabLab Reykjavík var sett á stofn í Eddufelli í janúar 

2014 og hefur verið mjög vinsælt hjá kennurum og nemendum. Hluti af námi í 

nokkrum áföngum húsasmiða-, myndlistar-, rafvirkja- og textílbrautar fer fram í 

FabLab-smiðjunni. Einnig var sett á laggirnar Elab-smiðja í tengslum við 

rafvirkjabrautina.] 

e. Hefja kennslu á nýrri tveggja ára tölvubraut sem undirbúin hefur verið í samstarfi 

við Samtök upplýsingatæknifyrirtækja, Háskóla Íslands, Háskólann í Reykjavík og 

Verzlunarskóla Íslands. Kennsla hefjist á brautinni haustið 2013. [Kennsla á 

tölvubrautinni hófst haustið 2013 með 17 nemendum og haustið 2014 hófu 42 

nemendur nám á brautinni.] 

f. Þróa framhaldsnám til stúdentsprófs af hinni nýju tölvubraut skólans. 

Uppbygging framhaldsnáms verði ljós á samningstímanum. [Framhald til 

stúdentsprófs er tilbúið og munu fyrstu nemendurnir hefja nám á haustönn 
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2015.] 

g. Koma á fót tveggja ára námsbraut á sviði ferðamála í samstarfi við 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, Samtök ferðaþjónustunnar og Menntaskólann í 

Kópavogi. Brautin verði í boði frá hausti 2014. [Ekki hefur verið byrjað á kennslu 

á ferðamálabraut við skólann. Hins vegar var ferðamálaáfangi í gangi á vorönn 

2015 og voru 6 nemendur í starfsnámi í tengslum við þann áfanga hjá 

ferðamálafyrirtækjum á Reykjavíkursvæðinu.] 

h. Tryggja gæði náms á verknámsbrautum með reglubundnu gæðamati tengdu við 

skilgreinda árangursmælikvarða. Gæðamat verði tilbúið á samningstímanum. 

Árangursmælikvarði: Fjölgun nemenda í verknámi á tímabilinu/ári (%). 

 

Eins og sést á þessu grafi hefur ekki gengið eftir að nemendum í starfsnámi hafi 

fjölgað en taka verður með í reikninginn að nemendum skólans hefur fækkað um 

nálægt 250 frá 2010. Þetta graf á við dagskólann, en í kvöldskólanum er nemenda-

fjöldinn í starfsnámi stöðugur og allir hópar fullir og mikil ánægja. 

 

2. Efla lýðræðislega starfshætti í skólanum: 

a. Halda fundi einu sinni á önn með aðild allra nemenda og ræða þar aðkallandi 

málefni í lífi nemenda, skólasamfélaginu eða þjóðfélaginu. [Skólafundir eru 

haldnir einu sinni á önn og fylgja samantektir funda skólaársins 2014-2015 

þessari skýrslu.] 

b. Skólaráð verði eflt sem samráðsvettvangur nemenda, kennara og stjórnenda 

skólans. Skólaráð fundi hálfsmánaðarlega á kennslutíma skóla. [Skólaráð fundar 

vikulega á skrifstofu skólameistara.] 

Árangursmælikvarði: Nemendum sem finnst hlustað á sjónarmið sín (%).  
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3 SKÝRSLUR DEILDA 

3.1 SKÝRSLA ENSKUDEILDAR 

Kennarar - áfangar 

Í vetur störfuðu 9 kennarar við deildina: Barclay Anderson, David Nickel, Ellen Thorarensen, Guðbjörn 
Björgólfsson og Þorvaldur Friðriksson, öll í fullu starfi sem enskukennarar; einnig kenndu Guðjón Ó. 
Magnússon ensku ásamt öðrum greinum, Brynja Stefánsdóttir kenndi ENS 1026 á haust- og vorönn. 
Gunnar M. Gunnarsson var í ársleyfi. Eftirtaldir áfangar voru kenndir: ENS 1912, ENS 1066 (á 
haustönn), ENS 1024/26, ENS 2024/26, ENS 2124, ENS 3036, ENS 4036, ENS 5036, ENS 6036. 2 hópar 
í áfanga ENN 1912 voru kenndir en þar var um að ræða stoðkennslu í ensku. 

Í kvöldskólanum voru eftirtaldir áfangar kenndir: ENS 102 á haustönn, ENS 202, ENS 212, ENS 303, og 
ENS 403. 

Stoðkennslu næsta vetrar verður haldið áfram eins og hefur verið síðustu 2 annir. Kennarar velja 
nemendur sem þurfa á aðstoð að halda og þeir eru settir í ENN1912 undir stjórn Guðjóns og Þorvalds.  

Á haustönn kenndi David ÍSL3136 ásamt Sigríður Önnu Ólafsdóttur íslenskukennara, sem fjallaði um 
tengsl íslendinga og Kanada í svokallaða Nýja Íslandi. Áfanginn var vel sóttur (17 nemendur skráðir) 
og í janúar 2015 fóru kennararnir og 12 nemendur á Íslendingaslóðir í Kanada - Winnipeg og Gimli í 
Manitoba- í 10 daga námsferð. Áætlað er að kenna áfangann aftur, annað hvort á vorönn 2016 eða 
haustönn 2017. 

Fundir 

Ekki var breytt út af þeirri venju að halda vikulega hádegisfundi í deildinni, á mánudögum í stofu 24. 

Fagleg þróun 

1. Unnið var að þróun nýrrar námskrár í öllum deildum skólans, og í því fór mest af vinnu 
deildarinnar undir stjórn fyrrverandi fagstjóra. Ákveðið var að deildin muni breyta brautinni í: 

1. þrep-          2 áfangar 

2. þrep-          3 áfangar + 3 valáfangar 

3. þrep-          2 áfangar + 1 valáfangi 

Áfangar sem verða skipt út eru ENS1936 og ENS2936, ENS1024/26 og ENS1066. Heiti áfanga sem 
koma í stað fyrir gömlu áfangana eru ekki alveg á hreinu en fagstjórinn er að vinna með Önnu 
Maríu Gunnarsdóttur til að klára verkefnið. 

 
2. Á næsta skólaári verður skipt um grunnnámsefni í áfanga á 1. og 2. þrepi. Ný málfræðihefti, 

les- og verkefnahefti verða útbúin af kennurunum og seld í bóksölu skólans. Tekin verður upp 
ný kennslubók (sem kennarar eru að vinna í að velja) sem mun koma í staðinn fyrir textabók 
Northstar Reading and Writing 3, sem var tekin upp árið 2011-12. 

Rekstur og fjármál 

Á vorönn var ákveðið að kaupa 2 nýja kassa SRA A3 fyrir áfanga ENS 2124. Kassinn sem er núna í 
notkun er í vandræðilegu formi og skólameistarinn gaf leyfi til þess 29. maí. 

Samstarf við Ölduselsskóla 
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Samstarf við Ölduselsskóla hefur verið með líku sniði síðan núverandi fagstjóri hóf  kennslu við FB, á 
haustönn 2011. Samstarf heldur áfram undir stjórn Þorvaldar á haustönn 2015. 

Námið og gæði þess 

Á haustönn 2014 fóru fram starfsmannaviðtöl kennara við skólameistara eða aðstoðarskólameistara.  

Allir kennarar deildarinnar nota dreifnam.is. Samvinna við Sunnevu Guðrúnu Filippusdóttur hefur 
verið með ágætum. Hún hefur aðstoðað marga lesblinda nemendur við notkun tölvuforrita. Einnig er 
hún oft að taka nemendur með prófkvíða til sín til að taka próf í friði og ró. 

Nemendur sem tóku enskuáfanga á haustönn stóðu sig ekki eins vel og kennarar áttu von á; 15,9% af 
nemendunum náðu ekki lágmarkseinkunn og féllu því. Á vorönn voru aðeins 7,5% nemenda sem féllu 
á einkunnum. Kennararnir  fundu fyrir nokkru  metnaðarleysi nemenda í ár, sérstaklega á vorönninni. 

Næsta skólaár 

Ljóst er að mikill tími mun fara í það á næsta skólaári að ganga frá nýrri námskrá og prufa nýja 
brautaskipan á bóknámssviði skólans. Kennarar deildarinnar leggja áherslu á mikilvægi þess að kenna 
öllum nemendum skólans „almenna ensku“ þar sem öllum færniþáttum er sinnt.  

Við leggjum áherslu á mikilvægi þess að framhaldskólabrautin verði þróuð áfram samkvæmt nýju 
námskránni og að allir nýju áfangarnir á (1. og 2. á 1. þrepi, 1. á 2. þrepi) verði allir kenndir með þeim 
hætti sem lýst er hér að framan. 

Kennarar deildarinnar þakka skólameisturum fyrir ánægjulegt samstarf á skólaárinu. 

Í byrjun júní 2015, 

David P. Nickel, fagstjóri.  

3.2 SKÝRSLA FÉLAGSGREINADEILDAR 

Skólaárið 2014-2015 

Kennarar og kenndir áfangar 

Undir félagsgreinadeild falla hefðbundnar félagsgreinar á borð við félagsfræði, fjölmiðlafræði, 
heimspeki, sagnfræði, sálfræði og uppeldisfræði.   

Kennarar voru alls 8 á brautinni en sumir þeirra kenndu einnig greinar sem falla undir aðrir deildir.  
Heldur færri kennarar voru þetta skólaár en árið á undan.  Hluta af því má útskýkra með tilkomu 
nýrrar upplýsingatæknideildar.  Kennarahópurinn var sá sami báðar annirnar en þetta voru: Anna 
Jóna Guðmundsdóttir (sálfræði), Dagbjört L. Kjartansdóttir Bergmann (félagsfræði og sálfræði), 
Erlingur Hansson (félagsfræði og sagnfræði), Hulda Hlín Ragnars (félagsfræði), Óli Kári Ólason 
(sagnfræði), Sæmundur Rögnvaldsson (sagnfræði), Þórdís Hauksdóttir (uppeldisfræði og heimspeki), 
Þórunn Elva Bjarkadóttir (fjölmiðlafræði og sölufræði). 

Gunnar Þór Bjarnason (sagnfræði), Gunnar Magnús Gunnarsson (fjölmiðlafræði) og Guðrún Gröndal 
(sálfræði) voru í leyfi þetta skólaár. 

Kennslumagn á haustönn voru 144 tímar í dagskóla og í kvöldskóla voru kenndir tveir áfangar (SAG 
203 og SÁL 103) og notað dreifnám við þá báða. Á vorönn var kennslumagnið í dagskólanum það 
sama eða 144 tímar en enginn félagsgreinaáfangi var kenndur í kvöldskólanum.  Kennslumagnið var 
það sama á haust- og vorönn en það er heldur minna en árið á undan.  Útskýringin á því að hluta til er 
hin nýstofnaða tölvubraut skólans.  Kennsla í dagskóla og kvöldskóla hefur minnkað mikið á 
félagsgreinadeild síðustu misseri og höfum við kennarar í deildinni miklar áhyggjur af því. 
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Árangur nemenda 

Samkvæmt gögnum frá áfangastjóra var árangur allra áfanga sem kenndir voru í deildinni á haust- og 
vorönn skólaárið 2014-15 sambærilegur við síðasta ár, vorönnin var ívið hærri.  Árangur sveiflast á 
milli anna og greina en almennt var hann allgóður í flestum áföngum. Meðaleinkunn í heildina báðar 
annirnar var 6,23 og 7,05.  Á haustönn hættu eða mættu ekki í próf 76 nemendur en á vorönn voru 
þeir 13 talsins.  Það eru góð tíðindi hversu fáir hættu á vorönn.  Heilt yfir er árangur á vorönn mun 
betri en á haustönn.  Á haustönn voru það 575 nemendur sem tóku próf og af þeim voru það 75 með 
einkuninna 4 og undir.  Á vorönn voru það 458 sem tóku próf og af þeim voru 27 með einkuninna 4 
og undir.  Árangur mælist áberandi slakastur í sögu en bestur í uppeldisfræði. 

Nýjungar eða sérstakar áherslur 

Nýjungar verða á brautinni næsta skólaár.  Unnið hefur verið að nýjum áfanga sem verður skylda fyrir 
alla nemendur á bóknámssviði og heitir hann FÉLV1SF06.  Í áfanganum verða grunneiningar 
samfélagsins skoðaðar út frá sjónarhorni félagsvísinda. Nemendur munu kynna sér félagslega þætti 
sem hafa áhrif á einstaklinginn, umhverfi hans og skoðað verður hvernig einstaklingurinn sjálfur getur 
haft áhrif á samfélagið.  Einnig verður kennd saga  í smærri áföngum, það er að segja að 10 feiningar 
skiptast í tvo 3 feiningar áfanga og einn 4 feiningar áfanga.   

Starfsþróun og samvinna hennar 

Á skólaárinu voru haldnir átta formlega boðaðir fundir og sjö fundir sem voru boðaðir til í tengslum 
við kennarafundi eða starfsdaga. Ekki voru endilega haldnar formlegar fundargerðir nema þegar rætt 
var um mál sem þurfti að álykta um og senda ályktun eða flytja hana munnlegar á sameiginlegum 
fundi allra kennara. Mæting á fundi var góð en þó ekki alltaf fullskipað.  Á þessum fundum var 
talsvert rætt um skipulag brautarinnar, markmið stefnumótunar, námskrármál, áfangalýsingar, 
kennsluáætlanir fyrir næsta skólaár og einnig var farið í að reikna út hversu margar feiningar hver 
áfangi væri í hinu nýja kerfi.  Einnig var farið yfir erindi frá yfirstjórn og farið yfir framkvæmd daglegra 
starfa, prófa og annarra hluta sem snúa að kennslu. Þá var sérstaklega hugað að kvöldskólanum og á 
námsframboði þar.  Eins og getið var hér að ofan hafa kennarar miklar áhyggjur af ört minnkandi 
framboði í kvöldskólanum sem og dagsskólanum. 

Á vordögum voru haldnir þrír starfsdagar og ályktaði deildin um eftirfarandi tvö atriði, markmið 
deildarinnar og kennslustefnu deildarinnar. 

Markmiðasetning deildarinnar: 

að veita trausta undirstöðuþekkingu til undirbúnings undir framhaldsnám. 

að auka árangur nemenda með því að skapa jákvætt andrúmsloft í 
skólastofunni. 

að efla sjálfstæð vinnubrögð og ganrýna hugsun. 

Kennslustefna í félagsgreinum 

 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 
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sanngjörn endurgjöf fær aukna þýðingu þegar það er alveg skýrt hvert á að 
stefna.    

 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 efni til kennslu sem virkar vel í hverri grein og kynna það um leið fyrir 
samstarfsfólkinu sem getur þá notað sér það og aðlagað að 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. 

 

Erlent samstarf og utanlandsferðir í tengslum við áfanga deildarinnar 

Á vorönn var kenndur áfanginn SPÆ2F24 (Kynverur á Íslandi og í spænskumælandi löndum) sem er 
þverfaglegur áfangi sem tengist félagsfræði og spænsku. Markmið áfangans var að nemendur kynntu 
sér rétt einstakilnga á Spáni, í Rómönsku Ameríku og á Íslandi.  Nemendur fóru í ferð með kennurum 
sínum þeim Hulda Hlín Ragnars og Auði Lorenzo til Madrid 26. mars - 30. mars og heppnaðist sú ferð 
með eindæmum vel.  Þessi áfangi er kominn til að vera. 

Kynningarmál og tengsl við ytri aðila 

Kynningarstarfi var sinnt á vegum félagsgreinadeildar á opnum dögum í FB.  Ekki er um bein tengsl við 
atvinnulífið á félagsgreinabrautinni en oft koma gestir í heimsókn í tíma til nemenda.  Í afbrotafræði 
kom til dæmis Hulda María Stefánsdóttir, saksóknari hjá Ríkissaksóknara, í heimssókn og fræddi 
nemendur um flókinn heim laga.  Nemendur voru mjög ánægðir með heimsókn hennar. 

Tillögur til skólayfirvalda um úrbætur 

Félagsgreinadeildin setti niður nokkra punkta að betri skóla á fundi í vor.  Helstu tillögur þeirra voru 
að það væri mikilvægt að gefa kennurum og öðru starfsfólki hrós, ýta undir heilsueflandi 
framhaldsskóla, halda áfram að efla sjálfstæði kennara og ýta undir andagift þeirra.  Einnig er mjög 
mikilvægt að efla jákvæða ímynd skólans. 

3.3 SKÝRSLA ÍSLENSKUDEILDAR 

Kennarar 

Anna María Gunnarsdóttir (sinnti sérverkefnum á vorönn) 
Auður Guðjónsdóttir 
Ásgerður Bergsdóttir (ÍSA) 
Gestur Þór Sigurðsson (45%) 
Guðlaug Gísladóttir 
Guðrún Jónsdóttir 
Halldís Ármannsdóttir 
Ragnar S. Magnússon 
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Sigríður Anna Ólafsdóttir 
Sigrún Birna Björnsdóttir 
  
Kenndir áfangar 

ÍSL 1024/6 
ÍSL 1936 
ÍSL 2936 
ÍSL 2024 
ÍSL 2124 
ÍSL 3036 
ÍSL 4036 
ÍSL 5036 
LKN 1036 
LKN 1936 

Kennsla og próf 

Kennarar deildarinnar eru 10 talsins og skipta með sér öllum þeim íslenskuáföngum sem kenndir eru 
hverju sinni. Sú breyting varð á mönnun á þessu skólaári að Anna María Gunnarsdóttir tók að sér 
ritstjórn námskrár skólans og Ásgerður Bergsdóttir færðist alfarið yfir í tungumáladeild og kenndi ÍSA 
303 og 503. Vegna fjölda kennara í deildinni kenna tveir til þrír kennarar hvern áfanga nema 
stafsetningaráfangann ÍSL 1812.  

Kennslumagn hvers kennara er mismunandi eftir aldri og verkefnum. Þannig er einn kennari 
kominn á 90 ára regluna og kennir átta stundir á viku, þrír kennarar eru með kennsluafslátt sökum 
aldurs en aðrir kennarar hafa 24 tíma kennsluskyldu. Einnig hafa íslenskukennarar kennt LKN 103 og 
ÍSA 303, 403 og 503 þegar þeir eru kenndir.  

Ákveðið er með góðum fyrirvara hver hefur umsjón með hvaða áfanga og semur sá kennari 
kennsluáætlun og próf áfangans þótt samvinna kennara sé alltaf mikil. Yfirleitt helst það í hendur við 
kennslu í kvöldskóla en nú brá svo við að tveir áfangar íslensku féllu niður, það voru ÍSL 102 og ÍSL 212.  

Nýjungar eða sérstakar áherslur  

Reynt er að bjóða uppá einn valáfanga á önn. Báðar annir völdust þeir ekki svo kennsla þeirra féll niður.  
Alltaf er eitthvað um nýjungar innan áfanga og erum við óhrædd við að leita leiða til að nálgast 

nemendur og áhugasvið þeirra. Taka má sérstaklega fram að efni innan ÍSL 202 hefur þróast mikið til 
að nálgast þær breytingar sem verða á áfanganum á haustönn 2015. Vinnu við nýja námskra lauk á 
vorönninni.  

Starfsþróun og samvinna kennara 

Deildarfundir voru haldnir reglulega enda unnum við að áfangalýsingum nýrra áfanga af elju bæði 
haust og vorönn. Fagfundir hverrar greinar eru haldnir vikulega eða sjaldnar. Samvinna kennara er 
mikil og eru óformlegir 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. Ekki er gert ráð fyrir LKN í nýrri námskrá svo kennsla 
hennar mun hverfa af höndum deildarinnar eftir haustönn 2015.  

Tveir kennarar deildarinnar kenna efri áfanga íslensku sem annars máls. Hefur svo verið frá 
upphafi enda eru nemendur með annað móðurmál komnir það langt í íslensku að efri áfangar geta 
nýst sem undirbúningur fyrir íslenskuáfanga á 1. þrepi. Nemendum með annað móðurmál en íslensku 
veitir ekki af eins mörgum áföngum í íslensku hvort sem námið fer fram í ÍSA eða ÍSL. 
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Sigríður Anna Ólafsdóttir kenndi mikinn hluta kennslukyldu sinnar í námsveri og þykir sú 
samvinna ganga vel. Mikilvægt er að í námsveri séu fastir kennarar sem taka vel á móti þeim 
nemendum sem þangað leita hvort sem þeir koma þangað af sjálfsdáðum eða eru sendir. Í hyggju er 
að efla samstarf íslenskudeildar við námsver til muna til að hjálpa þeim nemendum sem falla ítrekað í 
áföngum. Alveg er ljóst að sérfræðiþekking sérkennara er nauðsynleg mörgum þeim nemendum sem 
sækja skólann.  

 
Tillögur til skólayfirvalda um úrbætur 

a) Bæta þarf tölvukerfi og tölvukost skólans sem úreldist hratt og eru margir kennarar með afar 
lélegar vinnutölvur. 

b) Aðgangur kennara að tölvum fyrir nemendur er afleitur þar sem vagnar eru of fáir og 
tölvustofur of fáar. Nútímaritunarkennsla krefst þess að kennsla fari fram í tölvum en því 
verður ekki við komið meðan ástandið er eins og það er. 

c) Bæta þarf vinnuaðstöðu kennara sem er vart boðleg í tónstofunni þar sem kennarar kúldrast 
við smáborð sem eru of lítil fyrir þá hávöxnustu og þurfa allir kennarar tvö borð ef vel á að 
vera. 

d) Rannsóknir sýna að persónulegt aðhald við nemendur er nauðsynlegt, slíkt er ekki hægt 
þegar áfangar eru fjölmennir þess vegna er mikilvægt að skólayfirvöld haldi stefnu sinni um 
hóflega fjölmenna hópa. 

e) 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. Vilji er til að Sigríður Anna haldi áfram kennslu 
sinni í námsveri og nauðsynlegt að sami kennari haldi þar áfram.  

 

Árangur nemenda 

Námsárangur nemenda á vorönn 2015 í íslensku og lífsleikni virðist vera að vænkast. Þannig nær 
mikill meirihluti nemenda sem þreyta lokapróf í íslenskuáföngunum á vorönn 2015 en hlutfall þeirra 
sem ná á haustönn er ekki jafn hátt. Sá íslenskuáfangi sem hvað flestir falla í er íslenska 212. Hlutfall 
falls minnkar mikið milli anna og er það vonandi þróun sem við sjáum áfram. Ný námskrá gæti haft 
þar áhrif og ennfremur sú stefna íslenskudeildar að lækka vægi lokaprófs og hækka vægi símats. 
Íslenskudeild hefur þó tekið þá ákvörðun að halda lokaprófi í flestum áföngum þótt vægi þess verði á 
bilinu 30-40%. 

Reykjavík 3.6.15 

Sigrún Birna Björnsdóttir fagstjóri 

3.4 SKÝRSLA RAUNGREINADEILDAR 

Fundir voru haldnir jafnt og þétt yfir skólaárið þar sem hin ýmsu mál voru tekin fyrir.  Kennarar 
skólaárið 2014-2015 voru: Áslaug Gísladóttir, Birgir Martin Barðason, Björn Guðmundsson, Eiríkur 
Jensson og Karen Pálsdóttir. Þorbjörg Rún Eysteinsdóttir var í veikindaleyfi.  Auk þess kenndi Guðjón 
Ó. Magnússon landfræði ásamt því að kenna ensku. 

Í raungreinadeild er boðið upp á kennslu í efnafræði, eðlisfræði, líffræði og jarðfræði og auk 
þess er líka kennd landfræði.  Það eru ekki einungis nemendur náttúrufræðibrautarinnar 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 
listnámsbraut.   
NAT1136 er skylduáfangi á bóknámsbrautum og íþróttabraut til stúdentsprófs.   
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NAT1236 er skylduáfangi á bóknámsbrautum, snyrtibraut, íþróttabraut til stúdentsprófs, 
sjúkraliðabraut og NAT1436 er skylduáfangi á náttúrufræðibraut. 
 
Tafla 1. Fjöldi nemenda sem fengu einkunn  í NAT áföngum í FB skólaárið 2014-2015 
 

 Haust 2014 
 

Vor 2015 

NAT1036 
 

141 nemendur 61 nemendur 

NAT1136 
 

61 nemendur 40 nemendur 

NAT1236 
 

90 nemendur 48 nemendur 

NAT1436 
 

Ekki í boði 22 nemendur 

 

Kenndir áfangar og árangur nemenda  

Kvöldskóli  

Á haustönn 2014 voru 2 áfangar kenndir 

Birgir M. Barðason kenndi EÐL103 og voru nemendur 20 skráðir þar af mættu 12 í lokapróf. 

Björn Guðmunsson kenndi NAT1236 og voru 12 nemendur skráðir þar af mættu 8 í lokapróf. 

Árangur nemenda í raungreinum á haustönn 2014 í kvöldskóla var þessi : 

38 % nemenda mættu ekki í próf eða hættu 

25 % féllu 

38 % nemenda stóðust próf í þessum áföngum 

Á vorönn 2015 var enginn áfangi kenndur í kvöldskóla.   

 
Dagskóli 
 
Námsframboð á haustönn 2014: 

NAT: 1036, 1136, 1236 
EÐL: 1036, EÐL 303 : P - áfangi 
EFN: 1036, 1236, 3136 : P - áfangi 
LÍF: 1036, 1136,  3036 : P - áfangi 
LAN: 1036 
JAR: 1036, 2036 
 

Námsframboð á vorönn 2015: 

NAT: 1036, 1136, 1236 og 1436 
EÐL: 1036, 2036, 3036 : P - áfangi 
EFN: 1036, 1236, 2036, EFN 3036 : P - áfangi 
JAR: 1036  
LÍF: 1036, 2036,  3036 P-áfangi 
LAN: 1036 
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Árangur nemenda í raungreinum 2014-2015 

Á haustönn stóðust 63,2% nemenda raungreinaáfanga og á vorönn 74,9% 

Á haustönn féllu 21,2% nemenda í raungreinaáföngum og á vorönn 16,8% 

Á haustönn mættu ekki í próf eða hættu 15,6% nemenda og á vorönn 8,3% 

Eins og fram kemur í þessum tölum er árangur nemenda betri á vorönn en á haustönn.  Það 
er mjög mismunandi eftir áföngum hvernig þessar tölur koma út og einnig eru mismunandi áfangar 
kenndir á haustönn og vorönn. Það gæti hafa áhrif að það eru fleiri kennsludagar á vorönn og einnig 
að páskafríið veitir nemendum nauðsynlega hvíld og endurnýjun.   

Á haustmisseri var 91 nemandi á náttúrufræðibraut en 82 á vormisseri. Það er áhyggjuefni að 
þeim hefur fækkað undir 100, og ljóst að þar sem næstu árgangar eru fámennir verður erfitt að sækja 
fram í þessum efnum. Aukin sækni einkaaðila í undirbúningsmenntun fyrir háskólanám í raungreinum 
kemur sér einnig illa fyrir okkur. Besta vörnin er að bjóða fullgilt og krefjandi nám og leggja okkur 
fram um að koma nemendum til aukins þroska. Það er einmitt okkar styrkur, við erum skóli þar sem 
nemendur fá mikla persónulega kennslu og umhyggju, við erum að skila af okkur miklum virðisauka 
með starfi okkar.  Ég tel að raungreinakennarar leggi sig alla fram um að koma námsefni sínu 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 NAT 1136, LÍF 1036, JAR 1036 og 
JAR2036 var farið með nemendur um Elliðárdalinn þar sem nemendur m.a. söfnuðu gögnum til þess 
að skoða inni í skólastofu. 

Í NAT 1136 var farin ferð austur fyrir fjall þar sem nemendur skoðuðu nýtingu náttúruauðlinda 
(jarðhita og vatnsafl), jarðhitasvæði og áhrif og umhverfi flekaskilanna sem ganga í gegnum Ísland.  Á 
Hellisheiði skoðuðum við umhverfi jarðvarmavirkjunnar.  Í Hveragerði var jarðhitasvæðið skoðað og 
áhrif þess á byggðina.  Í Soginu skoðuðum við Írafossvirkjun og á Þingvöllum voru skoðuð ummerki 
flekahreyfinganna. 

Í JAR 1036 var farin ferð út á Reykjanes þar sem nemendur skoðuðu myndun og mótun lands. Á þeim 
stutta hring sem farinn var sáu nemendur dæmi um flest öll þau náttúrufyrirbæri sem fjallað var um í 
áfanganum. 

Í LÍF 1036 var farið í fjöruferð út á Gróttu þar sem nemendur söfnuðu sýnum til þess að skoða í 
skólastofu.  

Í LÍF 113 var farið í heimsókn á Hafrannsóknarstofnun á fræðsludegi, það tókst vel, um 
skyldumætingu var að ræða enda hluti af áfanganum. 

Í LÍF 203 var á vormisseri farið í heimsókn í HÍ í aðsetur líffræðiskorar í Öskju. Þar voru nemendum 
kynntir námsmöguleikar í líffræði og rannsóknarverkefni sem unnið er að.  

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.  Námsmat samanstendur því af 
lokaprófum, verklegum æfingum og skýrslum, verklegum prófum, fyrirlestrum, ritgerðum og 
vettvangsferðum. 
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Símatsáfangar eru nokkrir: LÍF 3036, JAR 2036 og LAN 1036.  Í nokkrum öðrum áföngum hafa 
nemendum möguleika á því að taka áfanga í símati ef þeir standast ákveðnar kröfur á önninni.  Þetta 
hefur mælst mjög vel fyrir og hvetur þau til góðra verka á önninni.  Þeir áfangar sem hafa verið með 
þetta fyrirkomulag eru; NAT1236/1436, NAT1136 og LÍF1036. 

Í NAT 123 eru tvö annarpróf sem dekka allt námsefnið, ef nemandi stenst þau bæði auk þess 
að skila verkefnum hefur hann staðist áfangann. 18 luku með símati á vormisseri.Ef ekki gefst  færi á 
að taka lokapróf úr öllu efninu. Í NAT 113 eru 3 annarpróf, ef nemandi er með að meðaltali 8 úr þeim 
auk þess að skila verkefnum hefur hann lokið áfanganum, annars er færi á að taka lokapróf. Um 8 – 
10 nemendur náðu að klára með símati á vormisseri. Í LIF 203 klára nemendur með símati ef 
vetrareinkunn þeirra nær 7,5. Á vormisseri náðu 5 nemendur af 25 því markmiði. 

 Við erum nokkuð hugsi yfir þeirri þróun sem orðið hefur undanfarin ár að æ fleiri áfangar 
klárast án lokaprófs. Það verður til þess að fjöldi símatsprófa í seinustu tveimur kennsluvikunum er 
orðinn það mikill að nemendur eru undir miklu álagi við þau og það bitnar á kennslu og ástundun í 
öðrum greinum þar sem um lokapróf er að ræða. Þetta er bagalegt og í raun ekki alveg ásættanlegt, 
skilgreindur vinnutími bæði nemenda og kennara er bæði 15 vikna kennslutími og tveggja vikna prófa 
og frágangstími. Margir nemendur klára önnina sína að loknum einungis 15 vikum, seinustu vikurnar 
eru þá það hlaðnar að það bitnar á öðrum kennslugreinum. Oft er komið að nemendum í tíma sem 
eru að undirbúa verkefni eða próf í símatsáfanga, en ekki að gera það sem fyrir var lagt í þeirri 
námsgrein sem viðkomandi er í.   

 Einnig þýða færri prófadagar að aukið álag er á þá nemendur sem taka mörg lokapróf, hér 
áður fyrr var alltaf gefið upplestrarfrí fyrir prófin ! Það er ljóst að í raungreinum verðum við alltaf með 
lokapróf nema þar sem símat hentar mjög vel eins og í þeim áföngum sem að framan greinir. Það er 
alveg nauðsynlegt að þau taki lokapróf úr öllu efni áfanga því stór lokapróf er það sem bíður þeirra í 
háskólanámi. Hins vegar er símat einnig af hinu góða og hefur aukið til muna fjölbreytileika 
námsmats í íslenska skólakerfinu, eitthvað sem löngu var kominn tími á. Allir áfangar í 
raungreinadeild eru í raun símatsáfangar því verkefnavinna gildir alltaf um 50% á móti lokaprófi, 
hugtakið símat er í raun aðallega spurning hvort um lokapróf sé að ræða eða ekki. 

 Á mjög áhugaverðu námskeiði um leiðsagnarmat var undirstrikað mikilvægi endurgjafar til 
nemenda og erum við mjög sammála því. Endurgjöf getur verið með svo margvíslegum hætti, ekki 
bara verkefni og einkunnir úr þeim. Það að sýna nemendum að kennara sé annt um þá og og ræða 
við þau einslega af og til er dæmi um mikilvæga endurgjöf. Það er einnig mikilvægt að kennari sé 
duglegur að láta nemendur vinna verkefni og leiðrétta þau, það heldur nemendum við efnið og örvar 
þau til dáða. Leiðsagnarmat er án efa lykilhugtak í farsælu skólastarfi, samt er það svo að það hefur 
verið í fullri notkun um langa hríð en full ástæða er að við þróum það áfram og aukum mikilvægi þess 
í hugsun okkar um framsækið skólastarf. 

 Nú þegar 60 mínútna kennslustundir verða teknar upp má búast við nokkrum breytingum. Þá 
hitta kennarar nemendur oftar og t.d. er þá hægt að leggja fyrir fleiri próf og verkefni. Það ýtir undir 
aukið leiðsagnarmat. Hins vegar styttast verklegu tímarnir um 20 mínútur sem þýðir að minni tími er 
fyrir úrvinnslu tilraunar í tímanum. Það kallar á aukna heimavinnu og sjálfstæði frá nemendum sem í 
raun er af hinu góða. Það getur einnig þýtt að nemendur kalli á auka úrvinnslutíma í næstu 
kennslustund, verður bara að koma í ljós hvernig þróast.  

Þjónusta við nemendur 

Búið er að gjörbylta aðstöðunni sem Sunneva hefur til að sinna umbjóðendum sínum og er til 
mikillar fyrirmyndar. Frábært er að geta leitað til hennar með ýmis mál sem upp koma sem og að 
leyfa nemendum með lengri próftíma að taka prófin hjá henni. Mjög gott er að leita til bæði hennar 
og til námsráðgjafa með ýmis mál sem upp koma. Það er óhætt að segja að FB sé vakinn og sofinn yfir 
velferð nemenda sinna.   
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Ekki var um námsver að ræða í raungreinum nema á fræðsludegi á haustmisseri og á 
sæludögum á vormisseri. Þá var boðið upp á námsaðstoð sem margir nýttu sér og tókst það vel. Gott 
væri að stefna að því í framtíðinni að vera með fasta stuðningstíma í raungreinum, einu sinni í viku 
minnst.  

Við þurfum að standa vörð um val nemenda á náttúrufræðibraut því 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.  Nú þegar námstíminn á að styttast verður það 
mikilvægara, það er því alveg nauðsynlegt að umsjónarkerfið sé endurskoðað þannig að við kennarar 
á brautinni séum umsjónarkennarar nemenda á náttúrufræðibraut. Núna er Áslaug með nemendur 
einingis af brautinni en Karen með dreifðan hóp. Best væri að við værum með alla nemendur 
brautarinnar í umsjón hjá okkur.  

 Í upphafi haustannar var haldinn svokallaður nýnemadagur. Þá var farið í ratleik með nýnema 
um skólann og þau látin leysa þrautir. Síðan fengum við þau til okkar og lögðum fyrir þau verkefni úr 
líffræði, jarðfræði efna og eðlisfræði. Það gerði ágæta lukku, við vorum með veitingar og ræddum við 
þau um áhugasvið þeirra og væntingar til verunnar í FB. Tókst mjög vel og var ánægjulegt. Ólíklegt er 
samt að þetta verði endurtekið vegna þess að búið er að lengja haustönnina um viku þ.a. ekki virðist 
vera tími á hausti komanda.  

Fagleg þróun í deildinni 

 Mesta vinna okkar í vetur sneri að skipulagningu náttúrufræðibrautarinnar og samningu 
áfangalýsinga fyrir nýja námskrá. Við vorum búin að skipuleggja brautina vorið 2014 eftir mikla 
yfirlegu og reiknuðum með að sú uppsetning myndi halda sér. Það gekk ekki alveg eftir, að mestu 
leyti þó. Það var töluverð vinna að setja sig inn í nýjan hugsunarhátt útfrá þekkingar-, hæfni- og 
leikniviðmiðum og erum við sátt við hvernig til hefur tekist.  Töluverð breyting verður á skipulagi 
raungreinaáfanga fyrir félagsgreinabrautir, nú verða settir upp fjórir greinabundnir áfangar 3 fein 
hver, það þýðir minnkun í kennslumagni í líffræði og jarðfræði frá því sem nú er en smá aukning í 
eðlis- og efnafræði frá því sem nú er. Þessi breyting í eðlis- og efnafræði verður mjög kærkomin, 
sérstaklega það að nú eru nemendur heila önn í hvorri grein, ekki bara hluta úr önn eins og verið 
hefur og hefur ekki gefið nógu góða raun. Kennarinn hefur þá heila önn til að vinna með nemendum í 
námsefninu í eðlis- og efnafræði, það gefur mun meiri möguleika til að þjálfa nemendur í að leysa 
verkefni og meiri tíma fyrir umfjöllun um umhverfis og orkumál og um sjálfbærni í orku og 
umhverfismálum. Í nýrri námskrá er einmitt lögð mikil áhersla á að þeim mikilvæga málaflokki sé vel 
sinnt og við munum einmitt gera það í þessum fjórum 3 fein áföngum í raungreinum. Ekki síst út frá 
því sjónarmiði ákváðum við að einnig nemendur náttúrufræðibrautar myndu taka þessa áfanga, til að 
tryggja uppfræðslu allra nemenda um umhverfis og sjálfbærnimálefni.  

 Í líffræði verður fjallað um manninn sem lífveru, samskipti hans við aðrar lífverur, áhrif 

mannsins á umhverfið og sjálfbærni. Líffræði er tengd daglegu lífi og áhugasviði ungs fólks. 

Efnisflokkar: Líffræðin sem fræðigrein, vísindaleg aðferð. Helstu sameiginleg einkenni lífvera. Gerð, 

bygging og starfsemi mannslíkamans (frumur, líffæri, líffærakerfi). Kynning á erfðafræði og 

erfðatækni. Yfirlit um lífveruhópa með áherslu á hvernig maðurinn hefur gagn eða skaða af 

mismunandi hópum. Vistkerfi, fæðukeðjur, stofnar, samfélög. Áhrif mannsins á umhverfið fyrr og nú, 

umhverfismál og sjálfbær þróun. Verklegar æfingar og verkefni miða að því að virkja nemendur, 

dýpka þekkingu, auka reynslu og kveikja áhuga á viðfangsefnum líffræðinnar. 

 Í efnafræði verður fjallað um atómið og uppbyggingu þess og hvernig frumefnin bindast 
saman og mynda efnasambönd. Farið verður ítarlega í bruna og losun gróðurhúsalofttegunda og 
gróðurhúsaáhrif útskýrð vandlega. Fjallað um áhrif aukinnar losunar gróðurhúsalofttegunda og hvað 
við getum gert til að sporna við þeirri þróun. Einnig um önnur mengandi efnasambönd frá iðnaði og 
áhrif á ósonlagið. Svifryk og sótmengun, vistvænir orkugjafar. 
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 Í eðlisfræði er umfjöllunarefnið m.a. stöðu og hreyfiorka, varmaorka, bræðsla og uppgufun, 
ástandsbreytingar, kjarnorka, innri orka jarðar  og orka sólar. Þessi atriði tengd saman og sýnt fram á 
mikilvægi þeirra fyrir daglegt líf okkar. Virkjanamál, vatnsaflsvirkjanir og jarðvarmavirkjanir og 
samanburður við  kjarnorku. Ágrip af virkjanasögu okkar. Sjálfbærni í orku og umhverfismálum. 
Vistvænir orkugjafar. Orkubúskapur jarðar, varmaútgeislun jarðar og gróðurhúsaáhrif, 
rafsegulbylgjur, geislun sólar og orkuuppspretta hennar. Ósonlagið og myndun/eyðing þess, hlýnun 
jarðar og mögulegar afleiðingar.  

Í jarðfræði er unnið að því að skapa þekkingu á þeim ferlum sem virka á undir og á yfirborð 
jarðar. Fræðileg umfjöllun greinarinnar verður tengd við þau ummerki sem eru sýnileg í landslaginu í 
nágrenninu og jarðfræðin þannig notuð til að skapa áhuga og skilning á umhverfinu, sjálfbærni og 
notagildi jarðfræði í leik og starfi. 

 Náttúrufræðibraut í nýrri námskrá verður 200 fein eins og aðrar brautir skólans til 
stúdentsprófs. Nemendur á brautinni taka þessar 12 fein í raungreinum og síðan tvo áfanga í hvorri 
námsgrein, samtals 52 fein í raungreinum. Að auki er síðan lokaverkefni 3 fein sem gæti orðið 
greinabundið verkefni sem nemandi velur sér m.v. það framhaldsnám sem hann hefur í huga. Við 
fengum ekki inn tvo áfanga í bundið raungreinaval eins og við lögðum svo mikla áherslu á, olli það 
okkur nokkrum vonbrigðum enda teljum við nauðsynlegt að nemandi taki tvo dýpkunaráfanga til að 
öðlast aukinn skilning, hæfni og þroska til undirbúnings krefjandi háskólanámi í raungreinum. Á móti 
kemur að frjálst val nemenda verður 15 fein, verðum við því að leggja mikla áherslu á það við 
nemendur brautarinnar að þeir nýti sér það til að taka allavega einn, helst tvo dýpkunaráfanga í 
raungreinum. Það hefur orðið aukning um tvo áfanga í stærðfræði á brautinni, er það gert til að fylgja 
eftir inngönguviðmiðum í háskóla. Gallinn við þau inngönguviðmið eru hinsvegar þau að þau eru gerð 
þau sömu fyrir allt raungreinanám. Það er tilaðmynda alveg fráleitt að setja fram jafnmikinn 
undirbúning í stærðfræði fyrir nám í jarðfræði eða jarðeðlisfræði, það er gríðarlegur munur á þessum 
greinum með tilliti til krafna í náminu  í stærðfræði. Nemandi með 35 fein í stærðfræði er ágætlega 
undirbúinn fyrir nám í verkfræði, okkur er sagt af HÍ að jafnmikla stærðfræði þurfi til að hefja nám í 
líffræði. Það er alls ekki svo. Nemandi í líffræði þarf að bæta við sig námi í líffræði og í efnafræði, tveir 
áfangar eru alls ekki nóg í þeim greinum sem undirbúningur undir krefjandi nám í líffræði í háskóla. 

Þetta gerir það að verkum að aukið kennslumagn í stærðfræði  er forgangsraðað á kostnað 
bundins vals í raungreinum á brautinni okkar. Einnig má velta fyrir sér hvort nemandi sem ætlar sér í 
hjúkrunarfræði í háskóla hafi mikinn áhuga eða sjái mikinn tilgang í því að ljúka 35 fein í stærðfræði í 
framhaldsskóla. Hann væri mun betur settur með meiri líffræði og efnafræði. Þess vegna vildum við 
einungis binda 30 fein í stærðfræði á brautinni og síðan að leyfa þeim sem vildu taka meira að bæta 
við sig einum áfanga, eftir því í hvaða nám þau ætluðu sér. Margir nemendur í hjúkrunarfræði koma 
af náttúrufræðibraut, vonandi hætta þeir ekki við að velja FB þegar þeir sjá hve mikil stærðfræði er 
gerð skylda á brautinni. Þau munu varla sjá mikinn tilgang með því. Það eru líka einfaldlega til þeir 
nemendur sem hafa áhuga á vísindum og raungreinum og fara þessvegna á náttúrufræðibraut, þeir 
hafa ekki endilega svona mikinn áhuga á stærðfræði og myndu ekki vilja taka svona mikið í henni. 
Önnur spurning er síðan hvort hinn almenni nemandi á brautinni hafi getu til að fara svona langt í 
stærðfræði, nú er það þannig að einungis þau áhugasömustu og bestu velja efsta áfangann í 
stærðfræði, það er spurning hvernig fer ef alllir verða skyldaðir til að taka hann.  

Rekstur og fjármál 

Ýmislegt smálegt var keypt til rekstrar líffræði-, efna- og eðlisfræðistofa.  
Rútur voru notaðar til vettvangsferða í jarðfræði og náttúrufræði á haustönn.  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 og nemendur voru þar og svöruðu spurningum gesta.  
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Í verklegum stofum deildarinnar (líffræði, jarðfræði, efnafræði og eðlisfræði) voru tilraunir í gangi og 
gestum gafst kostur á því að fylgjast með tilraunum, taka þátt í tilraunum og skoða þau gögn sem þar 
var búið að setja fram. 

Við höfum átt mjög gott samstarf við Landsvirkjun og hafa hópar frá okkur fengið að skoða 
Írafossvirkjun á hverri önn.   

Kennarar deildarinnar hafa sótt ýmis námskeið og endurmenntun.  Í sumar er í boði námskeið í 
stærðfræði sem nokkrir kennarar úr FB sækja. Einnig eru áhugaverð námskeið á veturna á vegum 
Endurmenntunar. 

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 
raungreinakennarar í Evrópu eru að gera og nemendur okkar mynda samskipti við jafnaldra sína í 
Evrópu. 

Í haust var farið í kennaraferð til Vínarborgar og Bratislava, þar heimsóttum við Karl Popper 
skólann sem var mjög áhugavert. Þetta er skóli þar sem góðum nemendum er gert hátt undir höfði. 
Þar er um að ræða námsbraut fyrir afburðanemendur í raungreinum, og áttum við þess kost á að fara 
í kennslustund með þeim. Það var mjög áhugavert, einnig að ræða við kennarann á eftir um 
námsefnið og kröfurnar sem gerðar eru. Þetta var frábær heimsókn og móttökurnar sem við fengum 
voru frábærar, Seinni heimsóknin var í mjög stóran verknámsskóla og fengum við góða fræðslu um 
uppbyggingu verknáms í Austurríki, mjög áhugavert sérstaklega þar sem við erum einmitt 
verknámsskóli. Allt ferðalagið tókst mjög vel og var bæði fræðandi og félagslega örvandi. 

Næsta skólaár 

Kennarar náttúrufræðibrautar leggja sig alla fram við að undirbúa nemendur sem best fyrir 
áframhaldandi nám í háskóla.  Uppbygging náttúrufræðibrautar eins og hún er í dag fellur mjög vel að 
því markmiði og ný náttúrufræðibraut ætti að gera það líka.  Í vor útskrifaðist ágætis hópur nemenda 
af náttúrufræðibraut.  Þessir nemendur luku flestir prófi á fjórum árum . Tveir nemendur hlutu 
raungreinaverðlaun HR og umhverfisverðlaun Sorpu og eru vel að þeim komin. Breiddin í 
nemendahópnum er mikil og margir eiga við námserfiðleika að etja. Við þurfum að stefna að því að 
fjölga nemendum á brautinni og stefnum við að því að auka tengslin við grunnskólana í hverfinu í því 
augnamiði. 

Nú á haustmisseri fer af stað einn nýr 3 fein áfangi í líffræði, á vormisseri byrjar 3 ein áfangi 
bæði í jarðfræði og efnafræði. NAT áfangarnir verða kenndir áfram bæði á haust og vormisseri, en 
búast má við því að haustið 2016 verði þeir lagðir niður og þeir nemendur sem enn eiga einhverjum 
þeirra ólokið fari í nýju áfangana. Þannig víkur gamla námsbrautin fyrir þeirri nýju. Búast má við að 5 
fein raungreinaáfangarnir verði einnig kenndir eftir nýrri námskrá frá og með hausti 2016. Það er 
alltaf spennandi að taka upp breytingar í skólastarfi og sjá hvernig þær koma út, með nýrri námskrá 
er ný hugsun innleidd út frá vinnu og hæfniþróun nemenda. Til langs tíma litið er hún til  
framþróunar, þó er víst að tíma tekur að þjálfa kennara upp í nýrri nálgun á skólastarfinu. 

  Við verðum að vona að stjórnvöld standi við það loforð sitt að veita hluta af þeim fjármunum 
sem sparast við styttingu náms til stúdentsprófs aftur til reksturs skólanna.  Þegar fregnir berast af 
enn strangari aðhaldaðgerðum með rekstri skólanna fara hinsvegar að renna á mann tvær grímur. 
Menntun komandi kynslóða er einhver besta fjárfesting sem hverri þjóð er möguleg, það er 
margsannað aftur og aftur, núverandi menntamálayfirvöld gera sér fullkomna grein fyrir því. Stytting 
námsefnis til stúdentsprófs er að vissu leyti aðför að framhaldsskólakerfinu og þeirri mikilvægu 
menntun sem þar er í boði, á móti verðum við að vona að rekstrarumhverfi skólanna verði losað úr 
þeirri herkví sem það hefur verið í undanfarin ár.  

Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, 1. júní 2015 

Birgir Martin  Barðason. 
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3.5 SKÝRSLA STÆRÐFRÆÐIDEILDAR 

Kennarar og kenndir áfangar á skólaárinu 

Á skólaárinu störfuðu eftirfarandi kennarar við stærðfræðideild: 
Gunnar Páll Jóakimsson, Haukur P. Benediktsson, Jón Þorvarðarson, Sveinn Ingi Sveinsson og Þórdís 
Ása Þórisdóttir.  

Auk ofangreindra störfuðu eftirfarandi kennarar í hlutastarfi eða í kvöldskóla: 
Friðrik O. Júlíusson, Stefán Benediktsson og Sigurður R. Guðjónsson. 

Eftirfarandi áfangar voru kenndir í stærðfræðideild á skólaárinu: 

STÆ 0006, STÆ 1024, STÆ 1224, STÆ 1226, , STÆ 1936, STÆ 2936, STÆ 2024, 
STÆ 2624, STÆ 3036, STÆ 3136, STÆ 4036, STÆ 4136, STÆ 5036 og STÆ 6036. 

Samvinna við grunnskóla í Breiðholti 

Stærðfræðideildin hefur mörg undanfarin ár átt í ágætu samstarfi við tvo grunnskóla í Breiðholti, nánar 
tiltekið Breiðholtsskóla og Ölduselsskóla. Nemendur í Breiðholtskóla þreyttu próf í FB. En nemendur í 
Ölduselskóla tóku próf í STÆ1024 og STÆ1224 í Ölduselsskóla (en prófin voru frá FB) en þeir þreyttu 
lokaprófið í STÆ2024 í FB. 

Árangur nemenda í stærðfræði 

Um árangur nemenda í stærðfræði er í sjálfu sér lítið að segja og fátt fréttnæmt á þeim vettvangi. 
Almennt séð er árangurinn tiltölulega slakur í neðstu áföngunum og fyrir því liggja fjölmargar skýringar, 
bæði þekktar og óþekktar. Pisa niðurstöður sýna almenna afturför í stærðfræðilæsi íslenskra unglinga 
og við því þarf að bregðast á neðri stigum skólakerfisins. FB fer ekki varhluta af þessari þróun enda 
sinnir skólinn mjög breiðum hópi nemenda og sumir þessara nemenda sitja á botninum hvað 
stærðfræðilæsi varðar. 

Brottfall í neðri áföngum stærðfræðinnar er stórt vandamál sem erfitt er að ná tökum á. Hinar 
undirliggjandi ástæður eru svo margbreytilegar að þótt við friðum samviskuna eitt augnablik með 
almennum athugasemdum þá dugir það ekki til. Og þar sem greining vandamálsins liggur ekki fyrir er 
fátt annað á boðstólunum en að grípa til almennra aðgerða sem gagnast sumum en ekki öðrum. 
Fjárhagsstaða skólans leyfir ekki meira. Að mínu mati er FB á réttri leið með því að starfrækja 
stærðfræðiver í umsjá stærðfræðikennara. Helsti Þrándur í Götu stærðfræðiversins er sá tími dags sem 
það er starfrækt en hann virðist ekki henta öllum. 

Hægferðir í stærðfræði og aukin aðstoð 

Hægferðir í neðri áföngum stærðfræði hafa sannað ágæti sitt. Tölfræðisamantektir varðandi árangur 
nemenda segja ekki nema hálfa sögu. Við í stærðfræðideild höfum ávallt litið svo á að sérhver nemandi 
sem spjarar sig í hægferð sé græddur nemandi á meðan aðrir einblína á þá nemendur sem ekki ná 
árangri og setja hlutina í samhengi við tap eða ósigur sem er kolröng nálgun að mínu mati. Það verða 
ekki allir sigurvegarar sem innritast í FB og fyrir því liggja óteljandi ástæður, skýranlegar og 
óskýranlegar. 

Vissulega er hægt að gera enn betur með því að starfrækja öflugt stærðfræðiver á skólatíma (t.d. frá 
kl. 10:15-16:15). Stærðfræðiver fyrir utan hefðbundinn skólatíma er vissulega af hinu góða en 
nemendur kvarta gjarnan undan því að hafa ekki lausan tíma sökum anna (t.d. vegna vinnu, 
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íþróttaæfinga o.s.frv.). En vandinn við að halda úti öflugu stærðfræðiveri á skólatíma er þekktur og á 
allra vitorði, nefnilega skortur á fjármagni. 

 
Þ.Ása Þórisdóttir / f.h. stærðfræðideidar FB 

 

3.6 SKÝRSLA TUNGUMÁLADEILDAR 

Kennarar og kenndir áfangar 

Kennarar skólaárið 2014–2015 voru: Í dönsku, Ágústa Unnur Gunnarsdóttir, Brynja Stefánsdóttir og 
Gunnhildur Guðbjörnsdóttir, í þýsku, Gunnhildur Gunnarsdóttir. Auður Lorenzo og Jesus H. Potenciano 
kenndu spænsku. Sabine Sennefelder kenndi einn P-áfanga í þýsku á haustönn 2014.  

Fundir voru haldnir jafnt og þétt yfir skólaárið. Á vorönn 2015 voru allmargir fundir um áfangalýsingar 
á áföngum samkvæmt nýrri námskrá. Sú vinna gekk nokkuð vel og búið er að skila lýsingum á öllum 
áföngum tungumáladeildar.  

Erlend tungumál sem falla undir deildina eru danska, þýska, spænska. Nemendur af öllum 
bóknámsbrautum taka dönsku og annað hvort þýsku eða spænsku. Nemendur málabrautar taka bæði 
þýsku og spænsku.  

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

 

 

 

Fjöldi nemenda í erlendum tungumálum í FB skólaárið 2014–2015 – upplýsingar koma úr Inna.is 

 Haust 2014 Vor 2015 

DAN0006 10 Ekki kennt 

DAN1024 44 Ekki kennt 

DAN1026 67 56 

DAN1046 15 Ekki kennt 

DAN1936 13 Ekki kennt 

DAN2024 39 75 

DAN2124 43 40 

DAN2936 Ekki kennt 18 

DAN3036 18 Ekki kennt 

DAN4036 2 (P) 24 

DAN5036 Ekki kennt 1(P) 

SPÆ1036 27 40 

SPÆ2036 36 29 

SPÆ2F24 Ekki kennt 6 

SPÆ3036 24 35 

SPÆ4036 29 25 

SPÆ5036 Ekki kennt 15 

SPÆ5136 7(P) Ekki kennt 

ÞÝS1036 24 31 

ÞÝS2036 22 28 
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ÞÝS3036 21 23 

ÞÝS4036 27 22 

ÞÝS5036 Ekki kennt 13 

ÞÝS5136 5(P) Ekki kennt 

 

Kvöldskóli  

Brynja Stefánsdóttir sá alfarið um kennslu í kvöldskólanum þetta skólaárið, þar sem einungis var 
kenndur einn áfangi á vorönn 2015 og einn á haustönn 2014. 

Áfangar sem í kenndir voru á skólaárinu 2014-2015 - upplýsingar koma úr Inna.is: 

 Haustönn 2014 Vorönn 2015 

DAN1021 17 Ekki kennt 

DAN2021 Ekki kennt 13 

Þýska hefur ekki verið kennd við kvöldskóla FB í nokkur ár og engin spænska var kenndi í vetur. 

Árangur nemenda 

Árangur nemenda er opið hugtak. Á kennarafundi fyrir ekki svo löngu síðan kom ósk frá skólameistara 
að allir nemendur FB næðu árangri, en kannski sett í túlkun hvers kennara fyrir sig hvað það þýddi 
nákvæmlega. Árangur nemanda er ekki endilega að ná prófi, að minnsta kosti ekki án þess að standast 
þær kröfur sem gerðar eru í áfanganum, heldur að nemandi hafi fengið aukna þekkingu, færni og hæfni, 
en áður en nám hans hófst. 

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 gjarnan efstu áfangar í hverju fagi 
fyrir sig. Í kvöldskóla var áfanginn dan2021 kenndur sem símatsáfangi. 

Eftirfarandi töflur sýna einkunnadreifingu nemenda frá 1 og upp í 10 og þá sem hættu eða fengu F 
(liður H í töflu). Hér eru sýndar allar einkunnir á önn, ekki einungis lokaeinkunnir áfanga. Tölurnar koma 
frá rekstrarstjóra FB 

Einkunnadreifning haust 2014 

Áfangi\Einkunn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 

DAN0036               9 21   12 

DAN1024 2   2 6 14 26 26 8 6   6 

DAN1026 4 2 14 18 30 16 40 6 2   30 

DAN1046       4 8 4 16 16 12     

DAN1936 3 3   9   15 6   3   6 

DAN2024 6 2 4 10 6 16 14 12 6   12 

DAN2124 6 2 6   2 4 18 26 18 4 2 

DAN3036   3   3 3 6 3 15 15 3 12 

DAN4036       3       3       

SPÆ1036 3 3 9   12 27 9 9 9   66 

SPÆ2036 12     12 12 21 30 6 15   18 

SPÆ3036   3 3 6 12 21 9 12 3   6 
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SPÆ4036 3 6     27 27 12 3 3   12 

SPÆ5136 6   3   3 3   3 3     

ÞYS1036 3   3 6 12 18 15 6 9   12 

ÞYS2036 3   6 3 9 18 15 6 6   9 

ÞYS3036 3   3 3 12 15 9 9 6 3   

ÞYS4036 6   6 6 12 33 6 6 6   9 

ÞYS5136         6 3           

Einkunnadreifing vor 2015 

Áfangi\Einkunn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 

DAN1026 4   2 2 10 18 14 18 8   2 

DAN2024 2   2 6 6 20 36 28 12 2   

DAN2124 4     4 4 8 10 16 18   2 

DAN2936     3     9 12 6 6     

DAN4036   3     9 21 12 9 6     

DAN5036               3       

SPÆ1036 3       9 9 21 27 12 6 6 

SPÆ2036 9 3 3   12 21 12 6     6 

SPÆ2F24         2 4 2 2 2   2 

SPÆ3036 3     3 9 24 15 15 12 3 6 

SPÆ4036       3 27 12 9   6   6 

SPÆ5036     3   6 6 6 9 3     

ÞYS1036 3 3     3 21 21 3 3   3 

ÞYS2036 3 6 3 3 18 3 6 9 9     

ÞYS3036     6   9 12 12 9   3   

ÞYS4036     3   9 15 9 6   6   

ÞYS5036         6 12 6 3 9     

 

 

Einkunnadreifing kvöldskóla haust 2014 og vor 2015 

  Áfangi\Einkunn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H/F 

Haust 2014 DAN1021 6       2 8 4 6 4   10 

Vor 2015 DAN2021   2   2   4 4 4 2     
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Nýjungar eða sérstakar áherslur 

Engar róttækar breytingar urðu á kennsluefni, kennsluháttum eða tækjavæðingu á skólarárinu 2014–
2015. 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 og 2124 var tilraunakennt að hluta nýtt efni sem til stóð að 
gefa út í vor, og kom út sem smásögusafnið Glimt í lok maí 2015, gefið út af Iðnú.  

Haustið 2014 var byrjað að nota Innu meira, með því að setja upp einkunnareglur, þar sem hægt er að 
setja allar einkunnir annarinnar inn. Þannig geta nemendur betur fylgst með framvindu náms síns og 
hvar þeir standa hverju sinni. Flestir kennarar nýttu sér þetta, með góðum árangri. 

Starfsþróun og samvinna kennara 

Kennarar deildarinnar vinna mikið saman innan hvers fags fyrir sig. 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 2015 var samvinna milli spænsku- og 
félagsgreinakennara með áfanga í SPÆ2F24, sem var áfangi um jafnrétti, þar sem ekki síst var fjallað 
um réttindi samkynhneigðra í spænskumælandi löndum. Kennari í dönsku, Brynja Stefánsdóttir, hefur 
undanfarið ár unnið að nýju kennsluefni í dönsku, sem kom út í lok maí 2015, ásamt Randi Benedikte 
Brodersen háskólakennara. Það sem þegar er út komið er efni sem ætlað er dönsku á öðru þrepi 
samkvæmt nýju námskránni. Einnig er á væntanlegt efni fyrir bæði fyrsta og þriðja þrep. 

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. 

Erlend samskipti voru nokkur þetta skólaárið. Á haustönn 2014 fóru kennarar deildarinnar, ásamt 
öðrum kennurum og starfsólki skólans, í vinnuferð til Vínar og Bratislava. Í ferðinni voru skólar 
heimsóttir og starfsemi þeirra skoðuð. Kennarar tungumáladeildar skoðuðu alls fjóra skóla, á einum og 
hálfum degi. Skólarnir sem voru heimsóttir voru þrír bóknámsskólar: Schottengymnasium og Sir Karl 
Popper Schule í Vín, Gymnazium F.G. Lorcu í Bratislava, ásamt WIFI í Vín, sem var stór skóli, eða 
skólakeðja sem sér um námskeið af ótrúlega fjölbreyttum toga. Heimsóknirnar tókust almennt vel, voru 
fróðlegar og áhugaverðar og vel tekið á móti kennurum. Á haustönn 2013 fóru þær Þorbjörg Rún 
Eysteinsdóttir, líffræðikennari og Gunnhildur Guðbjörnsdóttir dönskukennari til Fredericia í Danmörku, 
í sambandi við Nordplus verkefni. Haustið 2014 tók FB svo á móti nemendum Fredericia Gymnasium 
sem framhald af sama verkefni. Kennarar úr ýmsum fögum tóku vel á móti nemendunum frá 
Danmörku.. Á vorönn fóru Hulda Hlín Ragnars, félagsfræðikennari og Auður Lorenzo, spænskukennari 
með nemendur til Madrid í tengslum við áfangann SPÆ 2F24. 

Tillögur til skólayfirvalda um úrbætur 

Á liðnu skólaári hefur mikil vinna farið í það að vinna nýjar áfangalýsingar í hverju fagi fyrir sig. Næsta 
haust verða töluverðar breytingar, þegar teknir verða upp hinir nýju áfangar og brautir, en einnig 
stytting kennslustunda niður í 60 mínútur og að skóladagurinn hefjist klukkan 8:30 í stað 8:15. 
Áhugavert verður að  sjá hvernig þetta mun ganga og hvernig leggst í nemendur og kennara skólans.  

 

5. júní 2015 

Gunnhildur Guðbjörnsdóttir, fagstjóri tungumáladeildar. 

 

3.7 SKÝRSLA MYNDLISTARKJÖRSVIÐS LISTNÁMSDEILDAR 

1. Kennarar og kenndir áfangar 
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Kennarar listgreina voru: Anton Kaldal, Elín Þóra Rafnsdóttir, Gréta S. Guðjónsdóttir, Guðrún 

Halldóra Sigurðardóttir, Halldóra Gísladóttir, Helgi Gíslason,  Hugrún Þorsteinsdóttir, Jón Bergmann 

Kjartansson, Kristín S. Reynisdóttir, Paolo M. Turchi, Þórunn Inga Gísladóttir. 

Kenndir áfangar voru:  LIM 1136, LIM 2036; LJO 1024; MDL 1524; MOD 1036; MYL 1036, MYL 2024, 

MYL 2124, MYL 2224, MYL 2336, MYL 3036, MYL 3136, MYL 3148, MYL 3236, MYL 336C, MYL 4036, 

MYL 4248, MYL5048, MYL 5148, MYL 6036; PFR 1036; SJL 1036, SJL 2036; SMY 1036.  

Áfangar skiptust þannig á kennara: 

 Kennarar: Annabundnir: 

PFR 1036 Elín Þ. Rafnsdóttir vor 

LIM 1136 Paolo M. Turchi vor 

LIM 2036 Paolo M. Turchi haust 

LJO 1036 Gréta S. Guðjónsdóttir haust 

MDL 1524 Gréta S. Guðjónsdóttir  

MOD 1036 Helgi Gíslason haust 

MYL 1036 Helgi Gíslason, Kristín S. Reynisdóttir  haust 

MYL1136 Guðrún Halldóra Sigurðardóttir, Jón B.K. Ransu, Þórunn I. Gíslad.  haust 

MYL 2024 Halldóra Gísladóttir vor 

MYL 2124 Kristín S. Reynisdóttir  vor 

MYL 2224 Gréta S. Guðjónsdóttir vor 

MYL 2336 Helgi Gíslason, Kristín S. Reynisdóttir vor 

MYL 3036 Kristín S. Reynisdóttir haust 

MYL 3136 Hugrún Þorsteinsdóttir haust 

MYL 3148 Halldóra Gísladóttir haust 

MYL 3236 Anton Kaldal haust 

MYL 336C Hugrún Þorsteinsdóttir haust 

MYL 4036 Elín Þ. Rafnsdóttir, Þórunn Inga Gísladóttir vor 

MYL 4248 Hugrún Þorsteinsdóttir vor 

MYL 5048 Elín Þ. Rafnsdóttir, Þórunn Inga Gísladóttir vor 

MYL5148 Hugrún Þorsteinsdóttir vor 

MYL6036 Elín Þ. Rafnsdóttir, Þórunn Inga Gísladóttir vor 

MYS 1036 Guðrún Halldóra Sigurðardóttir, Paolo Turchi haust 

MYS 2036 Guðrún Halldóra Sigurðardóttir vor 

MYS 3024 Guðrún Halldóra Sigurðardóttir haust 

MYS 4024 Guðrún Halldóra Sigurðardóttir vor 

SJL 1036 Elín Rafnsdóttir, Þórunn Inga Gísladóttir, Guðrún H. Sigurðardóttir  

SJL 2036 Halldóra Gísladóttir, Gréta S. Guðjónsdóttir  

SMY 1036 Elín Þ. Rafnsdóttir haust 
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2. Árangur nemenda 

 

  

Eins og gögnin um einkunnadreifingu sýna, stóðust nemendur á haustönn 78,8% þeirra áfanga sem 

þeir voru skráðir í. Þannig var hlutfall þeirra áfanga sem þeir ekki stóðust 21,2%. Meira en helmingur 

þeirra sem ekki stóðust, eða alls 163 nemendur hættu í  áfanga án þess að reyna lokaskil og/eða próf. 

Í heildina eru þetta mjög svipaðar tölur og árið á undan.  

Einkunnir þeirra sem stóðust sína áfanga voru nálægt normaldreifingu og voru algengustu einkunnir 7 

og 8.  

 

Vor 2015 stóðust nemendur á myndlistarkjörsviði 92,4% áfanga en féllu í 7,6% þeirra áfanga sem þeir 

hófu nám í. Stór hluti þeirra sem ekki stóðust hætti námi án þess að reyna lokaskil og/eða mæta í 

próf eða 52 nemendur á móti 34 sem mættu í próf en féllu.  

Líklegt er að umræður um kennsluaðferðir og námsmat sem og breytt röðun áfanga á annir vegna 

nýrrar námskrár þar sem t.d. byrjendaáfangi í ljósmyndun hefur færst yfir á haustönn hafi haft áhrif á 

þessa þróun.  

Deild Dagskóli 2014H

Áfangi\Einkunn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 F H

Heildarfj. 

Eininga
05 LIM2036 3 9 24 18 33 30 18 33 168

05 LJO1036 3 3 6 12

05 MDL1524 8 12 2 22

05 MOD1036 3 3

05 MYL1036 18 6 6 54 18 21 21 144

05 MYL1136 9 3 9 12 39 15 6 3 3 99

05 MYL1224 6 8 6 18 14 4 6 2 16 80

05 MYL3036 3 6 15 30 6 6 66

05 MYL3148 4 4 12 12 20 16 20 8 96

05 MYL3236 3 3 6 3 18 3 15 51

05 MYL336C 12 6 6 24 12 12 72

05 MYS1036 6 3 12 15 15 24 30 33 15 15 168

05 MYS3024 2 6 10 2 14 20 14 2 2 72

05 MYS4024 4 4

05 SJL1036 9 9 18 15 33 66 48 15 213

05 SJL2036 3 3 15 12 27 12 3 6 81

05 SMY1036 3 6 9 3 9 18 42 24 12 3 3 132

Fjöldi 15 20 34 75 118 140 258 355 253 44 8 163 1483

Hlutfall 1,0% 1,3% 2,3% 5,1% 8,0% 9,4% 17,4% 23,9% 17,1% 3,0% 0,5% 11,0% 100,0%

Einkunnir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 F H

Heildarfj. 

Eininga

Einkunnir og einingar

Deild Dagskóli 2015V

Áfangi\Einkunn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H Grand Total

05 LIM1136 3 3 6 12 33 54 27 12 12 162

05 LIM2036 3 3

05 MDL1524 2 2 10 6 20

05 MOD1036 3 6 3 12

05 MYL2036 9 30 36 6 3 6 90

05 MYL2124 4 12 34 14 4 68

05 MYL2224 2 10 6 10 2 30

05 MYL2324 2 12 16 20 2 4 56

05 MYL4036 3 3 3 33 27 6 75

05 MYL4236 3 6 9

05 MYL5048 16 36 20 28 100

05 MYL5148 4 8 12

05 MYL6036 3 3 6 18 33 12 75

05 MYS2036 6 6 3 27 24 18 12 9 105

05 MYS4024 4 6 4 24 8 14 4 64

05 PFR2024 2 2 20 2 26

05 SJL1036 3 3 15 9 3 33

05 SJL2036 3 18 9 42 30 24 3 129

05 SMY1036 6 42 3 9 60

Fjöldi 6 2 15 11 41 111 243 328 278 42 52 1129

Hlutfall 0,5% 0,2% 1,3% 1,0% 3,6% 9,8% 21,5% 29,1% 24,6% 3,7% 4,6% 100,0%

Einkunnir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H

Einkunnir og einingar
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Einkunnir þeirra sem stóðust voru nálægt normaldreifingu, flestar einkunnir voru milli 7 og 9.  

Árangur nemenda í lokaáföngum brautarinnar var mjög góður enda búið að leggja grunninn að þeim 

árangri í fyrri áföngum.  

3. Nýjungar eða sérstakar áherslur (kennsluefni, kennsluhættir, tækja- eða tæknivæðing, bætt 

aðstaða). 

Margvíslegar breytingar eru í gangi í deildinni í tengslum við innleiðingu nýrrar námskrár. Áfanginn 

MYL1136, Hugmyndavinna og ferli, var kenndur í fyrsta sinn á haustönn 2014. Þrír kennarar komu að 

kennslunni með það fyrir augum að þróa og búa til þennan nýja áfanga sem miklar vonir eru bundnar 

við að geti eflt sköpun og frumkvöðlahugsun nemenda og búið þá undir framhaldsáfanga þar sem 

reynir á þessa þætti. Samstarfið fór vel af stað en sökum anna kennara var erfitt að koma á fundum 

og kom því minna út úr þessarri þróunarvinnu en vonir stóðu til. Engu að síður var árangur nemenda 

góður og hægt að draga lærdóm af þessarri fyrstu tilraunakennslu sem nýst getur í framtíðinni. Í 

námskrárvinnunni varð síðan úr að áfanginn verður einungis 3 fein. og teljum við það nægja til að 

kynna nemendur fyrir skapandi vinnubrögðum þar sem skissubókin er aðal verkfærið. Þessi 

niðurskurður var þó gerður fyrst og fremst til að koma sem mestu af brautinni eins og hún er inn í 

námskrána en takmarkað rými er fyrir listanámsáfangana á þriggja ára námsbraut til stúdentsprófs.  

Eftir að áfanginn LIM1036, Listir og menning, var lagður niður vegna nýju námskrárinnar vantaði upp 

á að nemendur fengju næga þjálfun í hópvinnu, heimildaöflun og framsetningu glærukynninga og 

voru þau vinnubrögð tekin upp í MYS 1036, Sjónlistir frá upphafi til 16. aldar, fyrsta áfanga í listasögu. 

Gafst það vel og kemur í stað einstaklingsverkefna sem áfram verða í efri áföngum í listasögunni.  

Á haustönn 2014 var tekin upp sú nýung að kennarar settu einkunnareglur inn í Innuna fyrir hvern 

áfanga. Það var heilmikil vinna og ekki allir tilbúnir til að taka upp þessa aðferð. Í sumum áföngum 

þykir farsælast gefa eina einkunn í lokin þegar nemendur hafa haft tækifæri til að sýna framför og 

heildarárangur annarinnar liggur fyrir. Í öðrum áföngum hentar þetta betur og er einkunnareglan þar 

til mikilla hagsbóta fyrir nemendur, námsráðgjafa og kennara sem sleppa þá við að setja allt inn í 

töflureikni en Innan sér um alla útreikninga. Til að byrja með sjá kennslustjórar um að setja inn 

einkunnareglurnar en etv. væri einfaldara að hver kennari sæi um sína áfanga. Breytingar geta orðið 

á vægi námsþátta frá önn til annar og þarf stöðugt að uppfæra einkunnaregluna til samræmis við 

það.  

Ekki var ráðist í nein meiriháttar tækjakaup fyrir deildina á árinu. Endurbætur á húsnæði voru heldur 

engar en mikið var gert á síðasta ári þegar húsnæðið í Smiðjunni var tekið í gegn og korkur settur á 

veggi í nýbyggingu. Það hefur áfram nýst vel.   

4. Erlent samstarf 

Gréta S. Guðjónsdóttir er ásamt kennurum af öðrum brautum í samstarfsverkefni sex þjóða á vegum 

Erasmus+. Verkefnið heitir ,,Landslag – ljósmyndun – sköpun“ og eru þátttökuþjóðirnar auk Íslands, 

Noregur, Frakkland, Spánn, Grikkland og Þýskaland. Umsóknarferlið er í gangi og skýrast mál 

væntanlega á næstu önn.  

Nordplus verkefni deildarinnar lauk á síðasta ári og sömuleiðis er Comenius-verkefninu lokið. 

Nemendur okkar hafa þó verið duglegir að sækja um þátttöku í verkefnum annarra brauta og áttum 

við nokkra nemendur í námsferð íslensku- og enskudeildar á Íslendingaslóðir í Kanada nú í vor.  

5. Starfsþróun og samvinna kennara 

Á listabrautinni er nokkuð um að kennarar séu sérhæfðir í ákveðnum greinum svo sem ljósmyndun, 

fræðilegri kennslu, skúlptúr, málverki eða hönnun. Þetta er auðvitað hamlandi við kennsluskiptingu 
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en að vissu leyti óhjákvæmilegt ef viðhalda á fagmennsku í hinum ólíku þáttum námsins. Á árinu varð 

þó ákveðin þróun í þá átt að auka fjölhæfni kennara við kennslu nýrra áfanga. Þrír hópar voru í MYS 

1036, byrjendaáfanga í listasögu, og kenndi Paolo Turchi einum hópi á móti Guðrúnu Halldóru sem 

hefur séð um listasöguna mörg undanfarin ár. Gekk það samstarf vel og varð til þess að efla áfangann 

og koma inn ýmsum nýjungum.  

Gréta S. Guðjónsdóttir sem vanalega kennir ljósmyndun hefur undanfarin ár kennt litafræði fyrir 

snyrtifræðinema. Á vorönn 2015 kenndi hún síðan einum hópi í SJL2036, Litafræði og myndbyggingu, 

og gekk það vel. Hún kenndi þar á móti Halldóru Gísladóttur. Gréta er með próf í listrænni 

ljósmyndun frá AKI í Enschede í Hollandi.  

Samkvæmt nýrri námskrá verða tveir skylduáfangar í ljósmyndun í stað eins skylduáfanga og eins 

valáfanga. Þetta fyrirkomulag fór af stað á haustönn 2014 og var byrjað á stafrænni ljósmyndun og 

síðan kennd filmuframköllun á vorönn og kom sér þá vel að hafa myrkraherbergið sem standsett var í 

fyrra.  

Nýr áfangi, MYL2036, Þrívíð formfræði, var kenndur í fyrsta sinn á vorönn 2015. Þær Hugrún 

Þorsteinsdóttir og Kristín Reynisdóttir sáu um að skrifa áfangalýsingu fyrir þann áfanga fyrir nýju 

námskrána. Þær komu síðan báðar að kennslunni, hvor með sinn hóp. Þær kynntu áfangann á 

starfsdögum nú í maí og var útkoman glæsileg og öll framsetning til fyrirmyndar.  

Samstarf við aðrar deildir skólans hefur verið í gangi, bæði formlegt og óformlegt með þátttöku 

nemenda í námsferðum og öðurm verkefnum. Nemandi okkar hefur unnið að myndskreytingu 

kennslubókar í dönsku í samstarfi við Brynju dönskukennara.  

Nemendur Antons Kaldal í grafískri hönnun tóku þátt í Degi íslenskrar tungu í haust  með því að setja 

upp valin ljóð sem varpað var á veggi skólans. Gekk það samstarf mjög vel og mætti endurtaka með 

einhverjum hætti.  

Vilji er fyrir hendi að efla samstarf við fata- og textílbraut sem og húsasmíðabraut. Nemendur 

Hugrúnar Þorsteinsdóttur í rýmishönnun unnu lokaverkefni í samstarfi við FAB-lab og 

húsasmíðabraut. Nemendur í rýmishönnun nýttu vel aðstöðuna í FAB-labinu, m.a. stóru fræsivélina 

og smíðuðu húsgögn í fullri stærð sem ekki hefur verið gert áður með þeim hætti. Nemendur í öðrum 

áföngum, bæði hugmyndavinnu og lokaáföngum myndlistar nýttu sér einnig tækjakostinn í FAB-lab 

með góðum árangri.  

Tveir kennarar af listnámsbraut, Guðrún Halldóra kennslustjóri og Hugrún Þorsteinsdóttir, kennari í 

rýmishönnun, komu á vorönn að undirbúningi nýrrar námsbrautar, Nýsköpunarbrautar, ásamt öðrum 

kennurum og stjórnendum. Brautin var tilbúin fyrir valið og var að miklu leyti samsett úr áföngum 

sem þegar eru kenndir í FB. Því miður voru of fáir nemendur sem völdu hana og fer hún ekki af stað 

að sinni en gæti þó orðið að veruleika ef hugmyndin um nám i nýsköpun og frumkvöðlafræðum fær 

byr á komandi árum. 

Veggmynd sem sagt er frá í ársskýrslu fyrra árs og ætlað var að  skýra uppbyggingu listnámsins var 

tekin niður vegna veggplássleysis og væri æskilegt að endurgera hana með einhverju móti. Ein leið 

væri að útfæra hana á stafrænu formi t.d. Hvort brotthvarf myndarinnar eða aðrar ástæður liggja að 

baki dræmri aðsókn að rýmishönnunarlínunni skal ekki segja, en svo fór að á vorönn höfðu einungis 

fjórir nemendur valið rýmishönnun og því mun kennsla í henni ekki fara af stað haustið 2015. Er það 

mjög miður þar sem öflugur starfsmaður, Hugrún Þorsteinsdóttir, hefur haldið utanum kennslu þar 

að undanförnu og væri mikill missir að hennar starskröftum. Vonandi tekst okkur að finna þeim 

einhvern farveg í framtíðinni.  
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Til að koma til móts við þá nemendur sem valið höfðu rýmishönnun var ákveðið að opna val milli 

þriðja árs áfanga (MYL 3036, MYL 3136 og MYL 3236) og stækka skúlptúráfangann, MYL3036/3048. 

Þannig geta þeir nemendur sem áhuga hafa á hönnun valið t.d. skúlptúr og rými, MYL 3048 og 

grafíska hönnun, MYL 3236 og sleppt áfanganum sem kallaður er málun, MYL3136, Myndbygging, 

myndgreining og málun, en hann var áður skylda fyrir alla.  

Nýnemakynning var í skólabyrjun á haustönn 2014 og héldum við grillveislu við smiðjuna í samstarfi 

við húsasmíðabrautina. Grillaðar pylsur, steiktar vöfflur og farið í leiki.   

Á fræðsludegi í september var farið í skissuferð undir leiðsögn Helga Gíslasonar á hans heimaslóðir í 

Hrunamannareppi. Hópnum var boðið að heimsækja stuðlabergsnámur á æskustöðvum Einars 

Jónssonar myndhöggvara og kirkjustaðinn í Hruna og snæddum þar nesti í safnaðarheimilinu. Ferðin 

heppnaðist í alla staði vel og hristi saman hópinn.  

Upplýsingatækni er nýtt við alla kennslu í listnáminu. Í flestum áföngum er stuðst við dreifnámssíðu 

FB en sumir kennarar nota facebook til að hafa samband við sína nemendur og miðla alls kyns efni. 

Það hefur reynst mjög vel og hefur Elín Rafnsdóttir líklega verið duglegust við að nýta þessa leið í 

samskiptum við sína nemendur. Deildin er með sína eiginn facebook-síðu, Listnámsbraut 

Fjölbrautaskólans í Breiðholti og hefur sú síða marga fylgjendur. Þar eru reglulega birtar myndir af 

verkum nemenda og þeim sýningum sem deildin stendur fyrir utan skólans, t.d. hin árlega sýning á 

lokaverkefnum.  

Mikil vinna hefur verið lögð í nýja námskrá á skólaárinu. Brautin fékk styrk frá 

menntamálaráðuneytinu til þessa verkefnis í samvinnu við VMA á Akureyri. Fór samstarfið vel af stað 

en af ýmsum sökum hefur það þróast þannig að hvor skóli hefur einbeitt sér að sínum áföngum og 

haft þó vinnu hinna til hliðsjónar. Vinnan við að skrifa áfanga fór rólega af stað enda að mörgu að 

hyggja og þurfti að setja sig inn í nýjan hugsunarhátt og nýtt kerfi þar sem taka þurfti mið af 

þekkingu, leikni og hæfni í ýmsum námsþáttum og námsmati og eins að raða áföngum á þrep eftir því 

sem við átti. Á brautinni eru kenndir 27 mismunandi áfangar og úr varð að þeim var skipt á milli allra 

kennaranna og skrifaði hver þá áfanga sem hann hafði mesta reynslu af að kenna. Gekk sú vinna mjög 

vel þegar hún var komin af stað og verð ég að koma á framfæri sérstöku þakklæti til Önnu Mariu 

Gunnarsdóttur, ritstjóra námskrár, fyrir ómetanlegan stuðning við þessa vinnu. Eins reyndust Guðrún 

Hrefna skólameistari og Berglind Halla áfangastjóri mjög vel við skipulagningu brautarlýsingar. Öll 

byggði þessi vinna svo á faglegum og vönduðum undirbúningi Guðrúnar G. Gröndal. Vinnu við 

námskrána er nú loks að verða að fullu lokið og þá á að vera hægt að gera lokaskýrslu og klára þetta 

verkefni.  

6. Styrkumsóknir.  

Ekki hefur verið sótt um neina nýja styrki á skólaárinu en vinnu við nýja námskrá er að ljúka eins og að 

ofan greinir og mun þá verða send inn skýrsla til menntamálaráðuneytisins svo sá styrkur fáist að 

fullu greiddur.  

Vinna við verkefnið Menningarbrú er enn í gangi með styrk úr Sprotasjóði en nú hafa bæði Elín 

Rafnsdóttir og Hugrún Þorsteinsdóttir dregið sig út úr því verkefni þar sem það reyndist æði 

umfangsmikið og halda þær Gréta Mjöll Bjarnadóttir úr FÁ og Iðunn Thors úr MH áfram því 

þróunarstarfi.  

Umsókn um Erasmus+ verkefni er í farvegi eins og greinir frá hér að ofan.  
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7. Kynningarmál og tengsl við ytri aðila 

Í byrjun skólaárs var tekið á móti kennaranemum frá LHÍ, þeim kynnt uppbygging listnámsins í FB og 

þeim sýnd deildin. Óvenju fáir myndlistarmenn voru meðal kennaranema að þessu sinni en þau voru 

engu að síður áhugasöm um starfsemi deildarinnar og skoðuðu bæði myndlistar- og textílbrautina.  

Kennarar deildarinnar tóku venju samkvæmt þátt í að kynna og dæma í jólakortasamkeppni 

meðal nemenda skólans. Þátttaka var góð og erfitt að velja milli þátttakenda en almenn ánægja 

var með kortið sem varð fyrir valinu.  

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 mikil aðsókn 

að kynningarbás deildarinnar og að venju fengum við eldri nemendur til að teikna og mála uppi á 

sviði sem setti skemmtilegan svip á þennan viðburð.  

Á vorönn hafði blaðamaður frá Morgunblaðinu samband við kennslustjóra og óskaði eftir að 

heimsækja skólann vegna fylgiblaðs um Breiðholtið. Kom hann og tók viðtal við Guðrúnu 

Halldóru og nokkra nemendur sem tjáðu sig um námið og framtíðaráform sín. Greinin birtist 

síðan í blaðinu með myndum og vönduðum texta þar sem deildinni og skólanum voru gerð góð 

skil.  

Listnámsbraut hélt áfram úti facebook síðu þar sem birtar voru myndir af nemendum við 

listsköpun og af verkum nemenda í ýmsum áföngum sviðsins, en eðlilega bar mest á framlagi 

nemenda á lokaári.  

Síðast en ekki síst voru haldnar hefðbundnar sýningar skólaársins. 

Skúlptúrnemendur voru með sýningar á skúlptúrum og video-verkum bæði í skólanum og í 

Gallerí Tukt í Pósthússtræti. Nemar í málun á lokaári sýndu einnig í Tukt bæði á haustönn og 

vorönn.  

Útskriftarnemendur héldu svo árlega vorsýningu í einum af vatnstönkum Perlunnar. Þau sýndu 

málverk, videoverk, gjörning, innsetningar, skúlptúr og hönnun. Í tengslum við allar sýningarnar 

voru gerð veggspjöld og þau hengd upp víða, samband var haft við fjölmiðla og sýningarnar 

kynntar á facebook og heimasíðu skólans. 

8. Tillögur til skólayfirvalda um úrbætur 

Heilmikið hefur verið gert á undanförnum misserum til að bæta aðstöðuna í húsnæðismálum 

deildarinnar. Enn vantar þó uppá að geymslurými sé fullnægjandi, bæði í smiðju og nýbyggingu. 

Mætti gjarnan athuga þau mál betur á næsta ári t.d. óskir um hillupláss og reyna að finna stærra rými 

fyrir pappír og önnur gögn.  

Á haustönn komu fram kvartanir frá Helga Gíslasyni vegna ólofts í módelteikningarstofu. Var farið í 

þau mál og gerð úttekt með aðkomu öryggistrúnaðarmanna skólans. Skoða þarf þau mál betur og 

kanna hvort loftræsting sé fullnægjandi.  

Á deildarfundi á starfsdögum nú í vor komu fram óskir frá öllum kennurum deildarinar um að við 

fengjum eitthvað fast sýningarrými. Að sýna verk sín og sjá verk annarra er stór þáttur í náminu og 

einhverskonar nemendagallerí eða sýningarpláss þarf til þess að gera það mögulegt. Við á 

listabrautinni óskum sérstaklega eftir að fá til þessarra afnota stóra vegginn sem nær milli hæða í 

nýbyggingunni. Þar mætti koma fyrir korkplötum sem málaðr væru hvítar og væri þá auðvelt að 

hengja upp og skipta út verkum reglulega. Eins væri æskilegt að við hefðum leyfi til að koma fyrir 

rýmisverkum þar og nýta plássið í stóra glugganum.  
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Sömuleiðis er óskað eftir að við fáum gluggann á fundaherberginu sem jafnan er dregið fyrir til að 

sýna verk sem skipt væri út reglulega.   

Nafn brautarinnar hefur verið til umræðu nú á vordögum. Hún hefur verið kölluð listnámsbraut en í 

vinnu við nýja námskrá var horfið frá því að tala um námsbrautir og hefur nafnið myndlistarbraut 

verið mátað við brautina. Þegar betur er að gáð þykir það nafn útiloka þátt hönnunar í náminu en við 

viljum að brautin búi nemendur undir nám í bæði hönnun og myndlist. Kennarar brautarinnar urðu 

sammála um að listabraut væri betri kostur.  

Kennarar brautarinnar hafa verið undir miklu álagi á þessu skólaári. Þar koma til ýmsir þættir, 

vinnuálag vegna nýrrar námskrár og vinna við að skrifa áfanga og skipuleggja námið þannig að það 

verði þriggja ára námsbraut til stúdentsprófs. Þetta nýja skipulag felur í sér ákveðinn niðurskurð sem 

skapar óöryggi meðal kennara um afkomu sína og framtíð í starfi. Þetta ástand hefur haft sín áhrif á 

starfsandann í deildinni og í öllum skólanum og væntanlega verður næsta skólaár betra hvað þetta 

varðar. Með því að hlúa að bættum samskiptum og starfsanda er hægt að skapa vettvang fyrir 

fagmennsku í skólastarfi og efla skólann og deildina enn frekar.  

Vinsamlega og virðingarfyllst, 

Guðrún Halldóra Sigurðardóttir 

fagstjóri myndlistar 

FB 

3.8 SKÝRSLA FATA- OG TEXTÍLKJÖRSVIÐS LISTNÁMSDEILDAR 

Kennarar 

Kennarar brautarinnar voru þær Guðrún Árdís Össurardóttir, Guðrún Kolbeins Jónsdóttir, Halla Helga 
Hallgrímsdóttir, Soffía Margrét Magnúsdóttir og Sigríður Ólafsdóttir. 

Bára Kartansdóttir hætti störfum 1. júlí. Nýr kennari kom til starfa, Sigríður Ólafsdóttir, Guðrún Árdís 

Össurardóttir var í barnsburðarleyfi báðar annirnar og Guðrún Kolbeins Jónsdóttir hætti störfum 31. 

desember. 

Áfangar sem kenndir voru 

Haust 2014: AHS103, AHS313, FAT103, FAT303, PRJ102, PRJ303, TEX103, TEX302, TÍS102, FAB103 

Vor 2015: AHS203, FAT203, FAT403, PRJ203, TEX202, TEX403, TÍS202, VFJ101, TEX505,FAB103 

Kennsla og próf 

Kennarar brautarinnar skiptu áföngunum sem voru í boði á milli sín og reyndu að skipta því þannig að 
hver kennari hafi ekki marga áfanga. 1 kennari er með afslátt og hefur 19 tíma kennsluskyldu en aðrir 
hafa 24 tíma. 

Kennsluáætlanir voru vel yfirfarnar í upphafi anna. Kennarar reyna að fara eftir námsáætlun en þurftu 
stundum að gera smá breytingar vegna utankomandi áhrifa t.d. veikinda. Flestir áfangar voru settir 
þannig upp að kennari lagði fram verkefni og nemendur unnu eftir leiðbeiningum kennarans. 
Lokaverkefni voru í flestum áföngum. Nemendur unnu sjáfstætt og skiluðu verkefnum sínum munnlega 
og skriflega.  

Nýjungar eða sérstakar áherslur  
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Á vorönninni vorum við svo lánsamar að fá eina iðnaðarsaumavél. Nýr kennari kom á brautina og kom 
með aðrar áherslur t.d. í tískuteikningu og í Almennri hönnunarsögu AHS203. Enn er verið að þróa 
FabLab áfangana og Fablab var notað í flestum áföngum. Nemendur eru farnir að vinna glæsileg 
verkefni úti í FabLab. Deildin fékk nýja hitapressu og var hún notuð til að pressa myndir á textíl. Á 
vorönn var boðið upp á að nemendur gætu sótt um að fá lykil að kennslustofum til að vinna eftir skóla. 
Nemendur voru mjög ánægðir með þetta fyrirkomulag. 

Starfsþróun og samvinna kennara 

Deildarfundir voru haldnir mjög reglulega og enn oftar á vorönn vegna áfangalýsinga. 

Kennari brautarinnar, Soffía M. Magnúsdóttir, hélt námskeið á vegum Rannís og Fatex Félags 
textílkennara í framhaldsskólum í júní í FabLab. Tveir kennarar deildarinnar sóttu námskeiðið, Guðrún 
Árdís og Halla Helga. Námskeiðið bar yfirskriftina Starfræn hönnun í textílkennslu. Það var í 3 daga í 
júní og haldið í FabLab í Breiðholti. Þetta námskeið var mjög mikilvægt fyrir okkur kennarana í FB því 
við fengum nýjar hugmyndir sem við gátum nýtt okkur í kennslu í þeim áföngum sem við kenndum. 
Það var ekki síður að við hittum textílkennara úr öðrum skólum og gátum miðlað af reynslu okkar og 
skipst á upplýsingum. 

Á skólaárinu tóku tveir kennarar á brautinni, Soffía Margrét Magnúsdóttir og Sigríður Ólafsdóttir, þátt 
í námskeiði fyrir framhaldskólakennara í eflandi kennslufræði í nýsköpunar- og frumkvöðlamennt. 
Tilgangur námskeiðsins er að auka þekkingu kennara í nýsköpunar- og frumkvöðlamennt og auka færni 
þeirra í að skipuleggja nám og kennslu á slíkum grunni. Á námskeiðinu fóru kennarar sjálfir í gegnum 
ferlið frá hugmynd til fullbúinnar kynningar. 

Kynningarmál og tengsl við ytri aðila: 

Nemendur og kennarar á brautinni fóru á haustdögum í náms- og hópeflisferð til Borgarfjarðar og 
heimsóttum við Guðrúnu Bjarnadóttur sem litar garn með jurtalitum og var hún með sýnikennslu 
hvernig hún framkvæmir litunina. Nemendum fannst þetta mjög spennandi. Síðan heimsóttum við Ásu 
Ólafsdóttur sem býr einnig í Borgarfirði. Ása litar textíl með kemiskum efnum. 

Brautin nýtti sér aðstöðuna á bókasafni skólans til að sýna verk nemenda allt skólaárið. 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti tekur þátt í tveggja ára norrænu samstarfsverkefni INTERNATIONAL 
NORDIC ENTREPRENEURSHIP. Soffía M. Magnúsdóttir, kennari af brautinni fór til Finnlands 26. – 29. 
janúar 2015 með nemendur og tóku þau þátt í frumkvöðlabúðum. Samstarfsaðilar eru Finnland, 
Noregur, Danmörk og Ísland. Nemendur tóku þátt í 24 tíma frumkvöðlabúðum og kennarar í 6 tíma 
búðum. Farið var einnig í mjög áhugaverðar vettvangsferðir, heimsókn í Me and my city project sem er 
vettvangur fyrir börn til að þjálfa sig í frumkvöðlafræðum, lýðræði og samfélagsfræði. Verkefnið er 
staðsett í Turku á 500 fermetrum og inniheldur ýmiskonar fyrirtæki sem samfélag þarf að bera.  Einnig 
var farið í heimsókn í LOGOMO sem er nýsköpunarsetur í Turku. Í þessari ferð mynduðust mjög góð 
tengsl við skóla í Finnlandi sem textílbrautin ætlar að fara í samstarf við á næsta skólaári.  

Tillögur til skólayfirvalda um úrbætur 

Kennarar brautarinnar vonast til að áframhald verð á því að nemendur brautarinnar fái lykil að 
stofum á næsta skólaári. Með því finnst okkur við geta komið til móts við nemendur brautarinnar 
sem vilja nýta sér aðstöðuna í skólanum. Nemendur voru mjög óánægðir með að FAT505 var ekki 
kenndur á haustönninni. Æskilegt er halda þessum áfanga inni þar til lokaáfanginn kemur inn eftir 3 
ár. Æskilegt væri að fá þvottavél fyrir litun og þæfingu inn á brautina.  
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Árangur nemenda á haustönn 

Deild 

Dagskóli 
2014H Einkunnir og einingar 

  Einkunn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D E F H M S Z 
Eink. 
laus 

Heildarfj. 
Eininga 

12 AHS1036     3 3 6 3 9 12 6               6         48 

12 AHS3136           3 6 12 18 3                       42 

12 FAT1036 3       12 12 6 9 12               6         60 

12 FAT3036           3 6 15 6 3             3         36 

12 PFR1012               3   2           1 2         8 

12 PRJ1024 4       4   16 10 6 6           4 2         52 

12 PRJ2036               3                           3 

12 TEX1036 3   3   9 3 18 15 18 12           3 3         87 

12 TEX3024           2 4 6 4 2                       18 

12 THÖ1024             6 10 2 4             2         24 

12 TÍS1024   6   2 2 2   14 10 6           2 2         46 

  
Fjöldi 

eininga 10 6 6 5 33 28 71 109 82 38 0 0 0 0 0 10 26 0 0 0 0 19431 

                        

Árangur nemenda á vorönn 

Deild 

Dagskóli 
2015V Einkunnir og einingar 

  Einkunn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D E F H S Z 
Eink. 
laus Alls 

12 AHS2036           9 18 6 3                       36 

12 AHS3136               3                         3 

12 FAT2036         3 6 9 12 6                       36 

12 FAT4036               12 9 3                     24 

12 PRJ1024                               2         2 

12 PRJ2036 3       3 3 18 6 12                       45 

12 TEX2024             4 8 14 4                     30 

12 TEX4036               21 6 6                     33 

12 TEX505A             5   20 10                     35 

12 TÍS2024         2   4 10 12                       28 

12 VFJ1012           1 4 6 3                       14 

  
Fjöldi 

eininga 
3 0 0 0 8 19 62 84 85 23 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 286 

  Einkunn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D E F H S Z 
Eink 
laus Alls 

   

1,
0
% 

0,
0
% 

0,0
% 

0,0
% 

2,8
% 

6,6
% 

21,7
% 

29,4
% 

29,7
% 

8,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,7
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 0,0% 100,0% 
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3.9 SKÝRSLA RAFIÐNADEILDAR 

Kennarar og kenndir áfangar 

Við brautina voru skráðir 204 nemendur á haustönn 2014,  þar af 90 í dagskóla og 114 í kvöldskóla.  Á 
vorönn voru skráðir 202 nemendur,  83 í dagskóla og 119 í kvöldskóla.  Þetta er í fyrsta sinn sem 
heildar nemendafjöldi í dag- og kvöldskóla fer yfir tvöhundruð nemendur síðan ég hóf að skrifa 
þessar ársskýrslur. 

Við brautina störfuðu átta kennarar með fulla kennslu á skólaárinu og þrír með stundakennslu sem 
komu og kenndu einstaka áfanga.  

Samanlagður fjöldi tíma í kennsluskyldu þeirra var 175 tímar á hvorri önn.  Tveir stundakennarar 
kenndu  sitthvorn sex tíma áfangann hjá okkur á haustönn í dagskóla, samtals tólf tíma.  Á haustönn 
kenndu tveir stundakennara hjá okkur samtals níu tíma í kvöldskóla.  Á vorönn kenndi einn 
stundakennari hjá okkur sex tíma í kvöldskóla. 

Fjöldi tíma í dagskóla sem kenndir voru á brautinni voru 200 tímar á haustönn og 164 á vorönn.   

Í dagskóla eru allir áfangar brautarinnar í boði á hverri önn.  Framboð áfanga sem tilheyra brautinni 
þ.e.a.s.  fagáfangarnir eru því alls 226 kennslustundir á viku.  

Af brautinni útskrifuðust  14 á haustönn og  16 á vorönn, samanlagt 30 úr bæði dag- og kvöldskóla.  

Aðsókn í nám á brautinni í kvöldskóla er áfram mjög góð.  Fjöldi tíma sem kenndur var í kvöldskóla 
var 67 á haustönn með 14-15 nemendur að meðaltali í hverjum hóp en á vorönninni voru tímarnir  57 
með að meðaltali með um 15 nemendur í hóp. 

Árangur nemenda 

Við athugun á árangri nemenda brautarinnar í  námsfögum brautarinnar kemur fram að í dagskóla 
stóðust nemendur 83% af 1012 einingum  og 85% af  851 einingum á haustönn 2014 annars vegar og 
á vorönn 2015 hins vegar.  Sömu tölur fyrir kvöldskóla eru 80% af 1173 á haustönn 2014 og 87%  af 
867 á vorönn 2015. 

Þess má svo til gamans geta að við hátíðlega verðlaunaafhendingu Iðnaðarmannafélags Reykjavíkur 
sem fram fór í Ráðhúsi Reykjavíkur í febrúar fengu tveir nemenda okkar verðlaun fyrir bestan 
námsárangur á sveinsprófi í rafvirkjun. 

Starfsþróun og samvinna kennara 

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 fleiri en einum birgja þegar 
keypt er kennsluefni. 

Samvinna kennara innan deildarinnar er mjög góð og eins og ávallt eru allir reiðubúnir að aðstoða sé 
þess þörf.   

Nokkrir kennarar fóru á kynningu á iðnfræðinámi í HR.  Hægt er taka nytsama áfanga sem eru liðir í 
því í fjarnámi.    Helgi Reimarson sótti námskeið til kennsluréttinda í KMX hústjórnarkerfum og 
undirritaður lærði mikið við gerð smárása í E-Labinu. 

Á næstu önnum hyggjumst við taka upp efni til kennslu í til afspilunar í netinu, í miklu meira mæli en 
nú er.  Áhugi er fyrir því að fara á alvöru af stað í þessum efnum á næstu önn. 

Kynningarmál og tengsl við ytri aðila 

Nú á næsta skólaári er tækifæri til að taka kynningarmálin til gagngerrar endurskoðunar.  Á því eru 
tveir viðburðir sem standa upp úr, afmæli skólans og landskeppni starfs- og verknámsnema sem 
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jafnframt er mikil sýning.  Með aðstoð auglýsingastofa og almannatengla er hægt að leggja grunn að 
áætlun um hvernig standa skuli að kynningamálum.  Leggja þarf í kaup á varanlegum búnaði (fánum 
og plakötum o.fl.) sem hægt er að nota sýningu eftir sýningu með svipuðum hætti og TS gerir. 

Allir starfsmenn sem einhver samskipti hafa út á við þurfa „visitkort“ frá skólanum bæði á íslensku og 
ensku, þá þarf að búa til undirskriftir (signature) af fagmanni sem koma fram undir rafpósti sem 
sendur er út á vegum kennara skólans.    

Tengsl rafvirkjabrautarinnar við ytri aðila hefur verið með ágætum á skólaárinu.  Gjafir frá birgjum og 
þjónustufyrirtækjum hafa ekki látið á sér standa.  Á haustönn standa upp úr gjafir frá Ískraft og 
Securitas.  Frá Ískraft fengum við dyrasímakerfi sem metin eru  á hundruði þúsunda og frá Securitas 
fengum við bruna- og þjófavarnakerfi tíu stöðvar af hvoru, ásamt uppsetningu en að henni stóðu 
tveir menn í tvo daga.  Framtakið í heild er metið á vel yfir milljón.  Þeir bjóðast einnig til að senda 
starfsmenn tvisvar á önn til þess að kenna nemendum okkar á búnaðinn.  Á vorönninni var það 
einkum opnun E-Labsins og gjafir  frá heildverslunni Johanni Ronning sem stóðu upp úr.  E-Labið er 
byggt með styrk frá menntamálaráðuneyti og var opnað formlega í febrúar.  Gjöf  Johann Ronnings er 
metin á þriðju milljón króna, en það er nýr tæknibúnaður til kennslu í hústjórnarkerfum.  Þá hafa 
fulltrúar deildarinnar verið í forsvari starfshóps sem vinnur að gerð nýrrar námsbrautar í rafvirkjun.   

Erlent samstarf og utanlandsferðir í tengslum við áfanga deildarinnar 

Erlenda samstarfið á starfsárinu hefur verið meira en nokkru sinni fyrr, heimsóknir frá Danmörku, 
Belgíu, og Eistlandi ásamt því að við sendum kennara og nemendur til Eistlands.     

Draga þarf eitthvað úr þessu þar sem mikill tími fer til undirbúnings og skipulagningar hverrar 
heimsóknar. 

Tillögur til skólayfirvalda um úrbætur 

Við sameiningu Iðnskólans í Hafnarfirði og Tækniskólans klingja viðvörunarbjöllur í mínum huga. 
Hvert verður okkar hlutskipti þegar röðin kemur að okkur. Samdráttur hefur verið í fjölda nemenda 
við skólann sé litið á heildina. Sem afleiðing af því hefur hallarekstur verið tíður. Á þessum tíma hefur 
fjöldi nemenda á rafvirkjabraut verið í meðaltali í dagskóla og með mesta móti í kvöldskóla.  
Nemendur okkar greiða langflestir 100-130 þúsund krónur í skólagjöld á önn. Enginn okkar nemenda 
er í kvöldskóla til þess að nema aðeins eitt eða tvö fög sér til gamans. Tilkoma sumarskólans dregur 
að mínu mati úr aðsókn í almennu áfanganna í kvöldskóla. Þetta hef ég marg oft heyrt hjá nemendum 
mínum. Tilvist  almenna námsins í kvöldskóla og sumarskóla stangast á og í mínum huga verður 
annað að víkja. Nám í kvöldskóla á verknámsbrautunum mun ekki skaðast þótt almenna námið vanti, 
nemendurnir hafa ótal aðrar leiðir til þess að útvega sér það. 

Stúdentspróf að loknu starfsnámi er ekki nám sem ætti að mínu mati að halda hátt á lofti, vegna þess 
að það nýtist engum beint. Stúdentsprófið er ekki mikils virði ef nemnandi þarf að bæta við sig fjölda 
áfanga eftir útskrift til þess að geta hafið nám í verkfræði svo dæmi sé tekið. Skólinn getur boðið upp 
á alvöru stúdentspróf sem nokkurskonar „best of“ af hverri starfsnámsbraut að viðbættu stærð – og 
raungreinanámi og almennu námi sem þarf til raungreinastúdentsprófs. Óþarft er að fjölyrða um að 
þetta mun styrkja kennslu í raungreinaáföngunum í skólanum. Þessar námsbrautir ættu að höfða til 
nýsköpunar í viðkomandi starfsgrein. 

Skólinn getur einnig tekið upp kennslu í rafeindavirkjun í kvöldskóla og mætt þar með að því er virðist 
aukinni eftirspurn eftir því námi í kvöldskóla. Það mun efla E-Labið og koma því vel á flot sem mun 
efla tengsl við fyrirtæki á sviði hátækniiðnaðar á Íslandi.  

Hafnarfirði 5.6. 2015 

Víðir Stefánsson 

 



39 
 

3.10 SKÝRSLA SJÚKRALIÐADEILDAR 

Skólaárið 2014-2015 

Kennarar deildar og námið 

Kennarar skólaárið 2014-2015 voru Guðrún Þorláksdóttir, Helga S. Helgadóttir, Karen Júlía 
Júlíusdóttir, Ragnheiður Þ. Guðmundsdóttir og  Sigrún Gísladóttir  sem jafnframt gegnir stöðu  
fagstjóra. Ágústa Jóhannsdóttir var í orlofi og Salbjörg Bjarnadóttir var í stundakennslu, allir 
aðrir  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 Lib101. 

Á haustönn 2014  útskrifuðust  17 sjúkraliðar og á vorönn 2015  23 eða alls  40 sjúkraliðar á 
námsárinu. Nemendur í dagskóla eru 74 og 119 í kvöldskóla 

Á haustönn 2014  voru 88 nemendur í vinnustaðanámi og 85 á vorönn 2015. Langflestir á  
deildum Landsspítala Háskólasjúkrahús sem og ýmsum hjúkrunarheimilum í Reykjavík og 
nágrenni. Fyrir haustönn 2015  hefur verið sótt um námspláss á stofnunum fyrir 90 nemendur.  
Einnig er talsverður fjöldi nemenda í starfsþjálfun á hinum ýmsu stofnunum í Reykjavík og 
nágrenni yfir sumartímann. 

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

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 sýna 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 
kennsluaðferðum 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 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. Breyting á lengd kennslustunda næsta haust kallaði á nýja uppröðun í 
áföngum  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 
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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 Landsspítala 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 
íslenskukunnáttu 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 

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 kvöldskólanemendur 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 
nemendur 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 nýung 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.  

Kennarar sjúkraliðabrautar sóttu fund með stjórnendum LSH þar sem farið var yfir verknámið og 
kynnt skýrsla um upplifun nemenda i starfsnámi einnig var fræðsla frá 
sýkingavarnahjúkrunarfræðingi. 

Fagstjóri sótti lika fundi með forstöðumönnum fræðslusviðs LSH . 

Rótarý Breiðholt heimsótti skólann og fékk kynningu á deildinni okkar ásamt öðrum 
verknámsbrautum.  

Erlend samskipti 

Á skólaárinu fengum við i  heimsókn frá kennara i Tékklandi sem hefur áhuga á samstarfi og er 
stefnt að  því kennarar komi hingað í haust.  

Einnig komu kennarar frá  Oslo Voksenopplæring Sinsen og kynntu sér deildina. 

3 nemedur fóru í starfsnám  í maí til Oslo á Grunelökka sykehjem í 3 vikur 

Fagstjóri fór ásamt Karen Júlíu Júlíusdóttir til Belgíu í maí ásamt 2 kennurum af  íþróttabraut 
fengum við góðar móttökur og kynntumst ýmsu áhugaverðu. 

Tillögur til skólayfirvalda um úrbætur 

Kennarateymið mun að sjálfsögðu halda áfram að funda og ræða um eitt og annað sem betur 
má fara og hvernig gera megi brautina sem besta. 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.     

Reykjavík 5. júní 2015 

Sigrún Gísladóttir, fagstjóri Sjúkraliðadeildar FB 
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3.11  SKÝRSLA SNYRTIDEILDAR 

Skólaárið 2014–2015 

Kennarar í snyrtideild haustönn 2014, vorönn 2015 og áfangar sem þeir kenndu voru: 

Alma Guðmundsdóttir: Haustönn 2014: FOS1024 og 2012, HAS1012, 1112 og 2012, SVN1012 og 2012. 
Samtals 14 kennslustundir. SVN1012 og 2012 er kennt saman í  tveim kennslustundum. Það er greitt 
fyrir þessar tvær kennslustundir en ekki fyrir tvær einingar. 

Vorönn 2015: FOS1024 og 2012, HAS1012, 1112 og 2012, SVN1012 og 2012. Samtals 14 kennslustundir 
á viku.  SVN1012 og 2012 er kennt saman í  tveim kennslustundum. Það er greitt fyrir þessar tvær 
kennslustundir, sem sagt eins og ein eining en ekki tvær. 

Á. Bergljót Stefánsdóttir: Haustönn 2014: AND3036, 3124 og 4036, HÚÐ1024 og SNV1024. Samtals 24 
kennslustundir á viku. 

Vorönn 2015: AND2036, 2124 og 4036, HÚÐ1024 og SNV1024. Samtals 24 kennslustundir á viku. 

Guðrún Benný Svansdóttir: Haustönn 2014: FÖR2024 og 3024, LSM2036 og 2112. Samtals 16 
kennslustundir á viku. 

Vorönn 2015: LIT1012, FÖR2024 og 3024, LSM2036 og 2112. Samtals 18 kennslustundir.  

Guðrún Pétursdóttir: Haustönn 2014: AND1036 og 1124, 2036 og 2124, STO1024. Samtals 24 
kennslustundir á viku.  

Vorönn 2015: AND1036, 1124, 3036 og 3124 og STO1024. Samtals 24 kennslustundir á viku.  

Nína Björg Sigurðardóttir: Haustönn 2014: HAS3024, ILM1024 og 2024, LSM1024, 1112, og 3012 og 
ÞJA106C. Samtals 24 kennslustundir á viku. ÞJA106C er sex einingar en greitt er fyrir tvær eða fjóra 
kennslutíma á viku. Fyrir fagstjórn eru greiddar 6 kennslustundir. 

Vorönn 2015: HAS3024, ILM1024 og 2024, LSM1024, 1112 og 3012 og ÞJA106C. Samtals 24 
kennslustundir á viku. ÞJA106C er sex einingar en greitt er fyrir tvo eða fjóra kennslutíma á viku. Fyrir 
fagstjórn eru greiddar 6 kennslustundir. 

Sigurbjörg Lilja Furrow: Haustönn 2014: FÖR1012, 1112,  LIT1012, RIG1024, SVS1012, ÞSF1012 og 
VAX1024. Samtals 18 kennslustundir á viku. 

Vorönn 2015: FÖR1012, 1112, RIG1024, SVS1012, ÞSF1012 og VAX1024. Samtals 16 kennslustundir á 
viku. 

Árangur nemenda 

Á haustönn 2014 voru nemendur á snyrtibraut 119 og á vorönn 2015 voru þeir 97. 

Á haustönn 2014 luku 10 nemendur burtfararprófi í snyrtifræði en á vorönn 2015 voru þeir 11. Frá því 
brautin var stofnuð haustið 1986 hafa 479 nemendur útskrifast. 

Eftirfarandi tafla sýnir einkunnadreifingu nemenda á skólaárinu 2014-2015. Tekið skal fram að í 
sérstökum tilfellum þegar um fall er að ræða, skoðum við málið og ef við teljum grundvöll fyrir því 
gerum við skriflega samninga við nemendur um að endurtaka vissa hluta áfangans sem gerir þeim kleift 
að halda áfram yfir á næstu önn.  
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Snyrtideild     
Haustönn 

2014  Snyrtideild     
Vorönn 

2015 

Árangur í áföngum    Árangur í áföngum    

Áfangi Fjöldi Féllu Hættu Stóðust  Áfangi Fjöldi Féllu Hættu Stóðust 

AND1036 14 2 0 12  AND1036 12 2 1 9 

AND1124 15 3 1 11  AND1124 13 3 1 9 

AND2036 15 3 2 10  AND2036 14 4 5 5 

AND2124 16 2 2 12  AND2124 14 4 5 5 

AND3036 13 2 1 10  AND3036 12 1 0 11 

AND3124 14 1 1 12  AND3124 11 7 0 4 

AND4036 10 0 0 10  AND4036 12 2 0 10 

FOS1024 13 1 2 10  FOS1024 13 1 4 8 

FOS2012 14 1 1 12  FOS2012 12 1 0 11 

FÖR1012 14 1 0 13  FÖR1012 11 0 0 11 

FÖR1112 14 0 0 14  FÖR1112 11 0 0 11 

FÖR2024 13 0 2 11  FÖR2024 12 0 5 7 

FÖR3024 12 0 2 10  FÖR3024 12 0 0 12 

HAS1012 14 0 0 14  HAS1012 11 0 1 10 

HAS1112 14 0 0 14  HAS1112 11 1 1 9 

HAS2012 14 0 1 13  HAS2012 12 0 0 12 

HAS3024 11 0 0 11  HAS3024 11 0 0 11 

HUÐ1024 13 0 2 11  HUÐ1024 12 3 0 9 

ILM1024 14 1 1 12  ILM1024 13 1 0 12 

ILM2024 10 0 0 10  ILM2024 12 1 0 11 

LIT1012 14 0 0 14  LIT1012 11 0 1 10 

LSM1024 14 0 2 12  LSM1024 13 1 4 8 

LSM1112 14 0 2 12  LSM1112 13 0 4 9 

LSM2036 13 0 2 11  LSM2036 10 1 0 9 

LSM2112 13 0 2 11  LSM2112 10 0 0 10 

LSM3012 11 0 0 11  LSM3012 11 0 0 11 

RIG1024 10 0 0 10  RIG1024 12 1 0 11 

SNV1024 16 4 3 9  SNV1024 19 4 4 11 

           SNY1S12* 5 0 0 5 
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STO1024 12 0 1 11  STO1024 10 0 0 10 

SVN1012 14 0 3 11  SVN1012 12 1 6 5 

SVN2012 10 0 0 10  SVN2012 12 0 0 12 

SVS1012 14 0 0 14  SVS1012 11 0 1 10 

VAX1024 14 0 2 12  VAX1024 14 0 4 10 

ÞJA106C 10 0 0 10  ÞJA106C 12 0 0 12 

ÞSF1012 14 0 0 14  ÞSF1012 11 0 0 11 

* Séráfangi fyrir starfsbraut        

Nemendur sem ætluðu í starfsþjálfun strax að loknu burtfararprófinu hafa flestir fengið námssamning 
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 
námssamning á snyrtistofum til að ljúka starfsþjálfun.  

Nýjungar eða sérstakar áherslur  

Það var nýjung hjá okkur að taka á móti nýnemum í upphafi haustannar. Við vorum með kynningu fyrir 
þá á brautinni okkar og fórum svo með þeim út í yndislegt veður í hópeflisleiki. Þetta heppnaðist vel í 
alla staði og vonast er til að þetta verði gert aftur.  

Í upphafi haustannar var tekið upp nýtt fyrirkomulag inn á Innu þar sem nemendur sjá sundurliðun 
hvers áfanga fyrir sig og einkunnir koma jafnóðum inn. Fagstjórar skráðu þetta inn fyrir sína deild. Í 
samvinnu með kennurum deildarinnar hefur þetta verið aðlagað yfir veturinn. 

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

Heitskeljanudd er ný meðferð sem er gífurlega vinsæl um allan heim. Þann 17. apríl var haldið 
diplómanámskeið í heitskeljanuddi hér fyrir nemendur okkar. Kennarinn Berenice Pellicano kom frá 
Shared Beauty Secrets Ltd. á Englandi. Tólf nemendum bauðst að setja námskeiðið. Námskeiðið var 
fullt og var það blanda af nemendum á þriðju önn, útskriftar- og nýútskrifaðir nemendur. Mikil ánægja 
var með námskeiðið sem var skipulagt í samvinnu við FÍSF og Snyrtiskólann í Kópavogi. 18. og  19. apríl 
fóru fjórir kennarar brautarinnar á  sama námskeið sem var haldið fyrir sveina og meistara. Við munum 
í framhaldi kynna þessa nýjung fyrir nemendum okkar.  

Á haustönn 2014 var boðið upp á námsver á snyrtideild. Voru þetta fjórir fimmtudagar frá kl. 16.30 til 
18.30. Nýttist þessi tími vel sérstaklega fyrir þá nemendur sem þurfa aukna æfingu og leiðsögn í 
verklegu námi. Það eru ekki margir sem hafa aðstöðu til að æfa sig með réttum tækjum og tólum utan 
skólans. Því miður var ekki boðið upp á námsver á vorönninni en  nemendum gafst kostur á að æfa sig 
og fá leiðsögn á Sæludögum.  

Í sumum áföngum eru myndskeið notuð til stuðnings verklegrar kennslu. Í þeim geta nemendur kynnt 
sér verkþætti til stuðnings námi sínu og þjálfað hæfni sína enn frekar. Fleiri myndskeið bættust við á 
þessu kennsluári m.a. efni sem samnýtist fleiri en einum áfanga. Stefnt er að því að útbúa enn fleiri 
kennslumyndskeið til stuðnings verklegu námi á brautinni, sem leiðir til þess að námsfyrirkomulag verði 
sveigjanlegra og fjölbreyttara. Að útbúa góð myndskeið tekur mikinn tíma og hefur tímaskortur verið 
aðal hindrunin. Allir kennarar á snyrtideild hafa áhuga á að bæta þessari miðlun inn í sína kennslu.   

Starfsþróun og samvinna kennara 

Kennarar brautarinnar hafa sótt þó nokkur námskeið, kynningar og fyrirlestra á skólaárinu. Má þar m.a. 
nefna ýmis námskeið og fyrirlestra sem haldin eru á vegum FISF, Félags íslenskra snyrtifræðinga. Dæmi 
um þau eru dagsnámskeið í heitskeljanuddi, markþjálfun með Rúnu Magnúsdóttur, fyrirlestur hjá 
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Margréti Sigurðardóttir grasalækni  „Er framtíð í náttúrlegri húðvernd“ auk þess að sækja aðalfund 
félagsins. Á haustfundi félagsins var m.a. verið að kynna LED ljós í andlitsmeðferðum sem við erum nú 
komin með inn í kennsluna. Heildsölur hafa einnig verið með kynningar á nýjungum sem kennarar á 
brautinni hafa sótt.  

Kennarar brautarinnar fjölmenntu á ráðstefnu Iðnmenntar undir yfirskriftinni „Námsefni í 
verkgreinum“. 

Ný námskrá 

Í febrúar 2013 fékk FB styrk til að endurskoða og þróa snyrtifræðibraut og setja í þrep með tilliti til 
nýrra markmiða mennta- og menningarmálaráðuneytis. Verkefnastjóri er Stefán Andrésson, aðrir 
nefndarmenn eru Alma Guðmundsdóttir, Á. Bergljót Stefánsdóttir og Inga Kolbrún Hjartardóttir. 
Breyting hefur verið á nefndinni í vetur þar sem Inga Kolbrún Hjartardóttir hætti og Halldóra 
Stefánsdóttir skólastjóri Snyrtiskólans í Kópavogi kom í hennar stað. Þessi vinna er enn í gangi og er 
stefnt að ljúka henni sem fyrst.  

Kynningarmál og tengsl við ytri aðila 

Sveinspróf voru haldin í janúar ásamt undirbúningsfundi fyrir próftaka. 

Fulltrúar brautarinnar sóttu Nýsveinahátíð Iðnaðarmannafélagsins í Ráðhúsi Rvk. í janúar. 

Guðrún Bjarnadóttir fyrrum nemandi við brautina var í æfingakennslu hjá Ölmu Guðmundsdóttur. 
Guðrún er í kennsluréttindanámi við Háskóla íslands.  

Þann 26. febrúar var Opið hús hér í FB og tók brautin virkan þátt í því ásamt þremur nemendum. 

Þann 19. mars var haldin Starfamessa í FSu þar sem starfsgreinar voru m.a. kynntar. Þar kynnti eigandi 
og starfsmenn Snyrtistofu Ólafar á Selfossi snyrtifræði og voru með kynningarefni frá okkur.  

Menntun núna er tilraunaverkefni menntamálaráðuneytisins, Reykjavíkurborgar, aðila 
vinnumarkaðarins og fræðslustofnanna sem hefur það að markmiði að auka ráðgjöf og stuðning við 
menntun í Breiðholti. Þar er m.a. námskeið fyrir ungar, einstæðar mæður og tókum við á móti hópi 26. 
mars.  

Tveir nemendur úr 10. bekk Fellaskóla komu til okkar í starfskynningu 8. apríl.  

Kennarar brautarinnar halda tengslum við atvinnulífið á ýmsan hátt. Þeir eru allir félagsmenn FÍSF sem 
er fagfélag snyrtifræðinga og eru öflugir í að mæta á viðburði félagsins. Allir kennarar brautarinnar hafa 
setið í stjórn félagsins og jafnvel verið formenn þess. Guðrún Benný Svansdóttir og Nína B. 
Sigurðardóttir sitja báðar í núverandi stjórn félagsins. Guðrún Benný er varaformaður og Nína er 
CIDESCO tengiliður og sér um erlend samskipti. Þær eru einnig búnar að taka við ritnefnd félagsins. 
Nína og Á. Bergljót Stefánsdóttir sitja í fagnefnd félagsins. Bergljót situr í nemaleyfisnefnd sem er á 
vegum mennta-og menningarmálaráðuneytisins.  

Á síðustu önn á snyrtibraut er áfangi sem kallast ÞJA106C. Í þeim áfanga myndast tenging við 
atvinnulífið þar sem nemendur vinna einn dag í viku á snyrtistofu og eru í skólanum hina fjóra. Hafa 
snyrtistofueigendur verið mjög jákvæðir með að taka við nemendum frá FB. Kennari ÞJÁ áfangans hefur 
farið í heimsóknir á stofurnar, rætt við starfsfólk, meistara og skoðað aðstöðu.  

Fyrirtæki hafa verið í sambandi við okkur í leit af nemendum til að vinna að verkefnum með þeim t.d. 
að veita viðskiptavinum herðanudd á Kósíkvöldi í  Kringlunni, að naglalakka á miðnæturopnun í 
Smáralind, farða fyrir Óperuakademíu unga fólksins í Hörpunni og fleira.  

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 
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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 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 naglastofu og sjá hvernig unnið er með neglur og naglaskraut og fá 
að einnig að vinna lítillega á hvor annarri. 

Guðrún Benný fór með hópinn sinn í förðun í Ljósið en það er endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð 
fyrir fólk sem hefur fengið krabbamein og aðstandendur þeirra. Nemendur förðuðu konur og kenndu 
þeim undirstöðu atriði. Nokkrum dögum á undan fóru þær í fjöruferð að tína steina fyrir 
heitsteinanudd. 

Í lok vorannar fóru kennarar og útskriftarhópurinn í kvöldheimsókn í Útlitslækningu þar sem Bolli 
Bjarnason húðsjúkdómalæknir var með fyrirlestur og sýndi nýjustu tæki og tól.  

Styrkir til snyrtibrautar 

Styrktaraðilar snyrtibrautar eru með áframhaldandi stuðning með kaupum á auglýsingaskiltum, einnig 
eru tvær heildsölur sem greiða fyrir að kynna vörur sínar með uppstillingu í glerskápum sem eru í 
miðrými á snyrtideild. Í miðrýminu eru einnig fjórir rammar þar sem íslenskir vöruframleiðendur eru 
með myndir þar sem þeir kynna vörur sínar. Í stofutímum STO1024 og samvinnu nema SVN10 og 20 
geta utanaðkomandi einstaklingar pantað sér tíma í þær snyrtistofumeðferðir sem óskað er eftir og 
greitt vægt gjald fyrir. Allt þetta auðveldar snyrtideildinni að bæta tækjakost sinn. 

Deildarfundir og samvinna 

Sex deildarfundir voru haldnir á haustönn og átta á vorönn. Til eru stuttar fundargerðir þar sem kemur 
fram hvaða mál voru rædd og þegar tími hefur gefist til eru þær sendar á kennara brautarinnar. Þessir 
fundir hafa flestir verið haldnir á föstudögum í fundargati frá kl. 13.20 og yfirleitt hefur þeim ekki lokið 
fyrr en um kl. 16. Kennarar deildarinnar hafa einnig komið saman nokkrum sinnum utan vinnu m.a. 
sumarbústaðaferð, heimboð sótt matarnámskeið sem eflir hópinn og oftar en ekki er kennslan aðal 
umræðuefnið. Kennarar deildarinnar hafa áhyggjur á breyttum fundartíma þar sem kennsla kemur 
strax eftir áætlaðan fundartíma og þá er líklegt að ekki gefist tími til að ljúka þeim málum sem verið er 
að taka fyrir hverju sinni. 

Erlend samskipti 

Í október fór stór hluti kennara og starfsfólks FB, þar á meðal allir kennarar snyrtibrautar í námsferð til 
Vínar í Austurríki og Bratislava í Slóvakíu. Þar heimsóttum við tvo skóla sem kenna snyrtifræði en annar 
þeirra er eini CIDESCO skólinn í Austurríki. 

Í framhaldi af samstarfi okkar við Pärnumaa Kutsehariduskeskus skólann í Eistalandi tókum við á móti 
tveimur nemendum þeirra  í  nóvember. Þeir voru í viku hér í skólanum og störfuðu í fjórar vikur sem 
nemar hjá Laugum Spa og Rvk. Spa. 

Ég sótti kynningarfund ECVET-evrópska einingarkerfisins fyrir starfsmenntun 14. janúar á Hótel Sögu. 
Paul Guest var kennari. 

18. mars var Teele Luks sem sér um erlend samskipti fyrir í Pärnumaa Kutsehariduskeskus skólann í  
heimsókn hér á brautinni og var síðan farið með hana í heimsóknir á stofurnar sem nemendur þeirra 
unnu á síðastliðin nóvember og desember. 

Í sólmyrkvanum 20. mars tókum við á móti Helen Williamsdóttir Gray frá Iðunni fræðslusetur ásamt 
tveimur fulltrúum South West College á Írlandi. Á dimmisjón daginn 24. apríl komu frá þeim tveir 
nemendur í skólaheimsókn og sem fóru síðan ásamt Belgunum (sjá síðar) í Heilsustofnun NLFÍ. Þessi 
skóli er í samstarfi við Snyrtiskólann í Kópavogi. 
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Mikið var að gera í áframhaldi samstarfi okkar við Institut Saint-Joseph Jambes skólans í Namur í Belgíu 
en í apríl komu sviðstjóri og fagstjóri snyrtideildar þeirra ásamt tveimur nemendum. Nemendurnir voru 
hér á landi á þriðju viku þar sem þær unnu meðal annars á Laugum Spa og Rvk. Spa. Allar komu í  
skólaheimsókn og farið var í vettvangsferðir m.a. í Heilsustofnum NLFÍ í Hveragerði og Bláa Lónið ásamt 
lækningalind þeirra. Þegar sviðs-og fagstjórinn fóru komu tveir kennarar í þeirra stað. Þær komu einnig 
í skólaheimsókn ásamt því að heimsækja snyrtistofur á höfuðborgarsvæðinu, þar á meðal Snyrtistofan 
Ágústa, Mecca Spa og Blue Lagoon Spa.  

Guðrún Benný og ég undirrituð fórum í viku til Eistlands (4.-11. maí) í heimsókn Pärnumaa 
Kutsehariduskeskus skólann. Þar undirbjuggum við m.a. fyrir komu nemenda okkar ásamt því að 
kynnast skólanum og skoða vinnustaði. Þegar leið á vikuna fórum við til Tallinn þar sem við fórum m.a. 
í skólaheimsókn í þann eina CIDESCO skóla Eista. 

Um miðjan maí fóru þrír nemendur á þriðju önn til Eistlands í fjögra vikna vinnustaðanám. Tveim vikum 
síðar fóru tveir útskriftarnemendur einnig í fjögra vikna vinnustaðanám. Nemendurnir unnu allir á 
„medical spa“ í Pärnu. 

Tillögur til skólayfirvalda um úrbætur 

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.  

Gott væri að geta boðið upp á  námsver á snyrtibraut þar sem nemendur gætu fengið stuðning frá 
kennara við það sem þeir eiga erfitt með að tileinka sér og gætu nýtt aðstöðu brautarinnar. 

Aðstöðu á brautinni mætti breyta. Mikil þrengsli eru í kennslustofu 305 fyrir förðun og 303 fyrir hand- 
og fótsnyrtingu. Þessar stofur eru samliggjandi og ekki nógu vel nýttar. Skoða þyrfti hvort væri hægt 
að opna á milli þeirra til að leysa þrengslin sem myndast þegar verkleg kennsla er í gangi. Það má nefna 
að allt að 28 manns eru í stofunni auk kennara þegar nemendur eru að vinna verklega vinnu með 
módelum. Tími er kominn á að endurnýja borð í handsnyrtiaðstöðu og tækjakost í fótsnyrtingu. 
Endurnýja þarf einnig nokkra vinnustóla í stofu 302 og vinnuföt kennara. 

Annað 

Tekinn var aftur upp sá háttur nú í lok annar að taka hvern og einn umsækjanda inn á brautina í viðtal. 
Síðustu tveir hópar sem hófu nám á brautinni fóru ekki í einstaklingsviðtal heldur var haldin 
kynningarfundur með þeim.  

 

Nína Björg Sigurðardóttir 

Fagstjóri snyrtideildar 

3.12  SKÝRSLA TRÉIÐNADEILDAR 

Haustönn 2014. 

Á haustönn 2014 byrjuðu níu kennarar að kenna á tréiðnaðarbraut. Það voru Árni Már Árnason,  

Guðmundur Torfason, Heimir Jónsson, Jón Ólafsson, Karl M Karlsson, Kristmann Magnússon, Sigurður 

Þórarinsson og Stefán Rafnar Jóhannsson. Kenndir voru 15 áfangar í dagskóla, einnig tveir áfangar á 

starfsbraut og hlutakennsla í FabLab. Sami fjöldi áfanga var kenndur í kvöldskóla eða 15 samtals. Síðar 

á önninni bætist Einar Freyr Magnússon við þegar Guðmundur Torfason fór í veikindaleyfi. 
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Það er óhætt að segja að önnin hafi byrjað vel, hóparnir sem komu inn voru góðir og áhugasamir 

nemendur. Kennslan gekk mjög vel og nemendur voru jákvæðir og áhugasamir. Það var helst í 

timburhúsaáfanganum sem við áttum í vandræðum því það haustaði snemma og fór fljótlega að snjóa 

svo starfsaðstaða var ekki nógu góð til útivinnu. 

Í kvöldskóla voru flest allir áfangar yfirfullir og hefur kvöldskólinn farið vaxandi með hverju árinu. Og 

var staðan sú í byrjun annarinnar að vísa þurfti nemendum frá þar sem ekki var möguleiki á að bæta 

fleirum í flesta hópa. 

Flestir nemendur luku önninni en þó var full mikið brotfall í dagskóla eða um 9% og voru það helst 

nemendur á fyrstu önn sem hættu eða byrjuðu aldrei. 

Í kvöldskóla luku mjög margir áföngunum sem þeir höfðu skráð sig í og var brottfall um 12% sem verður 

að teljast nokkuð gott því að þarna er fólk sem er í fullri vinnu með kvöldskóla og ýmislegt getur komið 

upp. 

Dagskóli haustönn 2015. 

Fag 
Fjöldi 
nemenda Hættu 

Stóðust 
ekki  

Tóku 
próf  

Stóðust 
próf %  

Meðal-
einkunn Kennari 

EFG 1036 21 4 0 17 17 81% 7,70 Sigurður 

FRV 1036 19 3 2 14 14 74% 8,79 Kristmann 

GLU 1048 11 0 1 11 10 91% 7,05 Magnús 

GRT 1036 23 4 1 19 17 83% 6,50 Sigurður og Stefán 

GRT 2036 10 2 1 8 7 80% 5,00 Karl 

INK 1024 8 0 0 8 8 100% 7,70 Sigurður 

INR 106C 14 1 1 14 12 86% 6,70 Stefán 

TEH 1036 7 2 1 5 4 71% 6,00 Karl 

TEH 2036 6 0 1 6 5 83% 7,00 Karl 

TEH 3036 3 1 0 2 2 66% 8,00 Karl 

TIH 10A 10 0 0 10 10 100% 7,22 
Kristmann, Magnús og 
Stefán 

TRÉ 109I 14 2 1 12 11 86% 7,42 Heimir 

ÚVH 1024 11 0 1 11 10 91% 6,95 Magnús 

VTG 106C 14 4 0 10 10 86%   Kristmann 

VTS 1036 14 2 1 12 11 86% 7,51 Heimir 

Fjöldi 
samtals 185 25 11 159 148    

 

Kvöldskóli haustönn 2015 

Fag 
Fjöldi 
nemenda Hættu 

Stóðust 
ekki  

Tóku 
próf  

Stóðu
st 
próf  

Meðal-
einkunn Kennari 

ÁGS 1031 20 1  20 19  7,21 Árni 

GRT 1031 12 2  10 10  8,4 Stefán 

GRT 2031 17 3 1 14 13  9,07 Stefán 

HÚB 1031 22 4  19 17  8,05 Árni 
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LHÚ 1041 19 1 3 18 15  5,00 Sigurður 

SVH 1031 19 2  17 17  7,24 Árni 

TEH 1031 13 2 1 11 10  6,82 Karl 

TEH 2031 17 3 2 14 12  7,21 Karl 

TEH 3031 13 3 1 10 9  7,30 Karl 

TIH  10A1 19 2  17 17  8,47 
Magnús, Guðm. og 
Einar Freyr 

TRÉ1031 13 1 1 12 11  7,17 Heimir 

TRÉ 2061 13 2  11 11  9,17 
Heimir, Stefán og 
Sigurður 

TRS 1021 20  2 11 10  5,45 Kristmann 

TST 1011 19 3  16 16  8,06 Stefán 

ÚVH 1021 19 2  19 17  7,32 Magnús  

VTS 1031 13 2  11 11  7,91 Heimir 

Fjöldi 
samtals 268 33 11 230 215   

 

Vorönn2015 

Átta kennarar voru á tréiðnaðarbraut þessa önn, þeir Einar Freyr Magnússon, Guðmundur Torfason, 

Heimir Jónsson, Jón Ólafsson, Karl M Karlsson, Kristmann Magnússon, Sigurður Þórarinsson og Stefán 

Rafnar Jóhannsson.  

Kenndir voru 14 áfangar í dagskóla þar af voru tveir áfangar kenndir sem P áfangar þar sem ekki voru 

nema þrír nemendur sem urðu að ljúka þeim til að útskrifast frá skólanum. Þá var áfram kennsla fyrir 

nemendur á starfsbraut og FabLab. 

Þetta var í fyrsta sinn sem ekki var kenndur grunnáfangi í byggingagreinum hjá FB síðan sú kennsla 

byrjaði og nokkrir hópar voru frekar fámennir. Þetta er umhugsunarefni um hvert verkleg kennsla stefni 

og hvað sé hægt að gera til að nemendur fái meiri áhuga á iðnnámi. Í dagskólanum var lítið um brottfall, 

4,5% nemenda hættu eða byrjuðu aldrei. Kennsla gekk mjög vel sem sést einna best á hvað brottfall er 

lítið þó svo að við viljum að allir nemendur sem koma í smíði ljúki námi. Það vandamál sem við vorum 

að berjast við var að veðurguðirnir voru okkur ekki innan handar hvað varðaði Timburhúsaáfangann og 

voru nemendur að moka snjó of stóran hluta af önninni.  

Kvöldskólinn var eins og önnina áður mjög stór og flest allir áfangar yfirfullir, brottfall var um 8,7%, 

nemendur sem hættu eða mættu aldrei. Það teljum við vera mjög góða niðurstöðu og sýnir að skólinn 

er á réttri braut hvað varðar nám í kvöldskóla með svona stóra hópa og lítið brottfall. 

Dagskólinn vorönn 2015 

Fag 
Fjöldi 
nemenda Hættu  

Stóðust 
ekki 
próf 

Tóku 
próf  

Stóðust 
próf 

% sem 
luku 
prófi 

Meðal  
einkunn Kennari 

EFG 1036 3 0 0 1 1 100% 7 Jón 

FRV 1036 3 0 0 1 1 100% 6 Jón 

GLU 1048 14 0 0 14 14 100% 7,36 Magnús 

GRT 1036 8 2 2 8 4 50% 5,4 Stefán 

GRT 2036 23 0 3 23 20 87% 6,94 Stefán 
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INK 1024 13 0 0 13 13 100% 8,8 Sigurður 

INR 106C 14 0 0 14 14 100% 7,3 Guðmundur 

TEH 1036 13 0 3 13 10 77% 6,3 Karl 

TEH 2036 5 0 0 5 5 100% 7,2 Karl 

TEH 3036 4 0 0 4 4 100% 8,5 Karl 

TIH 10A 7 1 0 6 6 88% 7,43 
Guðmundur, Magnús 
og Stefán 

TRÉ 109I 10 1 0 9 9 78% 8,7 Heimir 

ÚVH 1024 7 1 0 6 6 88% 7,66 Magnús 

VTS 1036 10 1 0 9 9 78% 7,22 Heimir 

Fjöldi 
samtals 134 6 8 126 116       

 

Kvöldskóli vorönn 2015 

Fag 
Fjöldi 
nemenda Hættu  

Stóðust 
ekki 
próf 

Tóku 
próf  

Stóðust 
próf 

% 
sem 
luku 
prófi Meðaltalseinkun Kennari 

ÁGS 1021 24 0 3 24 21 91% 7,70 Kristmann 

GLU 1041 23 1 2 22 20 87% 6,90 Magnús og Guðmunur 

GRT 1031 16 6 0 10 10 63% 8,80 Stefán 

GRT 2031 16 7 0 9 9 56% 7,36 Stefán 

HÚB 1024 16 1 2 15 13 93% 7,70 Kristmann 

INK 1021 13 2 0 11 11 100% 8,00 Magnús 

INR 106C 14 0 0 14 14 100% 7,80 Guðmundur 

LHÚ 1041 23 0 4 23 19 83% 6,40 Sigurður og Magnús 

SVH 1021 14 0 4 14 10 71% 5,57 Kristmann 

TEH 1036 14 0 5 14 9 64% 7,00 Karl 

TEH 2036 15 0 3 15 12 80% 6,00 Karl 

TEH 3036 12 4 1 8 7 58% 8,50 Einar 

TRÉ1031 10 0 0 10 10 100% 8,20 Heimir 

TRÉ 2061 9 0 0 9 9 100% 8,80  Sigurður og Stefán. 

TRS 1021 18 0 3 18 18 100% 6,70 Magnús og Sigurður 

TST 1011 15 1 1 14 13 93% 8,14 Stefán 

VTS 1031 11 1 0 10 10 91% 8,30 Heimir 

Fjöldi 
samtals 263 23 28 240 215       

 

Lokaorð 

Í heild þá gekk þetta skólaár frekar vel. Hóparnir voru yfirleitt mátulega stórir. Þó svo að við hefðum 

viljað að aðeins fleiri nemendur hefðu verið í dagskólanum á vorönn. 

Kvöldskólinn var í flestum greinum yfirfullur og er það lúxusvandamál og má telja að stór hluti þess sé 

hvað kennarar eru jákvæðir og það eru yfirleitt ekki til vandamál heldur lausnir. Ef þannig stendur á hjá 

nemendum þá eru allir kennarar kvöldskólans tilbúnir að leysa úr þeim.  
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Í desember fóru þrír kennarar til Eistlands til að skoða skóla og halda áfram með þá vinnu sem 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti er í samstarfi með Pärnumaa Kutsehariduskeskus 

Vocational Centre of Pärnu County og tókst sú heimsókn mjög vel og var margt sem við lærðum í 

þessari ferð. 

Um vorið fóru svo tveir kennarar í sama skóla,  bæði til að skoða skólann og undirbúa komu Íslenskra 

nemenda í starfsnám í Eistlandi. Það voru fimm nemendur sem voru sendir út til að vinna í starfsnámi. 

Einnig tókum við á móti tveimur nemum í húsasmíði og tveimur í rafvirkjun frá Eistlandi og voru þeir 

hér í starfsnámi í fjórar vikur. 

Eins og undanfarin ár þá komu nemendur frá Herning í Danmörku hingað í starfsnám en þetta er 

samstarfsverkefni á milli rafvirkjabrautar og húsasmiðabrautar og hefur gengið vonum framar og eru 

allir aðilar mjög sáttir hvernig til hefur tekist, en það koma yfirleitt 4 til 5 smíðanemar, 2 

pípulagningarnemar og 5 rafvirkjanemar og eru við vinnu í fimm vikur. 

Þessi skóli í Herning vill gjarnan vera í meira sambandi við okkur, bæði að við förum að senda nemendur 

út til þeirra en við höfum ekki sent nemendur til þeirra í starfsnám nema einu sinni og einnig vilja þeir 

gjarnan fá kennara frá þessum brautum í heimsókn. 

Við vorum svo heppin að fá menntamálaráðherra í heimsókn til okkar til að skoða aðstæður og ræða 

við kennara og nemendur og var þá meðal annars rætt um að smíða þyrfti húsnæði undir 

timburhúsaáfangann, og virtist hann gera sér grein fyrir því að þessi aðstæða væri ekki bjóðandi 

nemendum bæði hvað varðar slysahættu og einnig að það gengi ekki upp að nemendur sem væru í 

þessum áfanga væru komnir með stúdentspróf í snjómokstri. 

Og er von okkar að háttvirtur menntamálaráðherra hlusti á þessa bón okkar. 

Eins og fram hefur komið þá gekk þetta skólaár mjög vel. 

Fyrir hönd tréiðnaðarbrautar, 

Stefán Rafnar Jóhannsson 

3.13  SKÝRSLA STARFSDEILDAR 

Um brautina 

Á haustönn 2014 var tímafjöldi á starfsbraut 217 tímar á viku og stunduðu þá 39 nemendur nám við 
brautina. Á vorönn 2014 var tímum fækkað í 189 og nemendum fækkaði í 37.  

Á vorönn 2015 útskrifuðust 6 nemendur eftir fjögurra ára nám. 

Á þessu tímabili útskrifuðust þrír nemendur af starfsbraut yfir á aðrar brautir skólans.  

Nokkur hreyfing var á nemendum brautarinnar. 

Kennarar  

Kennarar brautarinnar eru níu auk þess sem kennarar af öðrum brautum kenndu á brautinni:  

 Jón Ólafsson kenndi smíði 8 tíma á viku (haust og vorönn) 

 Sigurbjörg Lilja Furrow  kenndi snyrtifræði 6 tíma á viku (vorönn)  

 Sunneva Filippusdóttir kenndi íslensku 4 tíma á viku ( haustönn)  

Valdís Harrysdóttir var í launalausu leyfi á vorönn en hún kemur aftur til kennslu í haust.  
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Á haustönn var Þórey Björk Hjaltadóttir nemi í Uppeldisfræði í HÍ í starfsnámi á starfsbraut undir 
leiðsögn Hrafnhildar Gísladóttur.  

Anna Björk Sverrisdóttir doktorsnemi í Þroskaþjálfafræðum var mikið hjá okkur á vorönn í tengslum 
við könnun sem hún var að vinna að í tengslum við doktorsverkefni sitt.  

Tveir nemendur skólans sinntu samfélagsverkefnum  á starfsbraut á vorönn. Verkefnin tengdust ferð 
útskriftarnema til London.  

Nokkrir nemendur á íþróttabraut tóku þjálfunarhlutann í Íþróttaþjálfun hjá Halldóru og Jóhanni og 
aðstoðuðu við þjálfun í íþróttum og sundi. Það skiptir marga nemendur miklu máli að geta tekið 
þjálfunarhlutann á skólatíma og þessi samvinna við Íþróttabraut hefur skipt okkur á Starfsbraut mjög 
miklu máli.  

Nemendaviðtalsdagur 

Í haust var nemendaviðtalsdagurinn haldinn í þriðja sinn. Þá hitti nemandi umsjónarkennara og voru 
flestir með foreldra/forráðamenn með í för. Farið var yfir vellíðan nemenda í skóla, áherslur og val 
fyrir næstu önn. Einnig var leitast eftir hvort nemendur hefðu einhverja framtíðarsýn og hvernig 
námið gæti nýst til að ná settu markmiði.  

Nýjungar í námi  

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

Eins og áður hefur komið fram hafa allir kennarar starfsbrautar til umráða iPad spjaldtölvu og hefur 
þetta skólaár nýst ágætlega til áframhaldandi innleiðingar á notkun spjaldtölva í námi og kennslu á 
brautinni. Í vetur keypti skólinn 4 nýja iPada og þá gafst tækifæri til að endurnýja eldri iPada. Þá eiga 
margir nemendur brautarinnar sínar eigin spjaldtölvur sem nýtast þeim mjög vel í námi. 
Spjaldtölvurnar hafa reynst vel við að einstaklingsmiða nám og auka sjálfstæði nemenda t.d. í 
íþróttum, íslensku, stærðfræði, ljósmyndun og lífsleikni. Þá gafst kennurum tækifæri á að prófa 
GoPró vél í sundkennslu og gaf það mjög góða raun og verður spennandi að þróa þannig vinnu áfram. 
Mjög mikið er um að kennarar úr öðrum skólum komi og kynni sér hvernig við á Starfsbraut nýtum og 
notum upplýsingatæknina í námi og kennslu.  

Starfsþróun og samvinna kennara 

Á haustönn fór einn kennari á Special Needs ráðstefnuna/sýninguna í London. Um er að ræða árlega 
sýningu/ráðstefnu sem fjallar um flest sem viðkemur sérkennslu. Í janúar fóru 3 kennarar 
brautarinnar ásamt Sunnevu kennara á Bett ráðstefnuna/sýninguna í London. Það er nú eins og áður 
mikilvægt að fylgjast með því nýjasta sem er að gerast og vera vakandi fyrir nýjum möguleikum. 
Hrafnhildur og Dadda Guðrún fóru á tveggja daga námskeið um málörvun og málþróun nemenda 
með Down´s heilkenni. Auk þess fóru kennarar á styttri námskeið.  

Örnámskeið 

Starfsbrautin stóð fyrir nokkrum örnámskeiðum í vetur. Slík námskeið virka mjög vel og eru hluti af 
jafningjafræðslu.   

Kynningarmál og tengsl við ytri aðila 

Starfsbraut heldur úti mjög öflugri Facebook síðu http://facebook/starfsbraut og má með sanni hægt  
að segja að hún hafi verið mjög virk í vetur.  Facebook síðan er fyrst og fremst hugsuð sem 
upplýsingaveita fyrir kennara, nemendur, foreldra, ættingja nemenda, útskrifaða nemendur og aðra 
velunnara brautarinnar. Fyrir ári síðan voru 777 fylgjendur en þegar þetta er skrifað eru fylgjendur  
orðnir 1144. 

Starfsbrautin fékk mjög góða umfjöllun í fjölmiðlum.  

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2015/02/01/ja_eg_hlakka_til/ 

http://facebook/starfsbraut
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2015/02/01/ja_eg_hlakka_til/
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Sunnudaginn 1. febrúar birtist viðtal á sjónvarpsrás MBL. Viðtalið var við  einn nemanda brautarinnar  
Jóhann Fannar Kristjánsson og bar  viðtalið yfirskriftina Já ég hlakka til. Þá var mikið fjallað um 
afrekssundkonuna Thelmu Björgu Björnsdóttur  í fjölmiðlum á árinu en Thelma hefur sett yfir 200 
íslandsmet í sundi.  

Samvinna við aðrar brautir skólans.  

Hæfileikakeppni starfsbrauta 

Í febrúar var haldin í FB forkeppni fyrir Hæfileikakeppni starfsbrauta. Aðalkeppnin fór fram í FG 12. 
mars. Framlag FB var dans- og söngatriði. Birgitta Ósk Ólafsdóttir söng og fríður hópur dansara tók 
þátt í dansinum. Mjög vel lukkað atriði og varð FB í öðru sæti.  

Fyrir keppnina komu stúlkurnar í hópnum í FB og sáu nemendur á snyrtibraut um að farða þær fyrir 
kvöldið.  

Útskriftarferð 

Í maí var ferð útskriftarnema til London. Ferðin tókst frábærlega. Gist var í íbúð á góðum stað í 
borginni og hver stund nýtt til að skoða borgina og  auka við þekkingu og reynsluheim nemenda.  

Umsóknir um skólavist á starfsbraut               

Í ár sóttu 26 nemendur um skólavist á starfsbraut fyrir þetta skólaár. Eftir að hafa farið yfir umsóknir 
var ákveðið að taka inn 12 nýnema og má því ætla að 29 nemendur  verði á starfsbraut næsta haust. 

Félagslíf 

Í vetur tóku nemendur á starfsbraut virkari þátt í félagslífi skólans en áður. Allir nýnemar brautarinnar 
fóru í Nýnemaferða í haust. Margir fóru á Söngvakeppnina sem haldin var í skólanum og enn fleiri á 
Árshátíð skólans.  

Þá tóku allir útskriftarnemar þátt í Dimmisjóndeginum.  

Nýnemaheimsókn 

Mánudaginn 18. maí var öllum nýnemunum 12 boðið í heimsókn í skólann. Kennarar tóku á móti 
nemendunum og fóru yfir  óskir þeirra varðandi næsta skólaár. Markmiðið var að kynna skólann og 
draga þannig úr kvíða fyrir því að byrja á nýju skólastigi. 

Á sama tíma tóku Fjalar og Jóhann á móti foreldrum og fóru einnig yfir upphaf skólagöngu ásamt 
áherslum og fyrirkomulaginu á brautinni. Lögðu þeir áherslu á mikilvægi góðrar samvinnu með 
hagsmuni nemenda í huga. 

Okkar reynsla er að svona heimsókn skili sér í bættu samstarfi og betra upplýsingaflæði. 

Næsta skólaár 

Næsta skólaár er gert ráð fyrir að 40 nemendur stundi nám við starfsbrautina. Miklar breytinar eru 
fyrirsjáanlegar m.a. miklar breytingar á stundatöflu ásamt innleiðingu á nýju vinnumati kennara. Erfitt 
er að sjá á þessu stigi hvort vinnumatið hafi þau hvetjandi áhrif sem því er ætlað.  

Starfsbrautin sótti um og fékk tvo styrki í vor. Annar styrkurinn er uppá 500.000 kr og er ætlunin að 
nýta hann til að fara í hálendisferð með nemendur í haust.  

Hinn styrkurinn er uppá 880.000 kr og verður honum varið til kaupa á stafrænni saumavél og GoPró 
myndavél.  

Er það von okkar að nemendur á Handíðabraut geti einnig nýtt sér þessa mögnuðu saumavél.   
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Annað sem við ætlum að vinna áfram með  er að nýta alla möguleika Google til samskipta og 
samvinnu en töluverð reynsla er þegar komin á þessa vinnu.  

 Áhersla á markvissari einstaklingsáætlun fyrir hvern og einn nemanda. 

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

 Nýta möguleika Google til að vinna með einstaklingáætlun, sem og námsefnisbanka og til að 
einfalda aðgengi að áfangalýsingum og kennsluáætlunum.  

 

3.14  SKÝRSLA UM NÁM TIL FRAMHALDSSKÓLAPRÓFS  

Kennarar og kenndir áfangar 

Kennarar á brautinni voru:  

Gunnar Páll Jóakimsson umsjónarkennari, STÆ1936/2936 
Haukur Pétur Benediktsson STÆ1936/2936 
Jóhanna Geirsdóttir umsjón, UTN1936/2936 
Bjarni Antonsson UTN1936/2936 
Sigríður Anna Ólafsdóttir fagstóri, umsjónarkennari, ISL1936/2936, LKN1936 
Ragnar Sveinn Magnússon umsjónarkennari, ISL1936, LKN1936/2924 
Brynja Stefánsdóttir DAN1936/2936 
David Nickel ENS1936/2936 
Jóhann Arnarson ÖKU1912 
Auður Lorenzo umsjón með nemendum sem hafa íslensku sem annað mál. 

Nemendur af framhaldsskólabraut sækja einnig ýmsa áfanga af öðrum brautum skólans.  

Árangur nemenda 

Í upphafi haustannar voru 34 nemendur nýskráðir á framhaldsskólabraut, þeir voru allir fæddir árið 
1998. Allir nema einn komu úr Breiðholtinu, flestir úr Fellaskóla en einnig úr öðrum grunnskólum í 
hverfinu. Af þeim luku 22 nemendur fyrsta ári með misgóðum árangri. Þrír nemendur hættu eftir 
fyrstu vikuna, þeir voru haldnir miklum kvíða og einn þeirra mætti aldrei í skólann. Einn nemandi 
kláraði haustönnina en hætti eftir hana og hóf nám í Fjölsmiðjunni. Tveir nemendur fluttu og hófu 
nám í öðrum skólum, annar fyrir norðan og hinn í Noregi. Aðrir féllu brott úr námi sökum áhugaleysis, 
neyslu fíkniefna eða annarra vandamála. Þjónustumiðstöð Breiðholts fékk upplýsingar um þá sem 
hættu.    

Nemendur sem luku fyrsta ári eru flestir slakir námsmenn. Þeir eru margir með greiningar og stór 
hópur á erfitt með lestur. Reynt var að tengja þá við námsver með misgóðum árangri. Þeir sem nýttu 
sér stuðninginn sýndu miklar framfarir á árinu. Fimm af þeim sem luku fyrsta ári á 
framhaldsskólabraut náðu öllum áföngum sem þeir voru skráðir í, átta nemendur féllu í einum til 
tveimur áföngum og níu féllu í þremur eða fleiri áföngum. Enginn nemandi féll í öllum áföngum. 

Af þeim 33 nemendum sem hófu nám á framhaldsskólabraut haustið 2013 voru 22 sem stunduðu 
nám í FB skólaárið 2014 – 2015. Af þeim náði einn nemandi öllum áföngunum sem hann var skráður í, 
fjórir féllu í einum til tveimur áföngum og 17 féllu í þremur eða fleiri áföngum. Enginn féll í öllu. Þessir 
nemendur voru útskrifaðir af framhalsskólabraut og ætla allir nema tveir að halda áfram námi á 
öðrum brautum skólans næsta haust. Líkt og fyrsta árs nemarnir á stór hluti þessa hóps erfitt með 
nám og margir af almennu áföngunum eru of erfiðir fyrir þá. Mikilvægt er að tengja hópinn strax við 
námsverið á haustönn 2015 og halda áfram að fylgjast með þeim þó þeir hafi lokið námi á brautinni. 
Sunneva umsjónarmaður námsvers er með nöfn þeirra verst stöddu.  
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Tveir nemendur sem hófu nám á framhaldsskólabraut útskrifuðust sem stúdentar í maí 2015, annar 
fæddur árið 1993, lauk námi af félagsfræðibraut og hinn fæddur árið 1994, lauk námi af íþróttabraut. 

Nýjungar og áherslur 

Í byrjun haustannar var innflytjendabraut lögð niður. Nemendur sem hefðu venjulega farið á hana 
dreifðust inn á brautir skólans eftir áhuga og getu. Nokkrir nemendur komu inn á 
framhaldsskólabraut og hafði Auður Lorenzo umsjón með þeim. Á framhaldsskólabraut er lögð 
áhersla á að nemendur fái mikið aðhald og auka stuðning og er mikilvægt að haldið sé sérstaklega vel 
utan um þá nemendur sem hafa annað móðurmál en íslensku. Þeir lenda í vandræðum með að skilja 
fyrirmæli og kennsluefni og halda sig oft frá öðrum nemendum.  

Á næsta skólaári verður í fyrsta sinn boðið upp á heilsárs áfanga sem allir nýnemar á 
framhaldsskólabraut sækja. Þar er lögð áhersla á að nemendur kynnist öllu list-, verk- og tækninámi í 
skólanum en auk þess verður lögð sérstök áhersla á heilsu og lífstíl. Sprotasjóður styrkti verkefnið um 
2,5 milljónir. Sigríður Anna Ólafsdóttir fagstjóri mun halda utan um verkefnið og verður nánar sagt frá 
því í skýrslu næsta árs.        

Starfsþróun og samvinna kennara 

Kennarar á brautinni eru hugmyndaríkir og leggja mikla vinnu og metnað í að þróa námsgreinar sínar. 
Þeir hafa prófað sig áfram með ýmsar kennsluaðferðir og námsmatsleiðir og leggja sig fram við að 
mæta nemendahópnum sem er oft á tíðum ansi krefjandi. Einnig þarf alltaf að huga að 
einstaklingsmiðuðu námi því hópurinn samanstendur af einstaklingum með mjög ólíkar þarfir. Í 
námsveri hafa verið gerðar tilraunir með lestrarforrit, létt málfræði- og stærðfræðiverkefni á nams.is 
og margir nýta sér upplestur af tölvum. 

Reglulegir fundir kennara, fagstjóra, umsjónarmanns námsvers og námsráðgjafa hafa löngu sannað 
gildi sitt. Þar ræðir hópur fagfólks 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. 
Umsjónarkennarar á brautinni eru í miklum samskiptum við kennara af öðrum brautum sem kenna 
nemendum þeirra. Einnig er mikil samvinna milli framhaldsskólabrautar og starfsbrautar. Nemendur 
á þessum brautum blandast og eru skilin milli þeirra oft óljós.  

 

         

Sigríður Anna Ólafsdóttir 

        Reykjavík, 5. maí 2015 
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3.15  SKÝRSLA UM SÉRSTAKA AÐSTOÐ VIÐ ERLENDA NEMENDUR 

Dagbjört L. Kjartansdóttir 

Inngangur 

Undirrituð taldi að þar sem fagstjórastaða á innflytjendabraut var ekki lengur við lýði né 
innflytjendabrautin sjálf væri ekki ætlast til að ársskýrslu yrði skilað á hefðbundinn hátt. Áætlað var að 
skila stuttum úrdrætti af skólaárinu til Ólafar Helgu sem er yfirmaður stuðningsúrræða. Sá úrdráttur 
myndi síðan verða nýttur í lokaskýrslu hennar um stuðningsúrræði FB. Þegar undirrituð var spurð af 
skólameistara hvenær skýrslunni um erlenda nemendur yrði lokið var hafist var handa um leið að skrifa 
þessa skýrslu. Undirrituð tók þá ákvörðun að sleppa að útlista sig nánar um önnur föst verkefni sem 
sinnt hefur verið á undanförnum árum og var einnig sinnt á þessu skólaári. Þau eru nefnd hér stuttlega 
en ekki í skýrslunni sjálfri. Þarna má nefna árlega umsókn í Sprotasjóð sem ekki var samþykkt, erlendir 
litaðir nemendur sem fengnir voru sem módel á snyrtibraut, svör við fyrirspurnum frá öðrum skólum 
og kennurum og tilraunir til að fá nemendur til að taka þátt í menningarmótum og ólíkum uppákomum 
en nemendur virðast vera frekar áhugalausir um slíkt enda eru þau flest að vinna mikið með skólanum, 
hafa oft mikla ábyrgð heima hjá sér og vilja frekar nýta frítíma sinn í námið og áhugamál. Vonandi verða 
þessi skrif til þess að stjórnendur skólans fá betri yfirsýn yfir það starf sem undirrituð hefur verið að 
sinna á undanförnu skólaári í þágu tvítyngdra nemenda.  

Í fyrri hluta skýrslunnar er farið yfir skólaárið og sagt frá því starfi sem átt hefur sér stað með tvítyngda 
nemendur eftir að innflytjendabraut hætti. Í seinni hluta skýrslunnar er sett fram persónuleg 
framtíðarsýn undirritaðrar um óskaþróun þessa málaflokks í FB. Síðan fylgir í lokin viðhengi sem sýnir 
hluta af skriflegri vinnu undirritaðrar sem lítið er sýnileg öðrum en undirritaðri og þeim nemendum 
sem þiggja stuðning. 

Breyting á skipulagi 

Innflytjendabraut FB var lögð niður sem sér námsbraut á skólaárinu 2014 – 2015 en ákveðið var að 
stuðningi við tvítyngda nemendur yrði haldið áfram. Undirritaðri var falið að nýta þetta skólaár til að 
finna út hvernig sá stuðningur myndi nýtast nemendum best og í framhaldinu þróa starf sitt út frá þeim 
forsendum. Þetta voru ólíkar aðstæður frá því sem áður voru en mjög upplýsandi fyrir undirritaða. Á 
meðan innflytjendabrautin var starfrækt voru valdir inn um það bil 15 nemendur á nýju skólaári sem 
skráðir voru á innflytjendabraut. Það voru tekin viðtöl við þau og foreldra eða forráðamenn og þessum 
nemendum fylgt úr vör á meðan þau voru í ISA áföngum við skólann. Á nýloknu skólaári fékk undirrituð 
í hendur nöfn hátt í hundrað nemenda á hvorri önn fyrir sig, nöfn nemenda sem voru af erlendum 
uppruna eða alin upp með tvö tungumál.  

Á haustönnin var lögð áhersla á nýnemana eins og áður og örfáa nemendur sem áttu að útskrifast. Sýn 
undirritaðrar breyttist töluvert á vorönn þar sem útskriftarnemendur á haustönninni þurftu töluvert 
meiri stuðning en undirrituð hafði gert sér grein fyrir. Þegar listi yfir nemendur á vorönn kom í hús var 
tekin sú ákvörðun að leggja alla kraftana í þá nemendur sem lengra voru komnir. Nýnemar fá nú þegar 
góðan stuðning frá umsjónarkennara auk þess sem þau eru í ISA áföngum. Þau byrja fæst í erfiðum 
lesfögum og einbeita sér meira að því að læra tungumálið. Eldri nemendur hafa enga aðstoð eftir að 
þau hafa lokið ISA áföngum og þá þurfa þau oft virkilega á slíkri aðstoð að halda. Undanfarið hafa þó 
nokkrir nemendur verið skráðir samtímis í tvo mismunandi ISA áfanga þannig að slíkum stuðningi lýkur 
mun fyrr á þeirra námstíma en ella.  

Gerð var tilraun í upphafi haustannar að fara með nemendur í námsver og aðstoða þau þar en það 
gafst ekki vel. Þar sátu aðrir nemendur sem vildu fá að læra í frið og ró á meðan reynt var að útskýra 
orð og setningar fyrir tvítyngdum nemendum með ólíkum  aðferðum sem gátu haft  truflandi áhrif á 
aðra. Lausnin varð á endanum að finna lausa kennslustofu ef þörf var á og ef nemandi var bara einn 
var hægt að setjast inn á skrifstofu eða finna laust borð á ganginum.  Áður en haustönn hófst var 
undirrituð búin að skoða fall síðustu annar og sjá hvaða fög hefðu komið áberandi illa út fyrir þennan 
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hóp. Farið var yfir nafnalista erlendra nemenda og skoðað hvaða námsgreinar nemendur hefðu valið á 
önninni og hvaða yrði mögulegt sem „fall“ hjá þeim á komandi önn. Öll nöfnin á listanum voru skoðuð 
út frá fyrri árangri í grunnskóla eða framhaldsskóla. Listinn var langur og fögin mörg svo þörf var á að 
vera meðvitaður um eigin takmarkannir og getu. Þannig voru valdir út nemendur og faggreinar sem 
undirrituð hafði möguleika á að veita auka aðstoð, efnislega, við ritgerðir , skilning á verkefnum og með 
því að lesa og útskýra próf fyrir svo skilningur á efni væri örugglega til staðar. Við bættust öll annarpróf 
í SAG, SÁL og FÉL sem giltu sem hluti af annareinkunn og einstaka hlutapróf í LOL, HJU og NAT. Það 
kom líka fyrir að einstaka nemendur leituðu til undirritaðrar ef eitthvað bjátaði á í námi eða 
persónulega.  

Nemendur höfðu aðgang að dreifnámi undirritaðrar þar sem búið var að safna endurbættum glærum 
í einstaka söguáföngum, sálfræði og félagsfræði auk þess sem þar var hægt að taka rafræn æfingarpróf 
í þessum áföngum. Fyrir lokapróf var undirrituð búin að gera lista með einföldum útskýringum og 
punktum í þessum námsgreinum. Þegar kom að lokaprófum höfðu nemendur möguleika á að sitja í 
prófi hjá undirritaðri þar sem prófin voru lesin hægt og erfið orð eða setningar útskýrð á einfaldari hátt. 
Þetta virtist hafa gefist vel en á haustönn útskrifuðust fjórir nemendur af erlendum uppruna sem höfðu 
þegið þessa aðstoð, tveir af málabraut, einn af félagsfræðabraut og einn af íþróttabraut. Sá 
síðastnefndi kom þó aftur í FB í vor þar sem hann hafði ákveðið að að læra sjúkraþjálfun og þurfti að 
bæta við sig nokkrum raungreinafögum sem hann kláraði nú í vor.  

Í lok vorannar útskrifuðust sex nemendur af erlendum uppruna. Ein þeirra hefur ekki þurft á neinni 
aðstoð að halda enda eru forsendur hennar og bakgrunnur mun betri en flestra annarra erlendra 
nemenda við skólann og námsgeta hennar sérlega sterk. Hinir sem útskrifuðust voru tvær stúlkur af 
málabraut einn af íþróttabraut og tvær stúlkur sem útskrifuðust bæði sem sjúkraliðar og með 
stúdentsprófi. Þessir erlendu útskriftarnemendur hafa fengið mismikla námsaðstoð hjá undirritaðri á 
einhverjum tímapunkti og fjögur þeirra mjög mikla aðstoð síðustu tvær annir. Auk þess mættu þau öll 
í einhver lokapróf sem lesin voru fyrir þau enda sat undirrituð yfir 2 - 3 prófum flesta prófdagana. En 
það eru ekki eingöngu útskriftarnemendur sem hafa verið að fá námsaðstoð. Það eru einnig nemendur 
sem eiga eina eða tvær annir eftir og eru strand með ákveðna áfanga. Síðan eru nemendur sem eru í 
seinni hluta ISA áfanganna sem hafa verið í sambandi og fengið aðstoð við próf, verkefni og annað sem 
undirrituð hefur getað aðstoðað með. 

Þessi leið sem undirrituð hefur valið fyrir tvítyngda nemendur, að lesa og útskýra erfið orð og setningar 
virðist hafa hentað þessum nemendum ágætlega því á vorönn bættust við fleiri námsgreinar sem óskað 
var eftir að undirrituð læsi á lokaprófstímanum. Þar á meðal efnafræði, jarðfræði, uppeldisfræði, enska 
á ólíkum stigum og stærðfræði 122, en í þeim áfanga er fall nokkuð hátt hjá erlendum nemendum enda 
spurningar flestar útskýrðar með orðadæmum. Á sjúkraprófsdegi sat undirrituð yfir mörgum ólíkum 
lokaprófum og stundum með fimm nemendur og jafnmargar ólíkar námsgreinar. Þá var valin sú leið að 
setjast við hlið hvers og eins og fara mjög hljóðlega yfir prófin. Á meðan sátu hinir sem biðu og 
punktuðu við orð sem þau skildu ekki í sínu prófi. Þennan dag las undirrituð og aðstoðaði nemendur 
frá kl. 8.15 til 16.15. Einn nemandi þurfti síðan að fara í neyðarpróf í NAT og fór undirrituð með 
æfingarefni heim til viðkomandi, sat síðan yfir henni í neyðarprófinu, las prófið og útskýrði hvað 
kennarinn var að biðja um og hún náði fjórum í einkunn en hafði fengið einn í aðalprófinu svo stúlkan 
náði að útskrifast.  

Undirrituð vill einnig benda á að frá því að þessi þjónusta við tvítyngda nemendur hófst hefur ekki verið 
þörf á að greiða fyrir túlka í prófum hjá þessum nemendum þar sem nemendur hafa ekki óskað eftir 
slíku. Einnig hefur skólinn ekki þurft að greiða öðrum kennurum skólans fyrir aukatíma í sínum 
faggreinum þar sem undirrituð hefur reynt að aðstoða eftir bestu getu. Til viðbótar við námsstuðning 
hefur undirrituð einnig reynt að efla trú nemenda á sjálfa sig því eftir að hafa fallið margoft í sumum 
námsgreinum er stutt í niðurrif sjálfsmyndar. Sumir af þessum nemendum  mæta glaðir og brosandi 
nýnemar en missa hægt og rólega trúna á eigin getu því lengra sem líður á námið. Þau falla á önn þar 
sem þau klára of fáar einingar því þau falla aftur og aftur í sömu áföngunum. Þetta er atriði sem skólinn 
verður að vera meðvitaður um og reyna að fyrirbyggja með því að koma með aðrar lausnir án þess þó 
að minka kröfur á námsefni eða getu nemenda. Í sagnfræði er fall mun minna en áður en það fag var 
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orðið kvíðavekjandi hjá nemendum brautarinnar enda spyrst fljótt út hvað er erfitt og hvað er 
mögulegt. Í dag fá nemendur sem eru í sögu mjög góðan stuðning frá undirritaðri. Sem dæmi má nefna 
að undirrituð fékk stuttu fyrir lokapróf sama lista og nemendur um það efni sem kæmi til prófs. Listinn 
var tekin og skrifaðir auðskiljanlegir punktar úr efninu á word skjal Síðan var farið yfir listann með 
nemendum og fengu þeir síðan afrit til að geta nýtt sem upprifjun fyrir prófið.  

Enn eru fög þar sem fallprósentan er of há, fög sem undirrituð þarf að skoða betur og rifja upp svo 
hægt sé að aðstoða nemendur betur þar. Enskan er fyrir suma nemendur mikil hindrun, þá sérstaklega 
nemendur frá Austur Evrópu og einstaka Asíulöndum. Á flestum heimilum erlendra nemenda er horft 
á sjónvarpsefni frá þeirra upprunalandi í gegnum gervihnattadisk og lítið af íslensku eða ensku efni 
tiltækt. Enska hefur einnig lítið verið kennd í skólum í þessum löndum svo nemendur, sem oft hafa allt 
annað málkerfi en við þekkjum til, hafa lítinn sem engan grunn í ensku. Svo þarna reynir undirrituð 
einnig að aðstoða því nemendur virðast tregir að sækja auglýsta aukatíma. Enda biðja þau sjaldan um 
hjálp sjálf.  

Sú leið sem nú var farin nú var erfið, flókin og uppskrift að „burnout“ fyrir hvaða kennara sem er því 
það er enginn ein manneskja sem ræður við að aðstoða allan þennan fjölda á almennilegan hátt. Því 
það er ekki bara aðstoð við nemendur sem getur reynst erfið. Það er líka skilningur á aðstæðum 
erlendra nemenda, stuðningur og opinn hugur frá öðrum kennurum sem þarf að vinna með. Sem dæmi 
má  nefna að núna í lokaprófum kom ný stúlka sem undirrituð hafði ekki hitt fyrr og fékk hún að sitja 
með hópnum í tveimur prófum sem undirrituð las upp. Hún hafði tvisvar sinnum áður fallið í sama NAT 
áfanga og var þetta þriðja skiptið hennar í sama áfanga. Kennarinn hennar kom til mín eftir að hafa 
farið yfir prófið og þakkaði mér fyrir því hann sagði að þetta hefði líklega gert gæfumuninn fyrir hana. 
Hann hafði aldrei séð það fyrir sér að hún myndi ekki skilja spurningarnar því hún talar ágæta íslensku. 
Hann hafði oft spurt hana í tímum hvort hún skildi efnið eða þyrfti aðstoð en hún svaraði alltaf nei takk 
og brosti. Ég sagði honum frá því að í sumum Asíulöndum væri menningin það ólík okkar að það væri 
ekki talið kurteisi að viðurkenna að maður skildi ekki aðra.  

Þennan stuðning sem undirrituð hefur verið að veita eldri nemendum væri hægt að gera á mun 
einfaldari og áhrifaríkari hátt með betri skipulagningu og sama kostnaði fyrir skólann. Nýnemar fá 
ágætis stuðning í fyrstu tveimur ISA áföngunum og í menningaráfanga hjá Gunnhildi Gunnarsdóttur 
auk þess sem þeir hafa haft Auði Lorenzo sem umsjónarkennara. Þeir nemendur sem hefja námið í 
ISA303 eftir stöðupróf eru yfirleitt lengra komnir í tungumálinu og byrja þá samhliða í erfiðari lesfögum. 
Það eru þessir nemendur og þeir sem hafa lokið ISA sem þurfa þann viðbótarstuðning sem undirrituð 
hefur verið að vinna með á síðasta skólaári. Þar sem undirrituð var einnig að aðstoða nemendur við 
ritgerðir varð það mjög sýnilegt að margir af þeim nemendum sem komnir eru vel áleiðis í náminu  
kunna ekki að skrifa eða setja upp ritgerðir, nota tilvitnanir eða umorða heimildir. Þetta er eitthvað 
sem einnig þarf að bæta og kenna nemendum með því að aðstoða þau skref fyrir skref með ritgerðir í 
öðrum áföngum. 

Framtíðarsýn undirritaðrar  

Eftir þessar miklu breytingar á milli skólaára má segja að það sé komin heildrænni sýn hjá undirritaðri 
um hvar áherslan eigi að liggja og hvernig starfið nýtist bæði skólanum og tvítyngdum nemendum sem 
best. Eins og fyrr segir eru nýnemar í góðum höndum og það er á þessum tveimur fyrstu önnunum sem 
leiðir skilja hjá þeim nemendum sem hafa áhuga á náminu og hinum sem nenna illa að mæta og eru 
áhugalausir. Þarna eru nemendur með sinn umsjónarkennara, fara í menningaráfanga hjá Gunnhildi 
Gunnarsdóttur og eru í ISA103 og 203.  

Sumir af nýnemunum okkar hefja námið með ISA303 þar sem þau hafa betra vald á íslensku og það er 
þá sem undirrituð hefði viljað virkja sitt hlutverk og halda því gangandi þar til nemendur útskrifast. Í 
stað þess að sitja með lista með nöfnum tæplega hundrað nemenda og reyna að handplokka út þá sem 
undirrituð telur að hægt væri að aðstoða væri mun einfaldara að hafa fasta tíma með aðstoð. Fasta 
tíma í formi kennslu í stundatöflu sem annað hvort væru hluti af seinni ISA áföngum og þá viðbót fyrir 
þá sem lokið hafa ISA eða sér áfangi sem væri festur í stundartöflu skólans og nemendum raðað í einn 
til þrjá tíma í viku eftir þörfum þeirra á aðstoð.  
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Sóknarfærið í því að hafa þetta sem kennslu í stundatöflu, fasta tíma, er að þar er hægt að ná 
nemendum saman á einn stað en undirrituð er ekki að leita þá uppi og skoða stundatöflur til að finna 
tíma sem passar báðum aðilum. Þetta byggist einnig á því að hafa tíma til að safna saman orðalistum, 
efni og öðru sem hægt er að nýta ár eftir ár. Það eru nú þegar til orðalistar i NAT103 og HEI103 en þá 
þarf að endurbæta bæði á myndrænan hátt og með einfaldari orðanotkun því eins og þeir eru nýtast 
listarnir nemendum illa. Undirrituð hefur verið með þetta verkefni á bið lengi en ekki haft tíma til að 
vinna þetta almennilega. Ef þessi 25% hluti starfsins væri föst kennsla í töflu þá væru það svona verkefni 
sem hægt væri að vinna og safna upp í gagnabanka. Verkefni sem auðvelda skilning hjá nemendum 
sem eiga við tungumálaörðuleika að stríða og sem einnig væri mögulegt í sumum tilfellum síðar meir 
að nota fyrir íslenska nemendur sem þurfa aðstoð með erfið fög.  

Það má bæta því við að það er margt sem gerir það að verkum að þessi málaflokkur getur reynst erfiður. 
Sumir nemendur eru mótfallnir því að fá auka aðstoð því þeir vilja ekki láta líta á sig sem óhæfa 
nemendur svo undirrituð þarf oft að eyða dágóðum tíma í að vinna traust þeirra.  Einnig eru starfsmenn 
ekki allir á því að þessir nemendur eigi að fá einhverja sér meðhöndlun fram yfir íslenska nemendur. Af 
þessum völdum hefur undirrituð valið að reyna að láta lítið fyrir sér fara og vinna þessi verkefni 
hljóðlega og faglega í þágu nemenda. Það hefur þó ekki alltaf tekist þar sem undirrituð getur verið 
skoðanasterk og ákveðin og barist fyrir því sem sannreynt er að komi betur út fyrir nemendur. Með 
þessum litlu baráttum hefur þó tekist að minka notkun á íslenskum fornbókmenntum í ISA og fá inn 
meira af orðaforða og lesefni sem nýttur er í daglegu máli og kemur þeim til góða. Til viðbótar hefur 
undirrituð hamrað á reglugerð MMR þar sem kemur fram að hugtök annarra námsgreina eigi að vera 
hluti af íslenskukennslu tvítyngdra nemenda. Einnig fékk undirrituð það í gegn og með samþykki ISA 
kennara að námsbækur Mímis væru notaðar í kennslu ISA og það telur undirrituð vera mikla framför. 
Og síðast en ekki síst er ISA aftur komið undir erlend tungumál þar sem það var í upphafi og þakkar 
undirrituð stjórnendum veittan stuðning í þeirri ákvörðun. Undirrituð er sannfærð um að gott teymi 
erlendra tungumálakennara og íslenskukennara sem hafa skilning á umhverfi þessara nemenda er bara 
til góða. 

Sem drauma framtíðarskipulag á ISA sem hér eftir kemur til með að heita ISAN sér undirrituð fyrir sér 
eftirfarandi: 

 Tvítyngdir nemendur hafa val í upphafi skólaárs að velja um íslensku (ISLE) eða íslensku sem 
annað mál (ISAN) 

 Þeir nemendur sem velja að fara í ISLE í upphafi geta, ef að skólinn eða þeir sjálfir sjá fram á að 
hefðbundin íslenska reynist of erfið, fært sig yfir í ISAN en þurfa þá að taka viðbótartíma og 
stuðning hjá undirritaðri.  

 Þeir nemendur sem hefja nám við skólann ættu hafa einhverja kunnáttu í íslensku til að geta 
stundað hefðbundið framhaldsskólanám samhliða. Ef ekki ætti að benda þeim á önnur úrræði 
fyrir útlendinga sem kunna ekkert í tungumálinu. 

 Til að meta kunnáttu nemenda taka þeir stöðupróf í upphafi annar þar sem metið er hvort þeir 
hefji námið  byrjunaráföngum ISAN (BE og BT) eða hefji námið í gunnáföngum ISAN (GE, GT, 
GÞ, GF) 

 Áfangi undirritaðrar myndi hefjast samhliða grunnáföngum en þar yrðu nemendur í mismögum 
tímum á viku eftir þörfum hvers og eins. Þarfagreining yrði gerð í upphafi annar eftir þeim 
námsgreinum sem nemendur velja sér á önninni og síðan aftur eftir útkomu á lokaprófum. 

 Settir yrðu fastir tímar hjá undirritaðri í stundatöflu fyrir þessa nemendur og einnig fyrir þá 
nemendur sem lokið hafa ISAN en hafa þörf á aðstoð í erfiðari greinum. Út frá þarfagreiningum 
myndi undirrituð senda áfangastjóra lista með nöfnum nemenda og mati á tímafjölda í aðstoð. 

 Af þessum fjórum tímum í viku yrði einn þeirra nemendalaus og yrði þá nýttur í þau tilvik þar 
sem nemendur taka hlutapróf sem gilda af aðaleinkunn eða í önnur óvænt tilvik. Þessi tími væri 
þá hreyfanlegur hjá undirritaðri og miðaði út frá þörfum nemenda. 
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 Í stað þess sem væri undirbúningur fyrir heimanám og yfirferð verkefna í hefðbundni 
námsgrein eða kennslu myndi undirrituð nýta tímann til þess að hanna einfaldara námsefni, 
orðalista og ýmislegt annað sem þörf er á til að létta nemendum skilning á ólíkum hugtökum 
annarra námsgreina. Mögulega yrði tekin fyrir ein námsgrein á önn eins og hönnunarsaga, 
skrifleg hugtök í verkgreinum, náttúrufræði og önnur slík fög sem reynast nemendum erfið að 
skilja. Þetta myndi síðan safnast upp í námsbanka sem undirrituð héldi utan um en 
námsráðgjafar og námsver hefðu aðgang að og gætu einnig notað. 

Lokaorð 

Þessar vangaveltur eru miklar breytingar frá því sem áður var en það má benda á að aðstæður eru allt 
aðrar og nemendafjöldi sem vinna á með mun fjölmennari. Vinnu undirritaðrar í þessum málaflokk á 
skólaárinu er ekki lokið. Eftir er þarfagreining fyrir næstu önn eftir fall og að skrá niður nemendur sem 
þyrftu aðstoð í ólíkum fögum. Svo þarf að skoða valið fyrir næstu önn en það er ekki enn komið en 
undirrituð byrjar samt sem áður á að skoða það til að flýta fyrir vinnu á næstu haustönn. Einnig er í 
bígerð heimsókn undirritaðrar og Sunnevu í námsverinu á hljóðbókasafnið.  Undirrituð hefur ekki gefið 
upp þá von sína að verst stöddu tvítyngdu nemendur skólans ættu að geta fengið hljóðbækur ef svo 
ber undir og er starfsmaður námsvers sammála þeirri greiningu þar sem hún hefur einnig verð að 
aðstoða einstaka nemendur sem standa illa að vígi.  

Undirrituð vonar að skýrsla þessi gefi stjórnendum einhverja innsýn í þá vinnu sem undirrituð hefur 
verið að sinna á skólaárinu og vonandi vilyrði fyrir því að breyta núverandi fyrirkomulagi í draumsýn 
undirritaðrar. 

Með kveðju, 

Dagbjört L. Kjartansdóttir 

3.16  SKÝRSLA BÓKASAFNS FJÖLBRAUTASKÓLANS Í BREIÐHOLTI 

Eftirfarandi er ársskýrsla bókasafns Fjölbrautaskólans í Breiðholti, skólaárið 2014-2015. Allar tölur 
miðast við skólaárið, nema tölur um fjárveitingu, sem miðast við árið 2014. Tölur í svigum eru frá 
skólaárinu 2013-2014. 

STARFSEMI OG ÞJÓNUSTA 

Bókasafnsfræðingur og forstöðumaður bókasafns er Þórunn Snorradóttir í 100% stöðu. Í tengslum við 
bókasafnið er námsver, umsjónarmaður þess er Sunneva G. Filippusdóttir. Þorgrímur Magni Sveinsson 
og Olga Raczkowska skiptu með sér vöktum á haustönn frá kl. 16.00 – 18.00 mánudaga til fimmtudaga 
en á vorönn unnu Beatrice Rudzionyte og Poula María Guðmundsdóttir á vöktum frá kl.16:00-17:00 
mánudaga til fimmtudaga . 

AFGREIÐSLUTÍMI 

Á haustönn var opið mánudaga til fimmtudaga frá kl. 8:00-18:00 en á vorönn frá kl. 8:00-17:00. Á 
föstudögum var safnið opið allan veturinn frá kl. 8:00-15:00. Nemendur höfðu aðgang að lesstofu frá 
kl. 8:00 og þar til skóla lauk á kvöldin.  

SAFNKYNNING 

Jóhanna Geirsdóttir tölvukennari hefur kynnt fyrir öllum nemendum sínum leit í Gegni tölvukerfi 
bókasafnsins. Hún hefur einnig sýnt nemendum heimasíðu safnsins. Sigurður Fjalar Jónsson uppfærði 
heimasíðu skólans og þar með bókasafnsins á haustönn.  Samvinna bókasafnsfræðings, Jóhönnu hefur 
reynst mjög vel.  
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Í vetur, sem endra nær, nutu allir nemendur sem komu á bókasafnið til heimildaleita leiðsagnar 
bókasafnsfræðings. Auk þess var aðstoðað varðand tölvunotkun og útprentun. 

LESAÐSTAÐA 

Lesaðstöðu bókasafnsins var breytt á vorönn. Þá var lesstofu skipt upp í skrifstofu umsjónarmanns 
námsvers og lesstofu nemenda. Lesbásar eru nú fyrir 22 nemendur. Auk þess eru á safninu 2 
hópvinnuborð og vinnuborð fyrir 8 nemendur. 

LJÓSRITUN 

Ljósritun nemenda hefur minnkað á safninu en kennarar ljósrita í mun meira mæli. Útprentun hefur 
aukist verulega. Hluti verkefnavinnu nemenda fer fram á safninu og þá ljósrita nemendur heimildir sem 
teknar hafa verið frá vegna heimildavinnu. Í upphafi anna fá nemendur 50 blaða prentkvóta. Ef hann 
þrýtur geta nemendur keypt aukakvóta á safninu. 

TÆKI 

Hægt er að fá 16 heyrnartól lánuð á safninu og eru þau mjög mikið notuð.  

Nú eru 10 fartölvur og 24 borðtölvur á bókasafninu. 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.  

Eins og áður hefur komið fram prenta nemendur nú miklu meira en áður á safninu þar sem mikið þarf 
að prenta út af námsefni sem er í dreifnámi. Auk þess nýta kennarar sér prentara og ljósritunarvél á 
bókasafni mun meira en áður. Fjórir prentarar eru á safninu og í námsveri, einn fyrir nemendur, 
kennara og starfsfólk bókasafnsins. Annar, sem jafnframt er ljósritunarvél, er fyrir kennara og starfsfólk 
bókasafnsins. Þriðji prentarinn er eingöngu tengdur við tölvu á skrifstofu safnsins og sá fjórði eingöngu 
tengdur við tölvu umsjónarmanns námsvers. Eins og gefur að skilja er mikið álag á þann prentara sem 
kennarar, nemendur og starfsmenn bókasafns nota.  

KYNNINGARMÁL - SÝNINGAR 

Nýjar bækur voru allan veturinn til sýnis en þær voru í langflestum tilvikum keyptar að ósk kennara. 
Verulega hefur þó dregið úr bókakaupum undanfarin ár. 

Safnið er áskrifandi að greinasafni mbl.is, hvar.is, snara.is, ordabok.is og doktor.is. 

Sú skemmtilega nýlunda varð vor 2013 að nemendur á handmenntabraut settu upp sýningar á verkum 
sínum á safninu. Það samstarf við handmenntabraut hefur haldið áfram í vetur.  

HEIMILDALEIT, PRÓF, YNDISLESTUR 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 
bókasafnsins taka nemendur í auknum mæli próf. Í skólanum er hvatt til yndislesturs t.d. í ensku og 
hefur verið góð samvinna milli enskudeildar og bókasafns og er séð til þess að nemendur fái alltaf nýjar 
bækur til aflestrar í tengslum við yndislesturinn. 

ÚTLÁN OG MILLISAFNALÁN 

15. maí voru millisafnalán alls 30 (24). Þetta voru aðallega bækur og mynddiskar frá Borgarbókasafni í 
Gerðubergi. Auk þess voru bækur fengnar að láni úr öðrum framhaldsskólasöfnum. 

Útlán á diskum og bókum á safninu voru 310 (370). 

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 5.693  (3.664)  á árinu. 

SAFNKOSTUR  
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Í Gegni hafa þegar verið skráðir 14.574 titlar af bókum og nýsigögnum.  

Tímarit:  Tímarit í áskrift eru 50 (53). Reglulega berst einnig mikill fjöldi ókeypis fréttabréfa til safnsins.  

Nýsigögn: Nokkuð bættist við af mynddiskum þetta skólaárið aðallega voru þetta diskar með 
íslenskum, dönskum og þýskum kvikmyndum. 

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

FJÁRVEITING 

Árið 2014 var engin afmörkuð fjárveiting ákveðin til safnsins.  Eftirfarandi listi sýnir hvernig útgjöldum 
var skipt: 

Bækur, blöð og tímarit  Kr. 480.973        (Kr. 584.419 )           

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

 Kr. 520.619        (Kr. 557.076 )                                

Alls  Kr 1.001.592     (Kr. 1.141.495 )    

 

GJAFIR   

Að vanda bárust safninu þó nokkrar bókagjafir stærst var þó gjöf frá Stefáni B. Sigtryggssyni kennara. 

FLOKKUN OG SKRÁNING 

Nýtt efni var flokkað og tölvuskráð jafnóðum og það barst til safnsins eins og verið hefur undanfarin 
ár. 

HÚSNÆÐI OG BÚNAÐUR 

Áður hefur komið fram að hluti af húsnæði bókasafnsins hefur verið settur undir námsver. Lesstofa 
nemenda og skrifstofa umsjónarmanns námsvers Sunnevu Filippusdóttur eru í stofu 306. Er nú 
innangengt í lesstofu úr bókasafni en eftir kl. 17:00 er opið frá miðrými. 

ALMANNATENGSL - RÁÐSTEFNUR – NÁMSKEIÐ 

Bæði hópar og einstaklingar heimsóttu safnið til að kynna sér starfsemi þess. Þar var m.a. um að ræða 
foreldra nýnema, bókasafnsfræðinga í framhaldsskólum og ýmsa aðra gesti bæði innlenda og erlenda. 
Þórunn mætti á fundi bókasafnsfræðinga í framhaldsskólum, þar sem fjallað var um málefni safnanna 
og hún sótti almenna kennarafundi í FB.  

Reykjavík, í maí 2015  

Þórunn Snorradóttir 
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3.17  SKÝRSLA UM NÁMSVER FB 

Hlutverk námsvers: 

 að bæta þjónustu í námi og kennslu nemenda á mörkum skólastiga. 
 í námsveri hafa nemendur  aðgang að faglegri þjónustu, stuðningi eða sérkennslu allt eftir því 

hvað hentar hverjum og einum. 
 nemendur hafa aðgang að sérhæfðum vél- og hugbúnaði. 
 skipuleggja stuðningstíma í einstökum námsgreinum. 

 meta þörf fyrir sérkennslu og vera í samstarfi við námsráðgjafa og kennara. 

Verkefni: 

 Sækja um fjárveitingar til sérkennslu og aðstoð, til Menntamálaráðuneytis v/nemenda sem eru 
langveikir eða með fötlun. 

 Sitja vikulega fund með námsráðgjöfum um málefni einstakra nemenda og skipulag 
námsstuðning í skólanum. 

 Skipuleggja með námsráðgjöfum sérúrræði í prófum.  
 Aðstoða nemendur varðandi vél- og hugbúnað.  
 Aðstoða nemendur við að sækja sér aðgang að hljóðbókum - Hljóðbókasafn 
 Aðstoð varðandi talgervla. 
 Halda utan um stuðningsefni í einstökum námsgreinum. 
 Kenna nemendum námstækni og að skipuleggja nám sitt. 
 Vera í samskiptum við Greiningarstöð. 
 Greina þá nemendur sem eiga í lestrarerfiðleikum og kynna þeim hvaða/hvar þeir geta fengið 

aðgang að hljóðbókum og talgervlum. 
 Vera í samskiptum við kennara vegna nemenda sem eiga í miklum námsörðugleikum. 

Haustönn 2014 

Námsstuðningur  

Nemendur nýttu vel stoðtímana í stærðfræði. 127 nemendur nýttu sér tímana og komu flestir oftar 
en einu sinni. Af þessum 127 nemendum lauk 81 stærðfræðiáfanganum með staðinni einkunn, 42 
nemendur féllu og 4 nemendur sögðu sig úr stærðfræði.  

Almennur námsstuðningur í námsveri á haustönn 2014 

3 kennarar sinntu nemendum sem komu í námsverið á haustönn, Ólöf S Arngrímsdóttir, Dagbjört K 
Bergmann og Sunneva Filippusdóttir.  

Þeim nemendum sem koma í námsver hefur farið sífellt fjölgandi. Á haustönn voru skráðar rúmlega 
800 heimsóknir nemenda, auk þess voru 30 nemendur með fasta tíma í námsveri skráða  í 
stundatöflu. Þessir nemendur koma til að fá námsaðstoð, taka próf (upplestur/lengri prófatími) og 
aðstoð við skipulagningu og utanumhald, svo nokkuð sé nefnt. Samkvæmt skráningu voru þetta 247 
nemendur sem nýttu sér námsverið. 

Stoðtímar í íslensku. 

Ragnar S Magnússon var með stoðtíma í íslensku 1x í viku, 2 kennslustundir í senn. 
Samkvæmt skráningu nýttu 11 nemendur sér þessa tíma og 10 þeirra luku áfanganum í íslensku með 
lokaeinkunn. 
Nemendur nýttu sér ekki stoðtímann nógu vel og þarf að skoða hvers vegna. 

LOGOS lesblindugreining  
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7 nemendur komu í námsver í LOGOS lesblindugreiningu. Í framhald af greiningu fengu þessir 
nemendur ráðgjöf varðandi niðurhal á hljóðbókum, talgervlum og forritum sem lesblindir geta nýtt 
sér. 

Umsóknir um sérkennslumagn til Menntamálaráðuneytis. 

Sótt var um fjármagn til sérkennslu og aðstoð fyrir 28 nemendur á haustönn 2014. 
Allir þessir nemendur eru með greiningar sem sýna fram á að þeir eiga rétt á sérstuðningi í námi. 
 

Vorönn 2015 

Eins og áður var öflugur námsstuðningur í stærðfræði. Nemendur sem nýttu sér stoðtímana voru 
færri á vorönn heldur en á haustönn.  
Á vorönninni komu 69 nemendur í stoðtíma. 52 nemendur luku áföngum í stærðfræði með staðinni 
einkunn, 15 nemendur féllu í stærðfræði og 2 nemendur sögðu sig úr stærðfræðinni.  

Námstuðningur í NAT 123 

Þegar leið á önnina var boðið upp á stuðningstíma í NAT 123. 
10 nemendur nýttu sér þessa stoðtíma.  

Almennur námsstuðningur í námsveri á vorönn 2015 

Starfsmenn námsvers á önninni voru Ólöf S Arngrímsdóttir, Sigríður Anna Ólafsdóttir, Dagbjört K 
Bergmann og Sunneva Filippusdóttir. 

Ólöf var með stuðning fyrir nemendur af starfsbraut auk þess að aðstoða nemendur af af öðrum 
brautum sem komu í námsverið. 

Dagbjört hugaði sérstaklega að nemendum af innflytjendabraut og nemendum sem þurftu aðstoð í 
félagsfræði, uppeldisfræði og sögu. 

Sigríður Anna var með námsstuðning við nemendur í íslensku og nemendur á framhaldsskólabraut 
sem þurftu mikið utanumhald og almennan námsstuðning. 

Heimsóknir í námsver á vorönn 

Reynt er að hafa skráningu á fjölda þeirra nemenda er koma í námsverið en erfitt er að fylgjast með 
hvort allir nemendur skrá sig. Margir nemendur koma oftar en einu sinni í viku og telst hvert skipti 
sem ein heimsókn. Inni í þessum tölum eru ekki nemendur sem eru skráðir í heimanámshópa en á 
önninni voru 39 nemendur skráðir í NAM hópa. 

Skráðar komur í námsver voru rúmlega 900. Inni í þessari tölu eru ekki komur nemenda sem voru 
skráðir í NAM hópa. 

Samkvæmt skráningu voru þetta 258 nemendur.  

LOGOS lesblindugreining 

4 nemendur fóru í LOGOS lesblindugreiningu og fengu ráðgjöf og stuðning í framhaldinu. 

Þess má geta að hver greining er nokkuð tímafrek. Hver greining tekur að meðaltali um 6-7 
klukkustundir sem skiptist í viðtal, fyrirlögn, úrvinnslu, skýrslugerð og skil á niðurstöðum 
greiningarinnar. 

Umsóknir um sérkennslumagn til Menntamálaráðuneytis. 

Sótt var um fjármagn til sérkennslu og aðstoð fyrir 27 nemendur á vorönn 2015. 
Allir þessir nemendur eru með greiningar sem sýna fram á, að þeir eiga rétt á sérstuðningi í námi. 

Þjónusta við nemendur í prófum. 
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Á prófatíma sjá kennarar námsvers um allan upplestur á prófum fyrir nemendur með lesblindu. Bæði 
nemendur í dag- og kvöldskóla.  

Þeim nemendum hefur farið fjölgandi sem óska líka eftir að fá upplestur á prófum sem eru á önninni,  
t.d. í símatsáföngum og nokkrir nemendur fá upplestur á öllum prófum sem þeir taka yfir önnina.  
Einnig þurfa 2-3 nemendur aðstoð við ritun í prófum vegna skrifblindu.  

Nemendur í LOK áfanga 

Einn nemandi í LOK áfanga var í námsaðstoð í námsverinu á haustönn og fjórir nemendur á vorönn. 
Þeir voru með aðstoð í stærðfræði, íslensku, félagsfræði, ísa, ensku og spænsku. Allir þessir 
nemendur stóðu sig með prýði.  

Húsnæði 

Á haustönn kom það fyrir að ekki var aðstaða fyrir alla nemendur inni í námsverinu. Nýja aðstaðan 
inn af lesstofu var því kærkomin viðbót og nýtist ákaflega vel, bæði sem vinnuaðstaða fyrir kennara 
námsversins og fyrir nemendur. Með henni var hægt að bæta þjónustu við nemendur, einkum þá 
nemendur sem koma í námsverið til að taka próf eða koma til að fá ráðgjöf og sérstakan stuðning. 
Þetta eru yfirleitt nemendur sem þurfa upplestur á prófum, nemendur sem eru haldnir kvíða og þurfa 
rólegar prófaðstæður og/eða þurfa mikinn stuðning við námið.  

 

Sunneva Filippusdóttir 
Umsjónarmaður námsvers 

3.18  SKÝRSLA FÉLAGSMÁLAFULLTRÚA 

Inngangur 

Félagsmálafulltrúar á haustönn voru tveir; Ásgerður Bergsdóttir og David Nickel. Stjórn 
Nemendafélagsins við upphaf annar var skipuð Pétri Magnússyni formanni, Hjalta Frey Óskarssyni 
varaformanni, Kristjáni Hrafni Kristjánssyni skemmtanastjóra, Ragnhildi Oddnýju Loftsdóttur hobbita 
og Nikola Alexander Pjevic ráðskonumanni. Þegar líða tók á haustönnina hættu Kristján Hrafn, 
Ragnhildur og Nikola í stjórn nemendafélagsins og við þeirra störfum tók Þorbjörg Elísabet Dexter að 
einhverju leyti. Þegar kom fram á vorönn bættust fleiri í stjórnarhóp NFB.   

Haustönn 2014 

Haustönnin fór af stað í ágúst eins og fyrri haustannir og með nokkrum látum; nemendafélagið stóð í 
ströngu við að undirbúa nýnemakvöld og busaball en félagsmálafulltrúar ásamt NFB skipulögðu 
nýnemaferð. Í fyrsta skipti í mörg ár var engin busun heldur var ákveðið að bjóða öllum nýnemum 
skólans í nýnemaferð að Flúðum þar sem gist yrði yfir nótt.   

Nýnemakvöldið var með nokkuð öðru sniði en verið hafði. Nú voru allar nefndir með kynningarborð 
þar sem starfsemi klúbba/nefnda var kynnt auk þess sem formenn nefnda 
komu upp á svið og kynntu starfið. Einnig komu fram tveir uppistandarar 
og NFB fékk fólk til að taka þátt í leikjum og þrautum á sviðinu. Mæltist 
þetta vel fyrir og er líklegt að sami eða svipaður háttur verður hafður nú 
á hausti komandi.  
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Skólinn bauð svo öllum nýnemum í ferð að Flúðum 2.-3. september. Lagt var af stað frá skólanum í 
nokkrum rútum kl. 10 þriðjudaginn 2. september. Nemendur úr NFB skiptu sér niður á rútur og héldu 
uppi fjörinu í hverri rútu fyrir sig. Þegar við komum á staðinn komu krakkarnir 
sér fyrir í félagsheimili Hrunamanna á Flúðum þar sem við ætluðum að gista og 
fengu sér svo hádegismat. 

Strax eftir hádegisverð var nýnemum skipt upp í litla hópa og svo stjórnuðu 
nemendur úr NFB leikjum og þrautum með hverjum hópi fyrir sig. Þessi 

leikjadagskrá stóð fram eftir degi en þá var 
frjáls tími sem sumir nýttu til göngutúra, 
aðrir til að fara í sund eða bara til að slappa 
af og spjalla. Á meðan höfðu kennarar sem 
voru í ferðinni til matinn, kveiktu upp í 
grillinu og skipulögðu matborðið fyrir 150 
nemendur sem flestir voru orðnir hungraðir.  

Um kvöldið sá Nemendafélagið um kvöldvöku sem langflestir 
nemendur tóku virkan þátt í. Fjörið stóð fram eftir nóttu en 

langflestir voru komnir í ró um kl. 2 um nóttina.  

Seinna þessa haustönn fréttu undirrituð af því að nokkrir nemendur (4-5) hefði nokkrum sinnum farið 
í göngutúra frá húsinu gagngert til að reykja kannabis. Hvort sem þessar sögur eru réttar eða ekki kom 
þetta heim og saman við hegðun þessara nemenda í ferðinni. Einnig grunaði þá kennara sem voru í 
ferðinni um að eitthvað skrýtið væri í gangi hjá þessum nemendum en gat ekki fundið neitt á þeim 
tíma. Þessir nemendur komu svo við sögu í málum sem komu upp í skólanum á önninni.  

Busaballið var haldið að kvöldi 4. september á Spot. Ballið fór sérlega vel fram, nemendur skólans til 
fyrirmyndar. Einu vandræðin sem gæslumenn lentu í voru 
vegna gesta úr öðrum skólum. Strax að balli loknu safnaðist 
hópur saman fyrir utan Spot. Á endanum brutust út slagsmál 
milli tveggja nemenda FB og tveggja nemenda úr FG sem 
lögregla og gæslumenn náðu að róa niður og sendu þann sem 
fyrir versta högginu varð á slysavarðstofuna. Þar urðu reyndar 
einhver eftirmæli sem undirrituð vita þó fátt um.  

Eftir ballið voru þeir nemendur okkar sem lentu í slagsmálum 
kallaðir á fund aðstoðarskólameistara til að útskýra málið. Lítið 
kom fram í því samtali og ekki er vitað um nein eftirmál. Undirrituð hafði samband við FG vegna málsins 
en fékk engin svör þaðan.  

Eins og fyrr voru nemendur sem höfðu boðið „vandræðagestum“ á ballið kallaðir í viðtal hjá 
undirrituðum og þurftu að sæta gestabanni á næsta balli.  

LAN undir stjórn Nördanefndar var haldið í byrjun október og var vel heppnað eins og allt sem 
Nördanefndin tók sér fyrir hendur (þótt þátttakan hefði oft mátt vera betri). Mætingin á LANið var hins 
vegar góð eins og alltaf.  

Vikan 27.-31. október var Hrekkjavöku-vika. Þá var matsalurinn nemenda allur skreyttur í samræmi við 
hefðir og boðið var upp á graskers-útskurðarnámskeið undir stjórn Davids. Fimmtudaginn 30. október 
var svo búningadagur þar sem nokkrir nemendur mættu í búningum. Margir starfsmenn mættu í 
búningum í anda hrekkjavökunnar í tilefni dagsins enda búið að boða til keppni milli starfsmanna í 
matsal skólans. Þar voru það nemendur sem sátu í dómarasæti og völdu sigurvegara í ýmsum flokkum.  
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Í byrjun nóvember útbjuggu undirrituð (með aðstoð aðstoðarskólameistara) fimm ólík 
próf  sem tóku fyrir mismunandi svið, t.d. landafræði og sögu, íslensku og bókmenntir 

o.s.frv. Nemendum 
var svo boðið að 
taka prófin, ýmist öll 
eða eitt/fá og þeir 

sem komu best út úr þeim mynduðu fjögurra manna hóp sem æfði fyrir Gettu betur keppnina sem er í 
byrjun janúar ár hvert.  

Í nóvember var ákveðið að prófa að halda elektró-ball NFB í skólanum. Skreytinganefnd, undir stjórn 
listanefndar, var sett á fót og allt fór á fullt við að breyta matsalnum í danssal. Keypt voru ljós og pantað 
hljóðkerfi sem hæfði balli. Það er skemmst frá því að segja að salurinn varð svakalega flottur og í raun 
kom í ljós að húsnæðið hentar einstaklega vel til skemmtanahalds þar sem forstofan er opin og stór, 
hægt að opna út í portið ef hitinn inni verður mikill og auðvelt aðgengi að neyðarútgöngum. Ballið fór 
að mestu vel fram þótt einhverjir nágrannar hafi kvartað yfir hávaða 
frá tónlistinni. En ballinu lauk kl. 1 um nóttina og því vonandi að 
nágrannar skólans hafi ekki misst mikinn svefn.  

Allir sem stóðu að ballinu voru sérlega ánægðir með þessa tilraun og 
rétt að halda a.m.k. eitt ball í skólanum enda sparar það peninga og 
eykur stemminguna innan skólans. Einhverjar óánægjuraddir 
heyrðust í röðum nemenda en alltaf er hægt að búast við því þegar 
um breytingar sem þessar er að ræða.  

Auk þessara stóru viðburða voru litlir viðburðir í gangi alla önnina; jóla-LAN, bingó, spila- og bíókvöld. 
Atburðirnir voru vel heppnaðir en misvel sóttir eins og gengur.  

Vorönn 2015 

Eins og kom fram hér að ofan urðu nokkrar mannabreytingar á vorönninni eftir að þrír meðlimir 
stjórnarinnar hættu í skólanum. Við starfi skemmtanastjóra tók Hallfríður Elín Pétursdóttir sem verið 
hafði formaður skemmtinefndar. Þorgerður Erla Andrésdóttir tók við sem hobbiti og hafði þá 
yfirumsjón með Nemó og Þorbjörg Elísabet Dexter hélt áfram í stjórn sem meðstjórnandi/ 
ráðskonumaður.  

Vegna lélegrar þátttöku á litla viðburði var ákveðið að prófa að hafa minni viðburði í boði á nýjum tíma: 
milli kl. 18 og 20. Enn er ekki komin nægjanleg reynsla á þetta fyrirkomulag en mörgum hugnast það 
betur þótt þessi tími henti aldrei öllum. 

Fyrsti viðburður vorannar var keppni í Gettu betur. Fyrsta keppnin var á 
móti Menntaskólanum við Sund og vann skólinn þá viðureign. Því næst 
keppti FB við lið MH. Þeirri viðureign tapaði skólinn hins vegar en sigurinn 
yfir MS var vissulega sætur!    

Undirbúningur fyrir árshátíð var á fullu frá byrjun janúar (og var reyndar 
hafinn á haustönn) og miðaði vel áfram. Nördanefnd hélt lítið LAN og stórt 
LAN, bæði mjög vel heppnuð, og var með regluleg kvikmynda- og 
spilakvöld. Listanefnd stóð fyrir perlukvöldi sem var ekki nógu vel auglýst 
og því fáir sem mættu. Reynt var að halda lazer-tag mót, handbolta- og 
fótboltamót en aldrei fékkst næg þátttaka til að úr yrði. 
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Á allsherjarráðsfundi í byrjun febrúar var skerpt enn á lögum félagsins og eru þau nú enn knappari en 
þegar Ásgerður tók við starfi félagsmálafulltrúa ásamt Magnúsi haustið 2012. Við teljum þau nú enn 
skýrari en verið hefur en auk þess stendur til að gera þær breytingar á lögunum að allir þeir sem vilja 
bjóða sig fram til stjórnar NFB þurfi að hafa lágmarksmætingu annirnar tvær áður en nemandinn hefur 
störf í stjórninni. Vonandi verður sú lagabreyting að veruleika núna í haust.  

Eftir mikla kuldatíð á landinu og þegar hver stormurinn hafði rekið annan ákvað NFB að halda sumarball 
í matsal skólans. Úr varð að hafa ballið föstudaginn 13. 
febrúar. Lögreglan hafði gefið leyfi fyrir skemmtanahaldi 
innan skólans á föstudegi og fannst nemendum gott að 
loksins að halda ball á föstudegi. Reyndar voru þetta tilmæli 
frá lögreglunni sem taldi þá ólíklegra að kvartað yrði undan 
hávaða. Og það stóð heima; ballið var ágætlega sótt, stuðið 
frábært og heitt og bjart inni þótt enn einn stormurinn hafi 
geisað úti. Allir gestir mættu í sumardressinu og fengu 
blómsveig um hálsinn, boðið var upp á ískalda og exótíska 
safa-drykki og tónlistin var með suðrænu ívafi. Matsalurinn 
og anddyri skólans var skreytt pálmatrjám og blómum svo 
fátt minnti á febrúarkuldann þegar inn var komið. Þetta 
auka-ball var því vel heppnað og hlýjaði mörgum fram að árshátíð.  

Þann 18. febrúar stóð til að halda Söngkeppni FB, undankeppni fyrir Söngkeppni framhaldsskólanna. 
Vegna skipulagsleysis að hálfu formanns tónlistarnefndar og erfiðleika við að 
halda æfingar með keppendum var keppninni hins vegar frestað um viku. Að 
kvöldi 26. febrúar var keppnin svo haldin í matsal skólans og var mæting á 
viðburðinn býsna góð og margir góðir keppendur. Rut Svavarsdóttir fór með sigur 
af hólmi og keppti fyrir hönd skólans í Söngkeppni framhaldsskólanna. Rut komst 
því miður ekki í úrslit í þeirri keppni.  

Sú breyting varð á skipulagningu sæludaganna að hún var sett í hendur LOK-nemenda sem áttu alfarið 
að sjá um að skipuleggja og undirbúa sæludagana. Undirrituð áttu svo að hafa umsjón með verkinu, 
þ.e. að sjá til þess að hópurinn ynni vinnuna sína. Eins og svo oft áður lenti hins vegar mikil vinna á 
félagsmálafulltrúunum. Bæði komu upp veikindi í fjögurra manna sæludaga-hópnum svo eftir stóðu 
tveir nemendur sem voru ekki alveg nógu drífandi. Þó verður að segjast að vinnan við sæludagana var 
mun léttari nú en undanfarin tvö ár. Kemur þar tvennt til; mjög margir viðburðir voru haldnir innan 
skólans (margar vinnu-/námsstofur) og hópurinn hafði unnið rösklega fram að veikindum. Við teljum 
gott að vinnan sé í höndum þroskaðra LOK-nemenda en lítið má út af bregða til að vinnan lendi (aftur) 
að miklu leyti á herðum félagsmálafulltrúanna.  

Ánægja var með vinnu- og námsstofur á sæludögum en þó teljum við 
að gott sé að hafa fleiri almenna viðburði í gangi heldur nú var svo 
þeir, sem ekki hafa áhuga á eða þurfa á námsstofunum að halda, geti 
gert sér glaðan dag á sæludögum og valið sér eitthvað skemmtilegt.  

Á meðan á undirbúningi sæludaga stóð var einnig verið að undirbúa 
árshátíðina. Fljótlega var ákveðið að hafa matinn í matsal skólans og 
fá þá sem sjá um mötuneyti skólans til að sjá um matinn. Allt fór á 
fullt við undirbúning og skreytinganefndin frábæra setti allt á fullt ásamt árshátíðarnefnd. Ballið sjálft 
var svo haldið á SPOT sem er núna næstum eini staðurinn sem getur hýst ball af okkar stærðargráðu 
(ekki of stór og ekki of lítill).  

Tveimur vikum fyrir árshátíð kom í ljós að formaður árshátíðarnefndar hafði pantað DJ frá Akureyri 
sem kom í ljós að var bæði mjög dýr og hafði auk þess pantað ljós og hljóðbúnað fyrir háar fjárhæðir. 
Var ákveðið að hætta við fá hann á ballið – en þá upphófust nokkur vandræði þar sem hann taldi sig 
eiga heilmikið inni hjá NFB. Þegar félagsmálafulltrúar sáu að ekki væri hægt að afpanta manninn með 
venjulegum hætti voru málin sett í hendur aðstoðarskólameistara sem leysti málið á sinn hátt.  
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Í fyrsta skipti í mörg ár var ekkert árshátíðarleikrit sett upp í skólanum. Boðið hafði verið upp á 
leiklistarval á vorönn og var það sett í hendurnar á kennarar þess áfanga og nemendanna hvort þeir 
settu upp lítið verk eður ei. Þau tók þá sameiginlegu ákvörðun að setja ekki neitt leikrit upp en við 
vonum sannarlega að á næsta ári verði árshátíðarleikrit sett upp sem fyrr.  

Árshátíðin var haldin fimmtudaginn 5. mars. Umgjörðin í matsal skólans var öll hin glæsilegasta; rauður 
dregill lá að aðalinngangi skólans og kveikt var að 
kertaröð meðfram. Við innganginn inn í matsalinn var 
stór blöðrusveigur sem breytti aðkomunni mikið. 
Þegar inn í matsal var komið voru matborðin og 
hlaðborðið fallega skreytt með stórum blómvöndum 
og glimmeri. Er það mál manna að aldrei hafi 
matsalurinn verið eins fallega skreyttur og þetta kvöld. Auddi og Sveppi voru 
veislustjórar undir borðhaldi og Sirkus Íslands sýndi mörg skemmtileg atriði. Eftir 
matinn fóru nemendur í partí á meðan starfsmenn skólans og örfáir úr árshátíðarnefnd 
gengu frá í salnum.  

Þegar á SPOT var komið var þar einnig búið að skreyta allt með blöðrum, satínborðum og glimmeri. 
Síðan héldu Nyxo, Steindi og Bent og Páll Óskar uppi fjörinu 
á SPOT til kl. 2 um nóttina. Einhver misskilningur var milli 
starfsmanna SPOT og yfirmanna því þeir fyrrnefndu stóðu í 
þeirri trú að ballið væri aðeins til kl. 1 en við höfðum fengið 
leyfi yfirmannanna og lögreglu til að halda ballið til kl. 2. Þessi 
misskilningur var þó leiðréttur og olli aldrei miklum 
vandræðum.  

Frá sjónarhorni félagsmála- og forvarnafulltrúa fór þetta ball 
einstaklega vel fram. Engin stór mál komu upp og enginn 
alvarlega „veikur“ í sjúkraherbergin. Aðeins eitt fór illa og það var að glænýr og rándýr áfengismælir 
sem keyptur hafði verið stuttu áður var í algjöru lamasessi stóran hluta ballsins og gerði því lítið gagn. 
Það vildi okkur til happs að þegar mest á reyndi kom lögreglan í eftirlitsferð og gat lánað okkur mælinn 
sinn í stutta stund til að láta nokkra nemendur og gesti þeirra blása.  

Eitt mál kom upp á árshátíðinni og reyndar hafði svipað mál komið upp á sumarballinu. Nemendur í 10. 
bekk komu inn með fölsuð skilríki. Eftir ábendingu frá nemendum FB voru þessir krakkar settir inn í 
sjúkraherbergi og eftir að hafa gefið upp rétt nafn var hringt í foreldra og þeir sóttir. 

Keypt var nýtt miðakerfi fyrir alla miðasölu NFB. Kerfið einfaldar allt utanumhald og verður mikil 
hagræðing þegar nemendur hafa náð fullum tökum á öllu sem þetta sölukerfi hefur upp á að bjóða. 
Þetta er vissulega dýrara heldur en áður var þegar miðasalan var „handstýrð“ en þegar allt er talið er 
með er ekki víst að þetta sé eins dýrt og það virðist í fyrstu, ekki síst vegna þess að enginn möguleiki er 
á að peningar hverfi úr kassanum í þessu kerfi. 

Kosningar til nýrrar stjórnar NFB og nefnda var 20.-21. apríl. Skráning framboða hófst strax í byrjun 
apríl og stóð til 10. apríl. Fáir skráðu sig í framboð og í sumar nefndir bauð enginn sig fram. Auglýsingar 
og kynningar á framboði átti svo að fara fram vikuna 13.-17. apríl en hún var afar bragðdauf, eiginlega 
bragðlaus enda afar fáir sem kynntu framboð sitt þótt boðið væri upp á ótal tækifæri til þess. 
Frambjóðendur voru ansi sigurvissir og töldu sig því ekki þurfa að auglýsa neitt.  

Aðeins einn maður bauð sig fram til formanns NFB en það var sitjandi formaður, Pétur Magnússon. 
Reyndar ætlaði annar nemandi, Patrekur Helgason, að bjóða sig fram gegn honum en vegna breyttra 
reglna fyrir þá sem bjóða sig fram í framboðssæti gat Patrekur ekki boðið sig fram. Hann bauð sig þess 
í stað fram til varaformanns ásamt sitjandi formanni videónefndar, Victori Alexander Guðjónssyni. 
Reyndar voru margir þeirra sem buðu sig fram nú vor nemendur sem setið höfðu í stjórn eða nefndum 
á þessu skólaári. Niðurstaða kosninganna var einnig sú að margt af því góða fólki sem haldið hefur um 
stjórnartaumana á þessu skólaári heldur áfram næsta vetur. Það er því reynslumikið fólk sem stýrir NFB 
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næsta vetur og er vonandi að sú reynsla skili sér í góðu og enn kröftugara starfi en verið hefur. Pétur 
Magnússon heldur áfram sem formaður, Victor Alexander verður varaformaður, Bjarni Þór Jónsson 
markaðsstjóri, Þorbjörg Dexter skemmtanastjóri og Daníel Már Aðalsteinsson meðstjórnandi.  

Í lok vorannar, nánar tiltekið síðasta vetrardag 22. apríl, var haldin sumarhátíð í matsal skólans. Þá gaf 
NFB öllum pítsur, ávaxtasafa og ávexti auk þess sem 
stórhljómsveitin the Whalers spilaði nokkur lög við 
gríðarlegan fögnuð viðstaddra. Vonandi verður þessi 
sumarhátíð að hefð.  

Undirrituð hefur fundað tvisvar með nýrri stjórn NFB; einu 
sinni með fráfarandi stjórn og einu sinni aðeins með nýrri 
stjórn. Á fyrrnefnda fundinum var farið yfir vinnu og vinnulag, 

álag við stjórnun og nefndarstörf og mikilvægi góð undirbúnings og samvinnu fyrir alla stóra viðburði. 
Á síðarnefnda fundinum var ákveðið hvenær og hvar fyrstu stórviðburðir haustannar skyldu haldnir; 
nýnemakvöld, nýnemaferð og busaball. 

Niðurstaða 

Þegar litið er yfir skólaárið í heild verður ekki annað sagt en að flest hafi gengið vel og vissulega betur 
en undanfarin tvö ár þar á undan. Þrátt fyrir nokkrar mannabreytingar í stjórn og í nefndum kom alltaf 
gott fólk í stað þeirra sem fóru og því margt sem gekk mun betur en áður. 

Nokkrar nefndir voru mjög virkar, t.d. nörda- og listanefnd og þá var stjórn NFB óhrædd við að gera 
breytingar, eins og t.d. að prófa að halda böll innan skólans. Eins og alltaf hefði verið gaman að mæting 
á alla viðburði hefði verið betri en ekki verður á allt kosið.  

Vinna við forvarnir á árinu fólst að miklu leyti í því að taka nemendur, sem lentu í sjúkraherberginu á 
böllum, í viðtöl eftir böllin. Þá þurftu forvarnarfulltrúar ásamt skólastjórnendum nokkrum sinnum að 
hafa afskipti af nemendum sem líklegt var að hefðu mætt undir áhrifum fíkniefna í skólann. Finnst 
undirrituðum mikilvægt að skerpa á vinnuferli eða viðbragðsáætlun þegar kemur að nemendum sem 
grunaðir eru um neyslu í/við skólann sem og þeim sem mæta undir áhrifum í skólann. Í fyrra töldu 
félagsmálafulltrúar þetta eitt af forgangsmálunum en enn er óljós hvað gera skal.  Á til dæmis alltaf að 
kalla til lögreglu, upplýsa skólastjórnendur og forráðamenn og hvað skal gera í framhaldinu. Hver á að 
ræða við forráðamenn, hvernig verður framvinda nemenda í skólanum, hvort boða eigi þessa 
nemendur á fund með forvarnarfulltrúa og/eða benda þeim á ákveðin úrræði, fylgjast með þeim það 
sem eftir önnina ef þeir halda áfram í skólanum o.s.frv. Þessum spurningum var ekki fullsvarað í vetur 
en forvarnarfulltrúar ætla að gera það nú á vordögum.  

Einu sinni í mánuði sótti Ásgerður SLÖFF-fundi sem eru nauðsynlegur samvinnuvettvangur fólksins sem 
stendur næst unga fólkinu í hverfinu.  Þann 1. júní sóttu svo undirrituð fræðslumálþing um kannabis 
sem var afar fróðlegt og vekjandi.  

Þótt starf félagsmála- og forvarnarfulltrúa sé oft strembið er einstaklega gott að vera í nánum tengslum 
við nemendur í gegnum félagslífið á þann hátt sem við erum. Mikilvægt er að bæta ekki endalaust við 
verkefnum á félagsmála- og forvarnarfulltrúa þótt vissulega falli margt undir þeirra verksvið. Ef 
verkefnin verða of mörg og óyfirstíganleg er hætt við að fáir bjóði sig fram í starfið þegar staða losnar. 
En starfið í ár var sérlega gefandi og skemmtilegt með stjórn sem þorði að taka óvinsælar ákvarðanir 
og breyta til. 

 
 

_______________________________    _______________________________ 
Ásgerður Bergsdóttir      David P. P. Nickel 
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3.19  SKÝRSLA NÁMS- OG STARFSRÁÐGJAFA FB 

Inngangur  

Veturinn 2014 - 2015 störfuðu tveir náms- og starfsráðgjafar í fullu starfi við skólann, Elísabet Vala 
Guðmundsdóttir og Ólöf Helga Þór.  Sesselja Pétursdóttir var náms- og starfsráðgjafi við verkefnið 
Menntun núna í Breiðholti til 1. maí 2015. 

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 tímafrekasti einstaki þátturinn í starfi náms- og starfsráðgjafa.  Viðtölin fara bæði fram í 
opnum viðtalstímum og einnig í pöntuðum viðtölum utan opinna tíma.  Nemendur úr dagskóla, 
kvöldskóla og sumarskóla hafa allir aðgang að þjónustunni. Einnig kemur alltaf talsvert af fólki sem 
eru ekki nemendur í skólanum í viðtöl. Margt þeirra eru þó mögulegir 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 fullorðinsfræðslu í landinu. 

Heimsóknir nemenda til náms- og starfsráðgjafa voru skráðar og einnig nokkur símaviðtöl (einkum 
löng símaviðtöl).  Símaviðtöl eru örugglega innan við 3% þeirra erinda sem eru tiltekin í tölunum hér á 
eftir.   Styttri símaviðtöl og erindi í tölvupósti eru ekki skráð sérstaklega en eru þó umfangsmikill hluti 
starfsins. Þau erindi sem náms- og starfsráðgjafar sinna í þessum viðtölum eru mjög fjölbreytt og hér 
fyrir neðan má sjá dæmi um þau helstu: 

Ráðgjöf vegna náms- og starfsvals, upplýsingar um námsleiðir innan og utan skóla og um ýmsar 
stofnanir, ráðgjöf og stuðningur vegna námserfiðleika, námstækni, ráðgjöf vegna persónulegra mála 
sem hafa áhrif á námsframvindu nemenda, samskipti við foreldra og að lokum má geta þess að náms- 
og starfsráðgjafar eru málsvarar nemenda og þurfa oft að leysa mál vegna samskipta þeirra og 
kennara. 

Heildarfjöldi viðtala á haustönn 2014 :  1629 

Fjöldi einstaklinga sem komu í viðtal á haustönn 2014:  774 

Heildarfjöldi viðtala á vorönn 2015: 1460 

Fjöldi einstaklinga sem komu í viðtal á vorönn 2015: 958 

Fjöldi einstaklinga sem komu í viðtal á skólaárinu:  1304 

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) 

Skrá upplýsingar um greiningar og sérþarfir nemenda í Innu. 

Meta þörf fyrir sérkennslu og vera í samstarfi við kennara þar um. 



71 
 

Sækja um fjárveitingar til sérkennslu og aðstoð v/fatlaðra og langveikra nemenda til 
Menntamálaráðuneytis. 

Meta beiðnir nemenda um undanþágur frá einstökum námsgreinum. 

Halda vikulega fundi um málefni einstakra nemenda og skipulag námsstuðnings í skólanum. 

Sérúrræði í prófum (sjá sérkafla hér fyrir neðan) 

Aðstoð í prófum - prófatími 

Náms- og starfsráðgjafar hafa umsjón með aðstoð í prófum og lengri próftíma ásamt umsjónarmanni 
námsvers. Veturinn 2014 – 2015 sóttu nemendur um sérrúrræði í prófum í Innu. Nemendur með 
lengri próftíma voru í almennum stofum. Náms- og starfsráðgjafar, Sigríður og Sunneva í námsveri 
sáu um að framfylgja óskum nemenda um sérúrræði á prófatímabilinu. 

Aðhald við heimanám  

Elísabet Vala og Sunna umsjónarmaður námsvers héldu í sameiningu utan um hóp nemenda sem eru 
aðallega á snyrtibraut en einnig sjúkraliðabraut.  Þessir nemendur hafa átt í erfiðleikum með 
ákveðnar námsgreinar. Nemendur mættu í námsver tvisvar í viku og fengum mikinn stuðning í 
ákveðnum greinum.  Þetta gekk vel og nú er útlit fyrir að allir snyrtibrautarnemendurnir í hópnum 
nema einn hefji nám í verklegri snyrtifræði í haust. 

Skólakynningar  

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

5 stórar hverfakynningar voru haldnar fyrir grunnskólanemedur þar sem allir framhaldskólar á 
höfuðborgarsvæðinu kynntu starfsemi sína. Náms- og starfsráðgjafar, kynningastjóri og stjórnendur 
FB mættu á þessar kynningar fyrir hönd FB. 

Náms- og starfsráðgjafar 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. 

Umsjónarkerfi 

Annað árið í röð voru nýnemar boðaðir í viðtal til umsjónarkennara í upphafi skólaárs ásamt 
foreldrum sínum. Einnig var reynt að láta nemendur fá umsjónarkennara sem kenndu þeim á fyrstu 
önninni. Þetta tókst í flestum tilvikum.  Í vetur var tekin upp sú nýbreytni að nemendur voru boðaðir í 
viðtal með foreldrum sínum að loknu miðannarmati. Hefur þetta mælst vel fyrir og verður þróað enn 
frekar á næsta skólaári. 

Brotthvarfsvinna 

Könnun á námsumhverfi framhaldsskólanema var lögð fyrir í byrjun október. Fyrirlögn fór fram á 
bókasafni og gekk mjög vel. Af 195 nýnemum (fæddir 1998) tóku 188 könnunina eða rúmlega 96%. 
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Niðurstaða skimunarprófsins gaf upplýsingar fjölda áhættuþátta fyrir alla þátttakendur og skilgreindi 
nemendur í áhættuhóp. 

17 nemendur voru skilgreindir í verulegri áhættu þar sem þeir mældust með 8 eða fleiri áhættuþætti 
af 15. Fylgst var með þeim nemendum sérstaklega og staða þeirra tekin út í lok árs. 

6 nemendur hafa lokið meira en 25 einingum yfir árið og eru öll nema eitt með yfir 95% mætingu. 

Ekkert í hegðun þeirra bendir til brotthvarfshættu og þau halda öll áfram í skólanum á næstu önn. 

3 nemendur hafa lokið 18 – 21 einingu og er mæting þeirra á bilinu 85 – 94%. Þau halda öll áfram í 
skólanum á næstu önn. 

5 nemendur hafa lokið 10 – 12 einingum. Mæting þessara fimm nemenda fór niður í kringum 50% á 
a.m.k. annarri önninni. Einn þessara nemenda er hættur í skólanum. Hann og foreldrar hans voru í 
miklu sambandi við námsráðgjafa og mikið var reynt að styðja hann. Hin fjögur verða öll í skólanum á 
næstu önn en þurftu öll að sækja um áframhaldandi skólavist vegna of fárra eininga og slakrar 
mætningar. 

3 nemendur náðu færri en 10 einingum. Tveir af þeim eru hættir í skólanum. Sá þriðji var ekki í 
skólanum á vorönn en er væntanlegur aftur á haustönn. Hann fór í annað úrræði á vorönn og var það 
fyrir frumkvæði námsráðgjafa.  

Annar af hinum nemendunum var í sambandi við námsráðgjafa og var t.d. boðinn stuðningur í 
námsveri. Það dugði þó ekki til. Mæting þess nemanda var í kringum 80% þangað til hann hætti. 

Sá þriðji af þessum nemendum komst aldrei neitt af stað í skólanum, mætti alltaf illa og lauk engri 
einingu.  Mikið var reynt að vera í sambandi við nemandann og foreldra en allt kom fyrir ekki. 

Það er ljóst að nemendahópurinn sem mælist í brotthvarfshættu samkvæmt skimuninni er mjög 
fjölbreyttur og námsstaðan er mjög misjöfn.  Þannig stendur um 1/3 hópsins sig mjög vel að öllu leyti. 

Áfram verður fylgst með þessum nemendum og reynt verður að hlúa sérstaklega að þeim sem hafa 
lokið fáum einingum og þurftu að sækja um áframhaldandi skólavist. Þeir nemendur eru í augljósri 
brotthvarfshættu. 

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, Valgerður 
Snæland Jónsdóttir 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.  

Töluverð aukning hefur verið í samvinnu við Greiningarstöð ríkisins, starfsmenn Geðsviðs LHS, 
sálfræðinga hjá Kvíðameðferðarstöðinni og Barnavernd Reykjavíkur.   

Vegna ýmissa persónulegra vandamála nemenda hafa náms- og starfsráðgjafar einnig samskipti við 
sálfræðinga, geðlækna, félagsráðgjafa og náms- og starfsráðgjafa í öðrum skólum. 

Náms- og starfsráðgjafar FB hafa sótt fræðslufundi á vegum Félags náms- og starfsráðgjafa og fundi 
hjá Reykjavíkurborg vegna flutnings nemenda á milli skólastiga. 

Samvinna og tengsl innan skóla 

Náms- og starfsráðgjafar eru í miklum samskiptum við kennara, umsjónarkennara og fagstjóra 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.   
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Síðastliðið haust var sett á laggirnar svið nemendaþjónustu í FB. Sviðið þjónustar nemendur skólans á 
margvíslegan hátt. Undir sviðið heyra, bókasafn,  náms- og starfsráðgjöf, námsver, 
framhaldsskólabraut, stuðningur við nemendur með annað móðurmál en íslensku (innflytjendur), 
foreldraráð, félagsstörf nemenda, heilsuefling, forvarnir og upplýsingatækniver. Meginhlutverk 
sviðsins er að sitja vikulega stjórnendafundi.  Fundað var eftir þörfum með starfsmönnum á öllu 
sviðinu, en oftar var þó fundað með einstaka sérfræðingi. Sviðstjóri nemendaþjónustu var Ólöf Helga 
Þór náms- og starfsráðgjafi. 

Náms- og starfsráðgjafar voru í samstarfi við framhaldsskólabraut og sátu reglulega fundi með 
umsjónarkennurum á þeirri braut. Þær tóku einnig viðtöl við nýnema á framhaldsskólabraut og 
foreldra þeirra ásamt Sigríði Önnu umsjónarmanns framhaldsskólabrautar.  

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

Náms- og starfsráðgjafar sitja í áfallaráði skólans. 

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.  27 
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. 

Samstarf FB og þjónustumiðstöðvar Breiðholts 

800.000 kr. styrkur fékkst frá Lýðheilsustöð til að halda áfram að þróa samstarfsverkefni náms- og 
starfsráðgjafar FB og Þjónustumiðstöðvar Breiðholts um sálfræðiþjónustu við nemendur FB.  Á 
skólaárinu 2014 – 2015 var ákveðið að skipuleggja HAM – námskeið fyrir nemendur FB og sáu 
sálfræðingar frá Þjónustumiðstöð Breiðholts um kennsluna og fór styrkurinn sem fékkst frá 
Lýðheilsustöð í að borga þeirra laun að hluta til.  Náms- og starfsráðgjöf FB sá um allt utanumhald 
námskeiðanna í skólanum.  

24 nemendur luku HAM – námskeiði á haustönn og 20 á vorönn.  Samtals luku því 44 nemendur FB 
HAM – námskeiði í vetur. Fleirum var boðið að taka þátt, en ýmist afþökkuðu af ýmsum ástæðum eða 
hættu áður en námskeiðinu lauk.  Allir nemendurnir sem fóru á námskeiðið höfðu fyllt út skimun 
vegna kvíða – og þunglyndis. Nemendurnir voru á öllum stigum náms og námsframvinda þeirra mjög 
misjöfn þegar námskeiðið hófst. Margir voru í mikilli brotthvarfshættu.  

Af þeim 44 nemendum sem luku námskeiðinu eru 6 útskrifaðir úr skólanum, 11 nemendur hafa sýnt 
augljósar framfarir í námsárangri,  hjá 14 nemendum er árangur svipaður og áður og 13 nemendur 
eru hættir í skólanum eða uppfylltu ekki skilyrði til áframhaldandi skólavistar. 

Öllum nemendum var boðið upp á eftirfylgdarviðtal með sálfræðingum þar sem farið var yfir árangur 
námskeiðsins og nemendum bent á frekari úrræði. Langflestir nýttu sér það. 

Af viðtölum náms- og starfsráðgjafa FB við þátttakendur má ráða að nemendur voru ánægðir með 
námskeiðið og töldu sig hafa fengið verkfæri til að vinna áfram í því að bæta sína líðan. 

Á vorönn var aðhald gagnvart þátttakendum aukið og ætlast var til þess að nemendur skiluðu 
hugsanskrám og var það mjög til bóta enda höfðu nemendur af haustnámskeiði gert þá athugasemd 
að betra hefði verið að þurfa að skila heimavinnu á milli tíma. Þannig var unnið að því að betrumbæta 
námskeiðið og auka árangur.  Áberandi er eftir veturinn að hópurinn sem tók námskeiðið á vorönn 
stendur sterkar að vígi en hópurinn sem tók hann á haustönn. Það var mun þyngri hópur með stærri 
vandamál og voru langflestir nemendurnir sem nú eru hættir skólanum í þeim hópi.  Þeir nemendur 
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þurftu mun meira til að ná sér á strik í námi og sumir þeirra hættu beinlínis í þeim tilgangi að einbeita 
sér að því að vinna í líðan sinni. 

Fengist hefur áframhaldandi styrkur uppá 1.000.000 kr frá Lýðheilsustöð þannig að verkefnið mun 
halda áfram á næsta skólaári. 

Erlent samstarf 

Gestkvæmt var í náms- og starfsráðgjöfinni á vorönn.   Náms- og starfsráðgjafi frá Tékklandi fékk  
EEA-styrk til að dvelja hjá okkur í tvær vikur, fylgdist með í námsráðgjöf og enskukennslu. Allur 
undirbúningur og skipulag þessarar heimsóknar var í höndum námsráðgjafa FB.  

Í  febrúar tókum við á móti 22 dönskum náms- og starfsráðgjöfum í nokkra klukkutíma.  Í lok apríl 
komu 10 sænskir kennarar og náms- og starfsráðgjafar og kynntu sér íslenska skólakerfið og þar á 
meðal FB. Skipulagning þessarar heimsóknar var algjörlega í höndum náms- og starfsráðgjafa í FB. 

Ólöf Helga fékk Erasmus-styrk til að sækja tengslaráðstefnu í Rúmeníu í desember. 

Lokaorð  

Náms- og starfsráðgjöf FB sinnir mörgum og fjölbreyttum verkefnum.  Sókn nemenda í námsráðgjöf 
er mikil eins og verið hefur og álag er mikið.   Fyrir utan hin fjölbreyttu verkefni höfum við sótt 
námskeið og fræðslufundi til að halda okkur við í starfi. Enn fremur er gefandi að fá gesti frá 
útlöndum  og ekki síður að sækja heim kollega okkar í útlöndum. 

Júní  2015 

Náms – og starfsráðgjafar FB 

Elísabet Vala Guðmundsdóttir 

Ólöf Helga Þór 

3.20  SKÝRSLA KYNNINGARSTJÓRA 

FB leggur áherslu á virðingu í samskiptum manna á milli, fjölbreytni í námsvali og sköpunarkraft. Þessi 

gildi eru skólanum mikilvæg og þau má sjá á nýrri vefsíðu skólans ásamt nýrri útgáfu og 

hreinteikningu af merki skólans sem nú hefur verið tekið í notkun. Við sem störfum við skólann viljum 

hag hans sem bestan, viljum vera ánægð í starfi og vera stolt af skólanum okkar og að ímynd skólans 

sé góð. Ég lít svo á að hlutverk kynningarstjóra sé meðal annars að bæta ásýnd skólans og auka 

upplýsingflæði til starfsmanna og nemenda og þannig hugsanlega stuðla að aukinni ánægju 

starfsmanna með faglegum vinnubrögðum. Samkeppni um nemendur á meðal framhalsskóla þýðir að 

við í FB verðum að vera dugleg að koma því sem faglegast og best á framfæri hversu góður kostur 

það er fyrir nemendur að velja FB.  

Helstu verkefni  

Yfirumsjón með ýmsum viðburðum og kynningum eins og útskrift,  foreldrakynningu, 

morgunverðarkynningum, opnu húsi og öðrum viðburðum. Fréttaskrif, fréttaöflun, myndatökur 

/myndvinnsla fyrir vefsíðu og samfélagsmiðla. Umsjón með auglýsingum og kynningarefni. Samskipti 

við fjölmiðla. Alþjóðleg samskipti og þar með gerð umsókna um erlenda styrki auk gerð fylgiskjala og 

lokaskýrlu með þeim verknámsnemendum og kennurum sem fara í starfsþjálfun til útlanda. Umsjón 

með dvöl nemenda erlendis og rafræn samskipti á meðan á dvölinni stendur. Umsjón með nýju og 

endurbættu útliti skólans og undirbúningur að gerð nýs kynningarefnis með nýjum merkingum, nýju 

með litum og lógói.  
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Kennsla var 25% á skólaárinu. 

Kynningar 

Kynningar á skólaárinu voru fleiri og öflugri en áður. Ákveðið var að halda áfram að bjóða upp á 

morgunverðarkynningar fyrir nemendur 10. bekkjar í Breiðholti og nágrenni ásamt  forráðamönnum 

þeirra, umsjónarkennurum og námsráðgjafa. Það er ljóst að kynningarnar hafa jákvæð áhrif á aðsókn 

að skólanum. Öllum viðburðum sem tengjast skólastarfinu var komið á framfæri bæði fyrirfram og 

eftirá með myndum og frásögnum bæði á vefsvæði skólans og á samfélagsmiðlum og þegar tilefni 

gafst með fréttaskotum í Breiðholtsblaðið og öðrum blöðum þegar um stærri viðburði er að ræða 

eins og útskrift. 

Boxið framkvæmdakeppni framhaldsskólanna var haldin á haustdögum. Kynningarstjóri hélt utan um 

framkvæmdina nú sem fyrr. Stefnt er að því að félagsmálafulltrúar skólans haldi utan um næstu 

keppni. 

Alþjóðastarf 

Í fjölmörg ár hefur skólinn tekið þátt i alþjóðastarfi og verið virkur þátttakandi í Nordplus  og ýmsum 

verkefnum á vegum Evrópsku menntaáætlunarinnar. Nokkur ný verkefni urðu til eins og nýtt 

samstarf við Tékkland „Teachers on the move“ og nýtt Nordplus kennaraverkefni í samstarfi við 

Eistland. Skólinn fékk á ný styrk í málaflokknum Erasmus+ nám og þjálfun í starfsmenntun sem tryggir 

áframhaldandi vinnu á þessu sviði til ársins 2017. Allar starfsmenntabrautir skólans taka þátt að 

þessu sinni og bættist nú Danmörk og Spánn við. Við höldum áfram samstarfi okkar við Eistland og er 

undirbúningur að starfsþjálfun nemenda og kennara vorið 2016 hafin í þessum löndum.   

Alls voru farnar 17 starfsþjálfunarferðir nemenda og 10 kennaraferðir til útlanda á vegum á Leonardo 

og Erasmus+ áætlunarinnar á skólaárinu.  

Á vorönn 2015 lauk verkefni sem tengist stærðfræði og húsasmíði. Styrkurinn var frá EEA Norway 
Grant. Verkefnið snýr að því að þróa nýtt rafrænt stærðfræðinámsefni fyrir húsamiðabrautir skólanna 
tveggja. Auk þess var lokið verð gerð kennslu og kynningar myndbands fyrir húsamíði þar sem kennd 
er hönnun og smíði valmaþaks.  

Á skólaárinu tókum við þátt í Norrænu frumkvöðlaverkefni ásamt skólum í Danmörku. Noregi og 
Finnalandi. Verkefnið er styrkt af Erasmus+ sjóðnum og heitir International Nordic Entrereneurship. 
Verkefnið er til tveggja ára og taka nemendur og kennarar þátt í 24 tíma frumkvöðlabúðum í hverju 
landi fyrir sig. FB mun taka á móti öllum hópnum í apríl 2016 og halda frumkvöðlabúðir hér.  

Heimsóknir erlendra gesta 

Fjöldi erlendra gesta komu í heimsókn á skólaárinu frá ýmsum löndum í Evrópu, bæði kennarar og 
nemendur. Leið varla sú vika á vorönn að ekki komu gestir frá útlöndum í heimsókn. Til okkar komu 
einning nemendur og kennara frá Belgíu, Eistlandi og Danmörku í starfsþjálfun og dvöldust hér á landi 
um nokkurra vikna skeið. Kynningarstjóri hafði umsjón með skipulagningu dvalarinnar ásamt 
fagstjórum viðkomandi deilda.  

24 tíma frumkvöðlabúðir innanlands 

Sótt var um styrk til Sprotasjóðs og fengust 1.2 milljónir til þess að halda frumkvöðlabúðir í FB í 

október 2015 með þátttöku 5 framhaldsskóla á landinu og munu nemendur meðal annars vinna hluta 

af verkefninu í FabLab. 

Nýtt merki /nýir litir/ný heimasíða 

Vinnu við hreinteikningu á merki skólans er lokið og unnið að gerð nýs útlits á eyðublöðum, 

umslögum og ýmsu kynningarefni fyrir skólann. Hafinn er undirbúningur að nýjum merkingum um 
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allan skólann sem og nýju merki skólans utanhúss. Stefnt er að þvi að nýjar merkingar með nýja 

lógóinu og nýju fersku útliti verði tilbúnar til notkunar fyrir 40 ára afmæli skólans í október 2015. 

Frumkvöðlabraut  

Kynningarstjóri tók þátt í mótun nýrrar frumkvöðlabrautar á skólaárinu.  

Framtíðarsýn 

Skólinn tekur þátt í fjölmörgum frumkvöðla- og nýsköpunarverkefnum. Fjölmörg tækifæri standa 

verknámsbrautum til boða til eflingar verknámi  eins og starfsþjálfun nemenda og kennara í 

útlöndum. Heimasíðan og samfélagsmiðlar skólans eru áhrifaríkir miðlar og þar birtast nær daglega 

lifandi fréttir og fjölmargar myndir af lífi og starfi í skólanum. Framtíðn er björt og mikil gróska 

framundan.  

 

Ágústa Unnur Gunnarsdóttir kynningarstjóri  
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4 SKÓLAFUNDIR 

4.1 SKÓLAFUNDUR 11. NÓVEMBER 2014 

 

 

 

 
 
 
 
 
Hvernig á nám við Fjölbrautaskólann í 
Breiðholti að vera samsett?  

 

Skólafundur 11. nóvember 2014 
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Kæri lesandi 

 

Þriðjudaginn 11. nóvember 2014 var haldinn skólafundur í FB. Efni fundarins að 

þessu sinni var ný námskrá skólans sem nú er í smíðum og byggir á lögum um 

framhaldsskóla frá 2008, en samkvæmt þeim lögum á námskráin að taka gildi 

haustið 2015.  

 

Fundurinn var skipulagður með svipuðum hætti og undanfarin misseri. Nemendur 

ræddu saman  í kennslustofum undir stjórn kennara sinna og skiluðu niðurstöðum 

til skólameistara. Í bæklingi þessum eru birtar niðurstöður umræðnanna í hverjum 

kennsluhópi, svo og þær leiðbeiningar sem settar voru fram til undirbúnings 

fundinum. 

 

Fundurinn var undirbúinn í skólaráði og kann ég skólaráðsfulltrúum góðar þakkir 

fyrir. Skólafundur er mikilvægur þáttur í lýðræðisuppeldi nemenda, en á þessum 

fundum er rödd nemenda gerð heyrinkunn með formlegum hætti. Margar góðar 

ábendingar komu fram og munu skólayfirvöld, kennarar og aðrir hafa umræður frá 

skólafundi til hliðsjónar í námskrárvinnunni og skipulagningu skólastarfsins fyrir 

haustið 2015.  

 

Reykjavík, 18. nóvember 2014, 

 

Guðrún Hrefna Guðmundsdóttir skólameistari  
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Tölvubréf, sent út föstudaginn 7. nóvember 2014 
 

Kæru nemendur í FB 

 

Þriðjudaginn 11. nóvember verður skólafundur, þar sem nemendur og kennarar 

ræða skólastarfið í FB.  

 

Haustið 2015 á að innleiða nýja námskrá fyrir allt nám í skólanum. Í 

námskrárvinnunni  spyrjum við okkur hvort núverandi samsetning náms til 

stúdentsprófs, svo og til prófa í verk- og listnámi sé sú rétta. Á að kenna áfram 

sömu námsgreinar og áður? Á að bæta einhverju við sem ekki er kennt í dag? Á að 

taka eitthvað í burtu sem verið er að kenna núna?  

 

Stefna okkar í FB er að veita gott nám sem eflir einstaklinga til þess að skapa 

framtíðina. Námið þarf að víkka sjóndeildarhring nemenda og búa þá vel undir líf 

og starf í nútímaþjóðfélagi, sem og áframhaldandi nám í háskóla. 

 

Okkur langar að biðja ykkur að ræða þessa hluti á skólafundinum á þriðjudag. Til 

undirbúnings sendi ég ykkur spurningar sem eru í svipuðum dúr og lagðar verða 

fyrir á fundinum: 

 

1. Hvernig ætti námið í FB að vera samsett, t.d. nám til stúdentsprófs eða nám í list- 

og verkgreinum? 

2. Hvaða áfanga/lærdóm finnst ykkur vanta í námi ykkar í dag? Hverju mætti sleppa? 

3. Ef þið mættuð búa til nýja námsbraut, hvers konar nám ætti það að vera? 

4. Ef þið mættuð ráða hvenær kennsla hæfist á morgnana, hvenær mynduð þið vilja 

mæta í skólann? 

5. Er eitthvað fleira sem þið viljið bæta við? 

   

Ég vil biðja ykkur að velta þessum spurningum fyrir ykkur fram á þriðjudag, en þá 

verða þær teknar til umræðu í öllum námshópum skólans. 

  

Með bestu kveðju, 

 Guðrún Hrefna Guðmundsdóttir skólameistari 
  

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 

Símar:  570 5611 og 899 2123 

Netfang: ghg@fb.is 

  

Leiðbeiningar til kennara í kennslustofum 

mailto:ghg@fb.is
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1. Skrá mætingu  

 

2. Lesa upp eftirfarandi texta: 

 

Í dag er skólafundur. Hann er haldinn tvisvar á ári til að ræða ýmis málefni sem 

brenna á okkur. Niðurstöður skólafundar eru notaðar til ákvarðanatöku í skólanum. 

Í fyrra kom til dæmis á skólafundi fram sú ósk að breyta mætingareglum skólans og 

var það gert í framhaldinu. Einnig eru komin hringborð og stólar í miðrými skólans 

eftir ábendingum skólafundar um að búa til starfsaðstöðu utan kennslustunda. 

 

Efni fundarins að þessu sinni er: Ný námskrá fyrir FB 
 

Haustið 2015 á að innleiða nýja námskrá fyrir allt nám í skólanum. Í 

námskrárvinnunni  spyrjum við okkur hvort núverandi samsetning náms til 

stúdentsprófs, svo og til prófa í verk- og listnámi sé sú rétta. Á að kenna áfram sömu 

námsgreinar og áður? Á að bæta einhverju við sem ekki er kennt í dag? Á að taka 

eitthvað í burtu sem verið er að kenna núna? Við biðjum ykkur að ræða í dag nokkrar 

spurningar varðandi nýja námskrá fyrir skólann okkar og skila svörum til 

skólameistara. 

 

3. Varpa upp glæru með spurningum dagsins (sjá glæruskjalið). 

 

4. Ferli: 

a. Kennari stýrir vinnunni, líklega er best að láta nemendur ræða spurningarnar fyrst í 

smærri hópum, en síðan að ræða hverja spurningu í bekknum. Skila skal einu svari 

við hverri spurningu. 

b. Kennarinn eða nemandi sem hann tilgreinir sem ritara, sér um að skrá texta 

hópsins í tölvuskeyti sem sent verður skólameistara á netfangið: ghg@fb.is. Í 

efnisglugga tölvuskeytisins skal skrá nafn kennarans og stofunúmer. (D: 

Sæmundur Rögnvaldsson, stofa 12).  

 

Samtals: 80 mínútur 

 

 

 

 

Niðurstöður skólafundar 

mailto:ghg@fb.is
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Barclay Anderson, stofa 23 

1. Hafa nám til stúdentsprófs 3 ár í stað 4 og hafa verknám örlítið lengra og fá þá 

stúdentspróf með því. 

2. Það mætti fara minna í hljóðfræði og ljóðaáfanga, og hafa þá frekar sem valáfanga fyrir þá 

sem stefna á íslensku í háskólanum. Mætti vera fjölbreyttari tungumálaáfangar. 

3. ? 

4. Það eru mjög skiptar skoðanir á því hvort ætti að seinka eða ekki og þá hvort ætti bara að 

seinka á veturna. 

5. Gera fleiri áfanga þar sem ef nemandi er með yfir 8,5 til dæmis þá fær hann að sleppa 

lokaprófi og meðal einkunnin gildir. Það ýtir undir að nemendur læri meira yfir önnina í 

stað þess að treysta á að ná lokaprófinu. 

 
 

 

Valdís Harrýsdóttir og Hildur Eggertsdóttir, stofa 16 

2. Dans, söng og tónmennt  

3. Tónlistabraut: læra á hljóðfæri, söng, nótur, stúdíóvinna 

4. Byrja kl. 9 

5. Vantar skólaeldhús og verkstæði 

 
 

 

Guðrún Benný Svansdóttir, stofa 305 

1. Við leggjum til að súdentspróf verði stytt í 2-3 ár þar sem það gildir ekki jafnmikið og 

áður fyrr. Okkur finnst því æskilegt að við komumst fyrr í Háskóla og getum valið okkur 

þær leiðir sem við kjósum. Við leggjum einnig til að verknámsbrautirnar eigi að hafa 

ákveðna sérstöðu, mögulega inn í framhaldsskóla en innan ákveðins kerfis. Þannig að það 

gildi ekki það sama um verknámsbrautir og hefðbundnu bóknámsbrautirnar. 

2. Leggjum til að það komi inn áfangi um fjármál heimilisins, einnig hugleiðum við hvort 

áfanginn rafmagnsháreyðing sé mögulega úreltur. Okkur finnst að það ætti að vera val um 

3 tungumálið, t.d. að danska væri val. Íþróttaáfangar ættu að bjóða upp á það að 

nemendur sem eru orðnir 20 ára og eldri hafi kost á því að mæta sjálfir í ræktina og fái það 

metið sm íþróttir. Leggjum til að íslenskuáfangarnir séu endurskoðaðir, of mikil áhersla á 

ljóð, vantar meira af stafsetningu og málfræði. 

3. Fótaðgerðanámsbraut. 

4. Við erum ánægðar með að byrja kl. 8.15. 

5. Við leggjum til að efniskostnaður fyrir snyrtibraut verði settur í skólagjöldin þannig að 

námslánin fari ekki eingöngu í efniskostnaðinn.  

 

Guðrún H. Sigurðardóttir, stofa 251 

1. Fleiri valkostir í verklegu námi.  

2. Mættu vera færri einingar í íslensku. Erfitt fyrir nýbúa/innflytjendur.  

    Meira verklegt í lífsleikni, minna heimanám.  
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    Fleiri tungumál. T.d. frönsku. 

    Ekki bóklegar íþróttir. 

    Hafa íþróttir sem val eftir 18 ára.  

    Sleppa dönsku.  

    Áfangi í slökun.  

    Ekki hafa ljósmyndun skyldu. /Ekki hafa alla ljósmyndun skyldu.      

3. Viðskipta- og hagfræðibrautina aftur.  

    Tölvuleikjabraut.  

     Dansbraut 

    Leiklistarbraut.  

    Kvikmyndagerðarbraut.  

4. Á bilinu níu til tíu.  

5. Lækka verðið í mötuneyti nemenda.  

    Mættu vera fleiri sófar.  

    Betri kaffivél í matsalnum.  

    Hafa meira framboð á mat fyrir grænmetisætur.  

    Vandamál með veikindaskráningar nemenda sem ekki búa í foreldrahúsum.  

    Ætti að hægt að vera hægt að skrá forföll í einstökum tímum.  

 
 

 

Jesus H. Potenciano, stofa 27 

1. Hvernig ætti námið í FB að vera samansett?  

Það mætti stytta kennslustundir, 80 mín í einu er of mikið.  

Láta skólann byrja seinna á daginn.  

Að minnka kjarnan til stúdentspróf og hafa meira val.  

Að þurfa ekki að fara í töflubreytingu heldur að geta gert það heima í tölvunni.  

Sleppa lífsleikni eða auka og endurbæta innihaldi.  

Taka dönsku úr kjarna og hafa það sem val.  

Bæta inn hagfræði á léttu stigi eða einhverjum áfanga sem fer i gengum fjármálalæsi.  

Bæta inn frönsku og latínu á málabraut.  

Fleiri símatsáfanga og hafa þá bara reglulega kannanir yfir önnina til að vita betur hvernig 

maður stendur.  

Að hafa einingar fyrir að vinna með skóla í staðin fyrir kannski eitt val fag.  

Ekki svona marga íþróttaráfanga.  

Að hafa færri kafla í einu í hverju prófi.  

2. Hvaða áfanga/lærdóm finnst ykkur vanta í námi ykkar og hverju mætti sleppa? Það 

mætti bæta við Viðskiptafræði eða hagfræðibraut og líka heimspeki.  

3. Vilja að skólinn byrji klukkan 09:00 ekki 08:00 og vlja að kennslustundir verði 60 mín., 

en ekki 80.  

 
 

 

Heimir Jónsson, trésmiðja 
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1. Stytta samningstíma í 52 vikur. Fjölga tímum í grunnteikningu 

2. Eldri en 18 ára þurfa ekki að fara í íþróttir en taka einhvað val í staðinn sem tengist námi 

þeirra 

3. Iðnaðartengd viðskiðtafræði 

4. 9:30 

5. Gera námið persónulegra fyrir hvern og einn. 

 
 

 

 

Kristín Anna Arnþórsdóttir, stofa 353 

1. Við erum ánægð með þetta eins og það er, blanda af bóknámi og verk-listnámi. 

2. Við á íþróttabraut viljum auka þekkingu  í meðferðum meiðsla, t.d. læra teypingar og 

svoleiðis. Fá táknmálsáfanga. Að danskan sé valáfangi ( getir þá tekið eitthvað annað í 

staðinn ). Upplýsingatækni af stór áfangi nóg að hafa hann 1x-2x í viku ekki 3x eins og 

hann er núna. 

3. Ferðamálabraut, einkaþjálfarabraut  ( 2 ára brautir ) svo hægt að bæta við til 

stúdentsprófs. 

4. Byrja skólann 8-15 eða 8:30 ( 50/50  skoðun hjá hópnum ). 

5.  #60 min tímar 

     # Of dýr matur í matsalnum 

 
 

 

Sigurður Þórarinsson, stofa 26 

1. Almennsátt um námið. 

2. Engu á að sleppa. 

3. Auka samstarf á milli trésmíðabrautar og myndlistabrautar. Búa til nýan hóp. 

4. 8,30 til 8,45. væri æskilekt.  

Breyta klukkunni. 

5. Skápa út í smiðju og í íþróttarhús. 

 
 

 

Sigrún Birna Björnsdóttir og Gunnhildur Gunnarsdóttir, stofu 36 

Nýjar námsgreinar 

1. Skyndihjálp – fyrir alla 

2. Fjármálalæsi – skylda fyrir alla 

a. Læra að taka lán/bókhald og skattamál 

b. Læra að lesa launaseðilinn 

c. bókhald 

3. Ritgerðir – læra meira um uppsetningu og byggingu ritgerða 

4. Fá viðskiptabrautina aftur 

5. Bundið val – of margir áfangar í sömu grein eða pakkar - vilja meira val. 
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6. Lokaáfangar á listnámsbraut – MYL 4,5,6 – betra og skýrar skipulag. Meiri leiðsögn. Betri 

kennarar 

7. LOK – samfélagsverkefni, má sleppa eða búa til valáfanga. Bæta frekar við kynningum á 

skólum og hafa meira val fyrir þá sem hafa ákveðið sig. T.d. þeir sem ætla í listnám fái 

dýpri kynningu á því sem er í boði hér og utanlands 

8. Tónlist – fyrir þá sem hafa lært á hljóðfæri, hittast og spila saman, áfangi. 

9. Leiklist 

10. Einhver áfangi (saga, stærðfræði, osfrv.) kenndur á öðru tungumáli en íslensku 

11. Fleiri sálfræðiáfanga 

12. Stuttir stoðtímar 30 mín alla önnina 2x í viku. Kennarar í stofunum - nemendur mæta, ljúka 

heimanámi eða taka próf 

13. Fleiri tungumál eins og pólsku 

14. Táknmál og tákn með tali- grunnáfangi skylda fyrir alla 

15. Latína 

16. Fleiri símatsáfangar 

17. Sleppa lokaprófi - ef þú nærð 8 í vetrareinkunn 

Námsbrautir 

1. Fjölnámsbraut - Stutt grunnbraut fyrir þá sem eru óákveðnir. Kjarnafögin auk 

kynningaáfanga af tölvubraut, íþróttabraut, náttúrufræðibraut o.s.frv. Mætti bæta inn 

verknámi 

2. Námsbrautir á ákveðnum tungumálum – tvítyngd braut 

3. Heilsu og íþróttabraut - Lífsstílsbraut 

4. Útstillingabraut – engin á landinu lengur – fög af listnámsbraut hluti námsins 

5. Kvkmyndabraut – handritaskrif, leikstjórn, leiklist, klipping, tungumál – myndi efla 

félagsstarfið 

Aðbúnaður 

Hærri borð 

Þægilegri stóla 

60 mín. Kennslustundir 

Mæting 

Af 26 manna hópi vildu: 

4 mæta kl. 7:30 

5 mæta kl. 8:15 

13 mæta kl. 8:30 

2 mæta kl. 9:00 

1 mæta kl. 10 

Svava Ýr Baldvinsdóttir, Íþróttahús 

1. Þar sem þetta er nýnemahópur áttu þær í vandræðum með þessa spurningu.  Eina svarið 

sem koma var:  „það er frábært eins og það er“ 

2. Mætti bæta við:   

a. Frönsku  

b. parkour í íþróttum  
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c. skilda alla í skyndihjálp 

d. hafa íþróttir 2svar í viku.   

Mætti sleppa:  

e. hljóðfræði og ljóðum í íslensku 

f. setja seinustu áfangana í dönsku í val. 

3. Leiklist, flugnám, listdans, „björgunarsveitarfræði“, flugfreyjan, kokkinn, stjörnufræði, 

trúarbragðafræði. 

4. Einn hópur var ánægður með að byrja kl. 8:15, tveir hópar sögðu 08:30 og einn 09:55. 

5. Annað: 

a. Lækka verð á mat í mötuneyti 

b. stytta tímana í 60 mín 

c. bæta við dansi í íþróttavali 

d. læra stjörnufræði 

e. setja fleiri áfanga í val og fá að ráða brautini sem þú ert á meira sjálfur 

f. láta tímana vera búna á svipuðum tíma og strætó kemur   

 
 

 

Anna María Gunnarsdóttir, stofa 37 

1. Hvernig ætti námið í FB að vera samsett, t.d. nám til stúdentsprófs eða nám í list- og 

verkgreinum? 

 Mikilvægasta af öllu. Áföngum ætti að fækka um einn á önn hjá öllum og til stúdentsprófs 

(þannig að einingar til stúdentsprófs yrðu 120-130. Og í staðinn ættti að vera 

heimanámsáfangi hjá öllum sem gæfi þá einingarna sem upp á vantaði. 

 Kjarni á öllum brautum ætti að vera stærri þannig að auðveldara væri að taka tvær brautir, 

t.d. húsasmíði og snyrtifræði. 

 Nám á húsasmíði er of langt miðað við aðrar brautir og ekki svigrúm til að fá metið inn á 

brautina, t.d.knapamerki og flugnám. Annars er nám í húsasmíði fjölbreytt og 

skemmtilegt. 

 Nemendur ættu að geta byrjað 17 ára í snyrtifræði. Ósanngjarnt að vera búin með 

undanfara en komast samt ekki inn í verklegt nám. Á tölvubraut ætti að vera minni 

stærðfræði. 

 Á myndlistarbraut mætti bæta við áföngum í sjónlistum. 

 Margir voru ánægðir með núverandi skipulag. 

 Nám til stúdentsprófs mætti stytta svo nemendur kæmust fyrr út á vinnumarkað.  

 Áfangar í íslensku og dönsku eru allt of margir á listabraut. 

2. Hvaða áfanga/lærdóm finnst ykkur vanta í námi ykkar í dag? Hverju mætti sleppa? 

 Frábært væri að hægt væri að læra fleiri erlend tungumál eins og kínversku, japönsku, 

tælensku, ítölsku, frönsku o.fl. 

 Í íþróttum ættu ekki að vera neinir skylduáfangar heldur ættu nemendur alltaf að geta 

valið í hvað íþrótt þeir eru. 

 Það ætti að vera val um mismunandi áfanga í íslensku.Eða leggja ætti meiri áherslu á 

markvissa málörvun, tala og skrifa. Ekki fleiri gamlar sögur.  
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 Það ætti að bæta við goðafræði og leiklist. 

 Alger óþarfi að læra alla þessa dönsku sem er miklu léttari en í grunnskóla. 

 Lífsleikni ætti að vera með meira val. 

 Nauðsynlegt að kynnast trúarbrögðum meira í félagsfræði. 

 Það ætti að vera skylda hjá öllum að læra skyndihjálp og meira af henni á sjúkraliðabraut. 

 Meiri áherslu á námstækni, sérstaklega glósutækni, 

3. Ef þið mættuð búa til nýja námsbraut, hvers konar nám ætti það að vera? 

 Gott væri að hafa „braut lífsins“ þar sem nemendur skipulegðu nám sitt algerlega sjálfir.  

 Gott væri að hægt væri að læra flug og hafa samgöngubraut. 

 Gott væri að það væri leiklistarbraut, þar sem væri t.d. hægt að sérhæfa sig í 

sjónhverfingum, söngleikjum, spuna, kvikmyndaleik og dansi. 

 Húsgagnasmíðabraut 

 Tónlistar- og listdansbraut 

 Auka fjölbreytni á íþróttabraut, bæta við bardagaíþróttum. 

 Bæta við áföngum sem gætu undirbúið undir nám í dýralækningum og umönnun dýra, 

(tamningar). 

4. Ef þið mættuð ráða hvenær kennsla hæfist á morgnana, klukkan hvað væri það? 

 Skólinn ætti að hefjast hálf níu eða níu 

 Sama tíma og hann er 

5. Er eitthvað fleira sem þið viljið bæta við? 

 Engin lokapróf  

 Færri lokapróf og meira símat 

 Það  þyrfti að stofa skólakór. 

 Vantar skápa nauðsynlega í  smiðjuna 

 Mötuneytið er allt of dýrt og maturinn mætti vera ódýrari og hollari 

 Tölvukostur skólas er hræðilegur, bæði í tölvustofu og tölvusettin eru allt of hæg. Gott 

væri að hafa sérnetföng fyrir skólann. 

 Heimavinna í íslensku er allt of mikil. 

 Tímarnir ættu að vera 60 mínútur. 

 Leiðinlegt hvað margir mæta illa- oft erfitt í hópverkefnum ög öðru slíku. 

 Annars er gaman í skólanum og nemendur vilja koma til skila ánægju sinni með skólann. 

 

Baldvin Björgvinsson, stofa 105 

1. Hver kennslustund verði áfram 80 mín. Fá einhverjar vikur í fyrirtækjum í vinnu við 

viðkomandi faggrein. 

2. Sleppa lífsleikni. Fá verklega kennslu í öryggismálum á vinnustað. 

3. Malmvinnsla, bifvélavirkjun, kvikmyndagerð, leiklistarnám 

4. 8:15 vegna strætó. 

5. Nei. 

(Þetta eru fyrstu annar nemar og þar með ekki með mikla reynslu af náminu og lítið hægt 

að toga út úr þeim.) 
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Jón K. Þorvarðarson, stofa 202 

1)    Stytta starfsþjálfun á verknámsbrautum. Virðist vera munur milli brauta. 

       Klára bóknámið sem allra fyrst á listnámsbraut svo að hægt sé að einbeta sér 

eingöngu að listaáföngum. Vantar meiri fjölbreytni í listnámið. 

 2)     Sleppa bóklegum íþróttaáföngum. 

        Vantar heimilisfræði. 

        Vantar kennslu í fjármælalæsi (mætti vera stutt námskeið). 

        Sleppa ljóðaáfanga í íslensku. 

        Fá fleiri áfanga sem tengjast arkitektrúr. 

 3)    Stungið var uppá leiklistabraut, kokkabraut og tínlistabraut. 

 4)    Flestir vildu byrja kl. 8:30. 

 5)     Vantar hvíldarstofu/kósístofu. 

        Fá fleiri viðburði, gæti tengst félagslífinu. 

        Vantar borðtennisborð. 

        Fá hraðbanka frá fleiri bönkum, sér í lagi frá Íslandsbanka. 

        Samhljóma álit að mötuneyti nemenda væri allt of dýrt. 

 
 

 

Gunnar Páll Jóakimsson, stofa 210 

1.      Bóknám, list- og verknám. Hafa skólann eins og hann er. Fjölbreytnin er góð.  

 2.      Taka aftur inn latínu. Bjóða upp á áfanga sem þjálfa menn í  að halda fyrirlestra. Fleiri 

áfanga á myndlistabraut tengda tölvum. Sleppa hljóðfræði í íslensku – hafa frekar sem 

valáfanga. Sleppa NAT123 á félagsfræði og málabraut og snyrtibraut. LKN efnið ekki að 

virka – sleppa að hafa LKN fyrir alla. Ljósmyndaáfangi sem krefst þess að nemendur komi 

með dýrar vélar – hæpið. Of stór kjarni sem allir þurfa að taka, meira val á brautunum. 

3.      Sameina myndlist og tölvur – geta valið áfanga  á milli þeirra brauta.  

4.      Hefja kennslu seinna en í dag – kl. hálf níu eða níu.  

 5.      Nemendur vilja 60 mín kennslustundir.  

Ósanngjarnt að fullroðið fólk sem býr heima getur látið  foreldra skrá veikindi en fullorðið 

fólk (líka foreldrar í sumum tilvikum) getur ekki skráð sig veikt.  

Dæmi um ósamræmi í kröfum áfanga eftir því hver kennarinn er (sami áfanginn – 

mismunadi kennarar). 

 
 

 

Ragnar S. Magnússon, stofa 254 

1. Fínt eins og það er – þarf ekki ísl 503 á náttúrufræðibraut – ísl 500 ætti að vera valáfangi – 

meira af listrænum áföngum á bóklegum brautum – vantar meira val, t.d. að leyfa nem. á 

bóknámsbrautum að velja verklega áfanga. 

2. Hafa hagfræði og bókfærslu en sleppa hljóðfræði – sleppa sjónlistum á textílbraut, kenna 

tannsjúkdómafræði, meiri fjölbreytni í tungumálum, skrýtið að blak sé skylduáfangi (á 

íþróttabraut), fjölbreyttari íþróttaáfangar, hafa val um norðurlandamál að danska sé ekki 
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skylda, Hafa táknmálskennslu – ekki raungreinar nema á náttúrufræðibraut – fleiri 

valáfanga í tungumálum, fækka íþróttaeiningum, einn vill sleppa stærðfræði. 

3. Viðskipta- og hagfræðibraut – tannlæknabraut – leiklistarbraut þar sem mest allt er 

verklegt – meira iðnnám – Uppbygging fjölmiðlabrautar: Fjölmiðlafræði, afbrotafræði, 

ritgreinagerð, ljósmyndun, rannsóknarvinna, sálfræði, tungumálafræði, UTN og 

photoshop. 

4. 9 – 9-9:30 – 8:45 – skólinn mætti byrja aðeins fyrr. 

5. Skóladagur á enda kl 16, uppfæra þarf bókalista – betra félagslíf og fleiri sófa – 60 

mínútna kennslustundir – 1-2 tíma á viku þar sem allur skólinn er í gati en allir kennarar eru 

í sinni stofu. Nemendur geta þá farið í þær kennslustundir sem hann vantar hjálp og lærir 

heima þar. Nemandi þarf a.m.k. að mæta í annan tímann – annars fær hann skróp. 

 
 

 

Víðir Stefánsson, stofa 103 

1) Nemendur eru mjög sáttir við rafvirkjabrautina, hæst ánægðir.  Gott væri að fá nýja 

stóla i stofur 103,104,105,106 og 111.  Sumir stólanna eru of háir fyrir borðin.  Koma á 

lotubundnu námi, mun bæta mætingu að sögn viðstaddra 

2)  Áfangi í námstækni sem tekur á skipulagi við heimanám. 

3)  Val á verklegum aföngum í húsasmíði fyrir rafvirkjanema. 

4) Byrja kl. 09:00 á daginn. 

5)  Kaffivél á ganginn, bæta fartölvukost á deildinni. 

 
 

 

Þórunn Inga Gísladóttir, stofa 355 

1. Meira val, þrengja grunnnámið í tengslum við námsefnið á listabraut. 

2. Vantar: tónlistaráfanga, frönsku, fjármálafræði, landafræði á málabraut, 

skóhönnunaráfanga á textílbraut, stjörnufræði, latínu.  Sleppa:  Íslenska 500 má vera val.  

Fækka íþróttaráföngum. 

3. Skóhönnunarbraut, tónlistar og leiklistarbraut, kvikmyndagerð. 

4. Skólinn má byrja 8:30 

5. Lækka verð í mötuneytinu.  Mætti herða á því við kennara að virða seinkomuregluna.  

Frjáls mætin eftir tvítugt. 

 
 

 

Guðbjörn Björgólfsson, stofa 22 

1. Hvernig ætti námið í FB að vera samsett, t.d. nám til stúdentsprófs eða nám í list- og 

verkgreinum? 

Óbreytt eða  meira val í sametningu til stúdentsprófs. Stytta námstímann. 

2. Hvaða áfanga/lærdóm finnst ykkur vanta í námið ykkar í dag? Hverju mætti sleppa? 

Fjármálalæsi mætti bæta. Betri kynning á brautum, gera betur grein fyrir hagnýti náms í 

einstökum áföngum. Bæta við áföngum í frönsku. Leyfa nemendum að velja sér 

Norðurlandamál. ISL 403 og 503 ættu að vera val til stúdentsprófs.  
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3. Ef þið mættuð búa til nýja námsbraut, hvers konar nám ætti það að vera? 

Fleiri verklegar brautir. Skylduáfanga í íþróttum mætti endurskoða; nemendur verði samt 

að sýna fram á þátttöku í líkamsrækt. Ath. t.d. aðra framhaldsskóla. 

4. Ef þið mættuð ráða hvenær kennsla hæfist á morgnana, klukkan hvað væri það? 

Kl. 08:30? Hvernig kæmi það út í töflugerð? 

5. Er eitthvað fleira sem þið viljið bæta við? 

Skólafund mætti halda fyrr á önninni. Námsefnið ætti að úskýra betur, færri minnisatriði og 

færri próf. Leggja meiri áherslu á færni og skilning heldur en leggja öll atriði á minnið sem 

síðan eru gleymd að prófum loknum. 

 
 

 

Halldís Ármannsdóttir, stofa 35 

1. Eins og það er. Bæði verkmennta-, lista- og bóknámsskóla. Gott að geta valið hvort 

menn taka bara starfsnám eða bæta við námi til stúdentsprófs. 

Ekki hægt að stytta verknámsbrautir í 3 ár ásamt stúdentsprófi. Það þarf bæði að kunna 

og skrúfa og negla. Of mikill óstöðugleiki í samfélaginu til að fara í svo róttækar breytingar 

að stytta námið. Fleiri mundu falla og námið yrði hvort sem er 4 ár.  

Núna geta iðnnemar stytt sér leið – með því að fara til meistara. 

Námið mætti vera einstaklingsbundnara, þannig að sérstakir hæfileikar nemenda fái að 

njóta sín.  

Mættu vera fleiri áfangar í hverju fagi t.d. á verknámsbrautum.  

2. Hafa frönsku í boði. Stjörnufræði.  Önnur Norðurlandatungumál (val um þau), japönsku 

og ítölsku.  Sumir vildu sleppa lífsleikni og einn hópur UTN. 

3. Matreiðslubraut, bifvélavirkjun, heimspekibraut, fornleifafræði  og síðast en alls ekki 

síst tónlistarbraut, gott að hafa meira listnám, skólinn eigi að vera breiður listnámsskóli. 

4. Kl. 8:15.  Einn vildi byrja 8:30 

5. Mötuneytið eigi að vera á vegum skólans. Of dýrt. Framboð mætti vera fjölbreyttara. Of 

mikið brauð og pasta.  

80% mætingaskylda eða minni. 

 
 

 

Soffía M. Magnúsdóttir, Fab Lab 

1. Það ætti að vera verklýsing á því hvernig þú getur tekið stúdentinn á 4 árum, ætti að vera 

einhverskonar viðmiðunarlýsing á hvað þú ættir að gera á hverri önn.  

2. Sleppa auka 2 einingunum í íþróttum vegna stúdentspróf ( hafa aðrar leiðir fyrir þá sem 

stunda miklar íþróttir t.d. eins og ræktina)  

3. Það væri sniðugt að hafa byrjenda portfolio áfanga í byrjun náms ( fyrstu önn) til að 

nemendur átta sig á að hversu mikilvægt það er að geyma öll gögn í gegnum námsferilinn. 

4. Það vantar virkilega saumaver fyrir fatahönnunarbrautina. 

5. Það vantar svolítið „vinnuviku“. Að hafa kannski 2-3 daga í einni vikunni þar sem 

nemendur geta flakkað á milli og unnið upp verkefni sem þau eiga eftir í ýmsum áföngum. 
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Þeir sem þyrftu ekki á því að halda gætu jafnvel fengið frí en þeir sem þurfa á því að halda 

gætu lagað mætingareinkunn sína. 

6. Láta vetrarfrí allra skóla/hverfis skóla á sama tíma svo hægt væri að nýta það til fulls t.d. 

fyrir fjölskyldufólk.  

 
 

 

Hugrún Þorsteinsdóttir, stofa 351 

1. Hvernig ætti námið í FB að vera samsett, t.d. nám til stúdentsprófs eða nám í list- og 

verkgreinum? 

2. Hvaða áfanga/lærdóm finnst ykkur vanta í námi ykkar í dag? Hverju mætti sleppa? 

Það mætti vera betri tenging við atvinnulífið, þ.e. atvinnumöguleikana.  Hvað væri hægt 

að gera að loknu námi á listnámsbraut? Það mætti hugsa sér t.d. væri áfangi fyrir 

útskriftarnema þar sem ýtarlega færi farið í þessi mál.  Starfnám, vinnustaðaheimsóknir 

gæti verið hluti af þessu. 

Nemendum finnst að mjög gott að það sé skylda að taka anatómíu teikningu en flestir 

nemendur myndu kjósa að hafa val á milli anatómíu teikningu og annarra teikniáfanga 

(samskonar áherslur, þar sem unnið er með grundvallaratriði í teikningu). 

Nemendur eiga mjög erfitt með að sjá tenginguna á milli módelteikningu við 

raunveruleikann eða notagildi áfangans. 

Ísak Einarssyni (nemandi) finnst það algjör fásinna að það sé skylda að taka 

módelteikningu og anatómíu!  Hann kýs frekar aukna áherslu á tölvuteikningu, illustrator. 

Þetta er honum hjartansmál. 

Enska:  myndasöguáfangi,  íslenska: barnabóka lestur.  Þessa áfanga mætti tengjast betur 

á milli brauta.  T.d. mættu tveir kennarar  samkenna áfangann þá af listnámsbraut og 

enskubraut. 

Betri tengingu við FAB lab.  Hvernig er hægt að nota hana? Hvað er svona meiriháttar við 

það? 

Nemendur leggja áherslu á að það þyrfti að vera fleiri áfanga á tölvum á listnámsbraut.  

Illustrator (pennatólið) mætti vera miklu betur kennt.  Framhaldsáfangi í SMY er löngu 

tímabær!!  Þar gæti einnig komið inn tölvuleikjahönnun með listrænum áherslum. 

Einnig leggja nemendur mikla áherslu á að bæta ljósmyndaáfangann. Þar mætti auka 

áherslu á að mynda eigin verk, stúdíomyndtöku.  Bæta þarf stórlega tæknilega kennslu í 

tímum. Áherslan í dag er lögð á magn af ljósmyndun en ekki á tæknileg atriði. 

Nemendur óska sér betri aðstöðu til að taka myndir af eigin verkum.  Bakrunn, ljós og 

þrífót sem er algjört grunvallaratriði. 

Fjölbreyttari val á milli tungumála.  T.d. fleiri norðulandanna, japönsku ofl. 

Sumir áfangar eru ekki nógu vel kynntir innan brautanna.  Gæta þarf að upplýsa nemendur 

betur um hvað er í boði.  Sumir umsjónakennarar eru mjög stýrandi í vali nemenda. 

Langar kennslulotur eins í og MYL336C Rýmishönnun mætti skipta meira upp.  T.d. gæti 

hluti kennslunnar farið fram í tölvum.    

Auka mætti valáfanga á hverri önn.  T.d. kvikmyndasögu, rokksögu, Drake áfangi eitthvað 

sem er í gangi hverju sinni.   
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Það mætti gefa meiri sveiganleika í vali þannig að nemendur á listnámsbraut geta einnig 

valið áfanga á textíl kjösviði. 

3. Ef þið mættuð búa til nýja námsbraut, hvers konar nám ætti það að vera? 

Starfsmiðaða listabraut. 

Nýsköpunarbraut, þar sem nemendur geta fléttað saman list-og verknámsbrautum.   

4. Ef þið mættuð ráða hvenær kennsla hæfist á morgnana, klukkan hvað væri það? 

60 % nemendur velja 8:30 

40%  nemandi velur kl. 10 

5. Er eitthvað fleira sem þið viljið bæta við? 

Einnig gætu nemendur séð fyrir sér fleiri gestakennara með áhugaverða fyrirlestra. 

Nemendur óska eftir áfanga í fjármálalæsi, það sé mjög mikilvægur áfangi. 

Á álagstímum mætti hugsa sér að námsráðgjafar taki pásur á öðrum tímum en í 

frímínútum nemenda til auka aðgengi að þeim. 

 
 

 

David P. Nickel, stofa 28 

1. Sumir segjast sáttir með námið. 

Að hafa 10 min. pásu í hverjum tíma. 

Sumir vilja hópaverkefni en ekki mikkla heimavinnu. 

Að lesa meira skemmti bækur. 

2. Að bæta Frönsku og flugfreyjunám og matreiðslubraut. 

Bæta fleiri tungumál í málabraut. 

Læra meira í skáldsögur. Sleppa mætti lífleikni og Íslensku. Að hafa Dönsku sem varaval. 

3. Rithöfundabraut mætti vera í skólanum. Og mætti bæta við flugfreyjubraut. 

4. Sumir segja klukkan 9, eða jafnvel 10. Aðrir vilja 8.25 eða 8.40. 

5. Að hafa þægilegri stóla í matsalnum. 

 
 

 

Brynja Stefánsdóttir, stofa 255 

1. Hvernig ætti námið í FB að vera samsett, t.d. nám til stúdentsprófs eða nám í list- og 

verkgreinum? 

o Það þarf að vera kjarni á öllum brautum.  

o Allir ættu að gera farið í starfsnám í styttri tíma til að fá innsýn í atvinnulífið. 

2. Hvaða áfanga/lærdóm finnst ykkur vanta í námi ykkar í dag? Hverju mætti sleppa? 

o Vantar: Þjóðhagfræði, Fjármálalæsi, Franska, Norsku/sænsku, Samkvæmisdansar (sem 

íþróttaval), leiklist, japönsku, kínversku, menningarlæsi/mannfræði  

o Sleppa: helling úr íslenskuáföngunum, td. málfræði,  hljóðfræði, lífsleikni,  

o Að hægt sé að velja skandinavíska tungumálið (hvort það sé danska, sænska eða norska)  

3. Ef þið mættuð búa til nýja námsbraut, hvers konar nám ætti það að vera? 

o Opna braut fleiri einingar í val 

o Fjölmiðlabraut 

o Verknámsmiðaðar brautir (með miklu verknámi samhliða námi) 
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4. Ef þið mættuð ráða hvenær kennsla hæfist á morgnana, klukkan hvað væri það? 14 

nemendur í stofunni 

kl. 8:15 - 5 

kl. 8:30 - 8 

kl. 9:00 – 1  

5. Er eitthvað fleira sem þið viljið bæta við?  

o Útskriftarnemendur gefi kennurum faglega einkunn 

 
 

 

Þórdís Ása Þórisdóttir  stofa 203 

1: Hvernig ætti námið í FB að vera samsett, t.d. nám til stúdentsprófs eða nám í list- og 

verkgreinum? 

Taka TNT úr rafvirkjun og setja á Tölvubraut. 

Einbeita á brautin í stað kjarna, verið að taka óþarfa áfanga þegar þú vilt stefna á ákveðið. 

Taka út 2 eininga áfanga 

Sameina og fækka áföngum á verkelegum brautum, þeir fara yfir sama efnið aftur og 

aftur. 

2.  Hvaða áfanga/lærdóm finnst ykkur vanta í námi ykkar í dag? Hverju mætti sleppa? 

Bæta við: Hagfræði (læra hvernig á aðfara meðpeninga). Hafa í kjarna skyldu til að 

læra,sækja um lán, skrifa skattaskýrslu, komast hjá sköttum, hvernig á að lifa án þess að 

taka mikið af lánum, taka lán 

Skyndihjálp 

Kenna námstækni 

Heimildaritgerðasmíði 

Tækniáfangi (hvernig tæknin í kringum okkur virkar) 

Kenna almenn vinnubrögð og að nota verkfæri (Rafmagn) 

Hafa t.d. lokaverkefni sem væri tilraun (frekar sem hópavinna) 

Sleppa: lífsleikni taka skyndihjálp í staðaðinn 

Hljóðfræði. 

Velja hvað þú tekur af tungumálum þ.e. hvað tungum. Óþarfi að taka 3.  

Breyta hvernig tungumál eru kennd þ.e. fara náttúrulegu leiðina að læra fyrst að tala  svo 

málfræði, ekki hafa það öfugt eins og er núna. 

3. Ef þið mættuð búa til nýja námsbraut, hvers konar nám ætti það að vera? 

Viðskipta og hagfræðibraut , undirbúningur fyrir viðskiptafr í háskólanum 

Rafeindavirkjun 

Bólstrun 

Unirbúning fyrir lækni eða tannlæknir, meira verkleg í efnafræði og líffræði 

Tæknibraut, lærir á tæki og búa til verkefni/rilraunin/hluti. 

Frjálsa braut, til geta blandað saman tveim brautum án þess að vera með brjálað mikið af 

aukaeiningum. 

Stíllistabraut: Fata/útlits og örlítið blandað snyrtifræði ásamt örlítið ljósmyndun 

4. Ef þið mættuð ráða hvenær kennsla hæfist á morgnana, klukkan hvað væri það? 
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Að byrja á mánudögum kl 9 en alla aðra daga á hefðbundnum tíma. 

Annars var meirihluti var fylgjandi sama tíma. 1/3 vildi kl 9. og tveir kl 11 

 
 

 

Haukur P. Benediktsson, stofa 204 

1. Meiri fjölbreytni varðandi möguleika á verklegu námi. Bæta við ýmsum verklegum og 

listrænum áföngum til að veita innsýn inní aðra starfsmöguleika. Meira símat, leyfa 

lokaprófi að vera tækifæri til að hækka sig í stað þess að veita því 70% vægi. 

2. Auka aðstoð fyrir eðlis- of efnafræði og ritgerðarsmíð. Halda áfanga sem heitir 

fjármálalæsi. Kenna betri námstækni. Láta námsbrautir vera sérhæfðari. 

3. Kenna rafmagn tengt bílum. Vantar viðskiptabraut. Hafa kvikmyndasvið. 

4. 9:30 

5. Nemendur eiga rétt á almenningssamgöngum, bókakostnaður er of hár. Fleiri sófa í 

skólann.  

 
 

 

Guðrún Pétursdóttir, stofa 33 

1. og 2.  

Fækka stærðfræðiáföngum í list- og verkgreinum en ekki til stúdentsprófs. Sérsníða meira 

að hverju fagi/starfsnámi fyrir sig. Bæta frekar við t.d. efnafræði (snyrtibraut). 

Skipta vissum áföngum í tvennt, t.d. íslensku taka Íslendingasögur og próf á miðri önn og 

klára það. Taka svo próf í lok annar úr seinni hlutanum en ekki taka lokapróf úr öllu efninu, 

einskonar símat. 

Minna álag í náminu þarf að vera hægt að vinna með frekar dýru námi. 

Þarf að taka meira tillit til nemenda með námsörðugleika. 

Óþarfi að nemendur sem hafa lokið förðunarnámi annarsstaðar sitji förðunaráfanga á 

snyrtibraut. 

Allir taki næringafræði 103. Bæta við valáföngum í næringarfræði t.d. 203 og 303.  

Mætti bæta við sérsniðnum áfanga í næringafræði fyrir snyrtifræðinema. 

Almennt mætti bæta við fleiri símatsáföngum. 

3.- Tónlistar- og dansbraut 

   - Viðskipta- og hagfræðibraut 

4. Hafa kennslustund 60 mínútur í bóklegum greinum og byrja 8.30 - 8.45 á morgnana. 

5. Minnka vægi á lokaprófum, meira vægi yfir önnina. 

     Nemendur eftir 18 ára aldur geti skráð sig veika á innunni og þurfi ekki að koma með 

læknisvottorð fyrr en á 3. degi veikinda.  

Eftir hverja önn geti nemendur fyllt út matsblað um kennara og áfanga. 

Fjölbreyttari kennsluaðferðir í kennslustund.  

 
 

 

Þorvaldur Friðriksson, stofa 24 
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1. Sammála um að brautir til stúdentsprófs bjóði upp á verulega mikla sérhæfingu, t.d. 

félagsfræðibraut þar sem meiri áhersla væri á sérhæfðar greinar heldur nú er. Á sama tíma 

væri boðið upp á þann möguleika að taka stúdentspróf á einhvers konar opinni braut þar 

sem t.d. væri blandað saman náttúrufræði- og félagsfræðibraut og einnig 

verklegu/skapandi námi og bóknámi; einnig íþróttabraut og sjúkraliðanámi.  Einnig 

sammála um að fækka heildareiningafjölda til stúdentsprófs. 

2. Sammála um breyttar áherslur í íslensku. Minni bókmenntir og meiri áherslu á íslenskt 

tungumál, stafsentingu, gott mál, ritmál og talmál, ritgerðasmíð o. s. frv.. Vantar val um 

fleiri tungumál. Einnig meiri fræðslu um fjámálalæsi og réttindi og skyldur. Markvissari 

lífsleikni. Fleiri símatsáfanga. Aukið samvinnunám en fyrst og fremst innan veggja 

kennslustofa. 

3. Viðskip- og hagfræðibraut, fjölmiðla/kvikmyndabraut, bókmenntabraut, hraðbraut, 

löggæslubraut, verkfæðibraut fyrir rafvirkja. 

4. Sammála um að ásættanlegt sé að skólinn byrji kl 8:15 á morgnana ef tryggt er að ekki 

sé kennt eftir kl 16.  

5. Hugleiðslustund um miðjan dag; tíðkast í skólum víða um heim. Sammála um að stytta 

verði kennslustundir í 60 mínútur og síðustu 15 mín séu ætíð notaðar til heimanáms. 

Nemendur eldri en 18 fái frjálsa mætingu að vissu marki. Meiri upplýsingatækni í alla 

áfanga. Frítt í sund. Lengra hádegishlé. Betri og ódýrari mat í mötuneyti. Gulu borðin burt! 

 

Bjarni Antonsson, stofa 109 

(4 nemendur á 3.önn á tölvubraut) 

1) Allir sammála um að á tölvubraut sé kennd of mikil íslenska.  Við sjáum ekki hvernig efnið 

sem kennt er í íslensku gagnist okkur í framtíðinni.  Okkur finnst tíma okkar illa varið í að 

lesa t.d. Snorra Eddu, Völuspá og fleira.  Einnig sjáum við ekki hvernig ljóðalestur og ljóða 

greiningu eigi eftir að nýtast okkur í framtíðinni.  Niðurstaðan var of mikil íslenska og það 

sem þar er kennt komi ekki til með að nýtast okkur í framtíðinni.   

2) Okkur finnst vanta fleiri valáfanga (sérstaklega í tölvum).  Finnst það slæmt að 

tölvuáfnagarnir séu alveg búnir eftir fyrstu fjóru annirnar.  Viljum fækka úr 4 í 3 áfanga í 

þriðja máli og fá í staðin ensku áfanga á fyrsta ári þar sem kennd væri tækni enska.  Þar 

sem allar kennslubækurnar í tölvum eru á ensku.  Og ef við förum í framhaldsnám þá mun 

það vera á ensku. 

3) Pass 

4) Tveir vilja seinka kennslu til kl 9:00 til að geta sofið aðeins lengur.  Hinir tveir vilja hafa 

þetta eins og það er til þess að vera búnir fyrr á daginn. 

5) Pass 

 
 

 

Karen Pálsdóttir, stofa 212 (Þorgrímur Magni aðstoðarmaður).  

Hvernig ætti námið í FB að vera samsett, t.d. nám til stúdentsprófs eða nám í list- og 

verkgreinum?  

 50% af áfanganum ætti að vera verklegt, til dæmis, í snyrtifræði. 
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 Meira símat – lokapróf eru ekki fyrir okkur! 

 Okkur finnst símat betra en lokapróf. 

Hvaða áfanga/lærdóm finnst ykkur vanta í námi ykkar í dag? Hverju mætti sleppa?  

 Okkur finnst vanta hjálp til að koma ungu fólki út í lífið. Um fjármál og samfélagið. Kenna 

hvernig á að sækja um vinnu. 

 Finnst óþarfi að fara svona langt í stærðfræði ef þú ert að læra eitthvað sem þarf ekki 

mikla stærðfræði. 

 Bæta við fleiri norrænum tungumálum. 

 Hafa val til að taka suma áfanga, til dæmis stærðfræði og tungumál og saga. 

 Saga er tilgangslaus áfangi fyrir alla og flestir falla í honum. 

Ef þið mættuð búa til nýja námsbraut, hvers konar nám ætti það að vera? 

 Nýsköpunartæknibraut 

 Leiklistarbraut 

 Nuddbraut 

Ef þið mættuð ráða hvenær kennsla hæfist á morgnana, hvenær mynduð þið vilja mæta í 

skólann? 

 9:15 væri góður tími. 

Annað: 

 Hafa 5 mínútna pásu í miðjum tíma. 

 Lækka verð á mat í mötuneyti. 

 Hollari og fjölbreyttari mat. Það er alltaf það sama og allir fá ógeð. 

 Hafa stofurnar litríkari 

 Hafa fleiri afþreyingar innan skólans fyrir fólk í eyðum. 

 
 

 

Halldóra Gísladóttir, stofa 354 

1. Ekki geta allir klárað nám á þremur árum. 

MeirA símat. 

2. Meiri kennslu á stofnanir  Þjóðfélagsins. ( skattskýrslur) 

Aðlaga námsefi braut.  

Meta fleiri íþrottir en keppnisíþróttir. 

Silkiþrykk sem valáfanga 

Fornfræði og trúabragðafræði  sem val. 

3 . Samþættingu námsbrauta. 

4 .Haust 9.15-vor 815 

5. 60 mínutna kennslutímar. 

 
 

 

Helgi Reimarsson, stofa 110 
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1. Námið ætti að vera samansett þannig að hver önn væri með góða samsettnigu fyrir hverja 

braut svo það þurfi ekki að taka auka önn fyrir afanga sem komast ekki í stundarskrá eða 

maður fellur í. 

Passa mætti betur uppá að allir áfangar annarinnar passi í stundatöflu, ég var t.d. ekki 

með pláss í minni stundartöflu fyrir alla grunnáfangana á neinni önn og mun þar af 

leiðandi þurfa að vera lengur í mentaskóla af því að skipulag stundatafla í skólanum er svo 

slæmt... 

Nám til  stútentsprófs ætti að vera 3 ár  (3 ½-4 verknám) og verk náms kensla ætti að vera 

fyrstu 3 anninar í skóla og eftir það ætti það að vera lotu kensla verknáms greinum til 

dæmis 2-3 dagar í skóla og 2-3 dagar í fyrirtæki, náminu ætti að ljúka með sveinsprófi og 

stútdenst prófi 

2. Það mætti uppfæra suma áfanga til framtíðar eða bæta við fleiri, þá er ég aðalega að tala 

um rafvirkjabrautinna, t.d. er hætt að notast við að teikna upp raflagnir það má kanski gera 

þetta fyrst á pappír en þetta á að vera gert í tölvu. 

Sniðugt væri ef að lífsleikni myndi kenna manni að ganga frá sköttum, skattaframtal og 

svoleiðis og hvernig nota á kredit kort (Því við vitum öll að það er því miður ekki „common 

sence“ í dag, því mera sem við förum inn í tæknina því heimskari verður almúgurinn) og 

eitthvað svoleiðis sem ekki er kennt og þar af leiðandi lenda sumir svolítið illa í því í staðin 

fyrir að kenna manni eitthvað tilganslaust eins og hvað maður kostar eða hvað manni 

þykir vænt um hluti... og einnig mætti uppfæra marga af þessum áföngum á 

rafiðnaðarbraut þar sem mjög mikið af því sem okkur er kennt er orðið úrelt og er ekki 

notast við lengur. 

Reyna að mínka úrelda hluti í náminu og koma nemendum í vinnu reynslu í fyrirtækjum í 

náminu.  

Fyrirtækja nám þar sem vinna starfsmanna í fyrir tækinu telst til eininga. 

3.  Það mætti vera ný braut sem að notast við E-labið þar sem nemendur  æra nýsköpun, 

þessi braut gæti bundist svolítið við fáeina áfanga af rafiðnaðar og mögulega 

húsasmíðabraut þar sem nemendur gætu lært að nota þessi helstu verkfæri, tækni og 

aðferðir til að skapa eitthvað nýtt. 

4. Tíma á kennslu á morgnana ætti ekki að breyta.  

5. Nei. 

 
 

 

Heimir J. Guðjónsson , stofa 111 

1) Gott eins og það er í dag, en auka tengslin við vinnumarkaðinn – ljúka náminu með 

stúdentsprófi (jafngilt) – samvinna við Danmörku (tækninám) 

2) Kenna meira verklegt (að nota verkfæri og mælitæki) 

3) Málmiðnaðarbraut – pípulagnir – renni- og stálsmíði. 

4) 8:15 er fínt. 

5) Nýjir stólar við kennsluborð – frjáls mæting fyrir þá sem eru með vinnu við fagið, en 

verkefnaskylda. Nýnemar sendir til vinnu í faginu (prufutími til að kynnast starfinu). 
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Áslaug Gísladóttir, stofa 201 

1. Áfangakerfið verði fjölbreyttara.  Nám og kennslustundir verði styttri, 3 ára nám og 60 

mín. kennslustundir. 

2. Meira val minni kjarni.  Það vantar fjármálakennslu/læsi.  Það mætti hafa 

starfsþjálfun/reynslu fyrir bóknámsbrautir ekki bara fyrir iðnnám.  Þriðja tungumál ætti að 

vera val.  Það ætti að vera kennd meiri félagsfræði á félagsfræðabraut.  Það vantar 

kennslu í táknmálsfræði og það mætti hafa fleiri áfanga í skyndihjálp. 

3. Nýjar brautir:Hagfræðibraut og fjölmiðlafræðibraut.  Innan listnámsbrautar mætti vera 

tónlistarbraut og leiklistarbraut.  Einnig mætti vera námsbraut þar sem eingöngu er stuðst 

við símat, engin lokapróf. 

4. 8:15- 8:30 

5. Nemendur eldri en 18 ára eiga að geta hringt sig inn veik og þeir nemendur sem eru með 

börn eiga að geta hringt inn forföll vegna veikinda barna. Það er of mikið af prófum rétt 

fyrir lokapróf.  Nemendur eiga að hafa val um að gera stórt lokaverkefni í staðin fyrir 

lokapróf.  Nemendur eiga að geta gefið kennurum miðannarmat eða einkunn. 

 

Helgi Gíslason, stofa 252 

1. Allir ánægðir 

2. Sumir vilja að ljósmyndun sé eini skyldu afanginn en sá seinni settur í val  því sumir 

hafa ekki áhuga. 

3. Leiklist, tónlist kokkur, Franska. 

Hvers vegna er náttúrufræði í málabraut ? 

Lagfæra tæki í íþróttasalnum. 

Að framsettnig námsins sé í meira í formi vals í samráði við skólann. 

Bara ein braut sem heitir stúdentsbraut með allskonar áföngum. 

Að það sé kostur á braut eða námi sem gerir meiri kröfur til framhaldsnáms fyrir háskóla.  

4. Að kenna seinna 

Útaf vinnu, til að fá meiri svefn, býr langt frá, ekkert að stressa sig, meiri tími til að borða 

,erfitt að vakna, fínt eins og er. 

5. Að fá íþróttalið fyrir FB til að keppa í nafni skólans. 

  
 

 

Sigríður Ólafsdóttir, stofa 309 

Hér er búið að velja eitt svar við hverja spurningu en neðst í skjalinu eru öll svörin. 

1. Hvernig ætti námið í FB að vera samsett, t.d. nám til stúdentsprófs eða nám í list- og   

verkgreinum? 

 Kenna bóklegu fögin í lotum en verklegu eins og gert er eða kenna allt í lotum. 

2. Hvaða áfanga/lærdóm finnst ykkur vanta í námi ykkar í dag? Hverju mætti sleppa? 

 Hafa Fat 505 skyldu og samhliða honum meiri tískuteikningu og ferilmöppugerð. 

3. Ef þið mættuð búa til nýja námsbraut, hvers konar nám ætti það að vera? 

 Leiklistabraut. ( dans, leikmynd og búningahönnun fyrir leikhús, sjónvarp og bíómyndir) 
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4. Ef þið mættuð ráða hvenær kennsla hæfist á morgnana, klukkan hvað væri það 

  9:00 

5. Er eitthvað fleira sem þið viljið bæta við? 

 Snjallkort fyrir nemendur svo þeir hafi aðgang að stofunum utan skólatíma. 

Hér fyrir neðan eru allar hugmyndir hópsins. 

1. Hvernig ætti námið í FB að vera samsett, t.d. nám til stúdentsprófs eða nám í list- og   

verkgreinum? 

 Kenna bóklegu fögin í lotum en verklegu eins og gert er. Kenna allt í lotum. 

 Teikni- og saumaáfangar ættu að vera minnst þrjár kennslustundir í einu helst meira. 

 Hafa símat og geta sleppt prófum nái nemandi 7,5 – 8 í vetrareinkunn. 

2. Hvaða áfanga/lærdóm finnst ykkur vanta í námi ykkar í dag? Hverju mætti sleppa? 

 Fleiri tungumál. Meira af verklegu. Tengja tungumálakennslu hverri braut þ.e. fagmáli og 

áhugamáli hvers og eins. 

 Endurskoða íslensku kennslu, minna af ljóðum, gæti verið meira áhuga tengt. Allt of mikið 

efni í íslenskunni miðað við einingafjölda. 

 Búningaáfangi og korselettáfangi. 

 Hafa Fat 505 skyldu og samhliða honum meiri tískuteikningu og ferilmöppugerð. 

 Sleppa listir og menning áföngunum sem fjalla bara um myndlist, á Fata og textílsviði.  

 Meira af hönnunaráföngum og um endurnýtingu. 

3. Ef þið mættuð búa til nýja námsbraut, hvers konar nám ætti það að vera? 

 Leiklistabraut. ( dans, leikmynd og búningahönnun fyrir leikhús, sjónvarp og bíómyndir) 

 Grafísk hönnunarbraut. 

 Útivistar og ferðamálabraut fyrir alla ! ekki aldurstakmark. ( fyrir útivistarfólk, 

björkunarsveitarfólk og göngugarpa.) 

4. Ef þið mættuð ráða hvenær kennsla hæfist á morgnana, klukkan hvað væri það? 

9:20 eða óbreytt, 9:00, 9:30, 8:30 = niðurstaða  9:00 

5. Er eitthvað fleira sem þið viljið bæta við? 

 Það vantar FAT500.  

 Snjallkort fyrir nemendur svo þeir hafi aðgang að stofunum utan skólatíma. 

 Betri samvinnu milli brauta, t.d. í FAT500 geta nemendur unnið saman af snirtibraut, 

smíðabraut og fl.  

 Valáfangar betur auglýstir, námsráðgjafar mættu vera betur upplýstir um valáfanga.  

 Það mætti meta nám utan skóla betur ekki bara tónlistarnám. 

 Skólinn mætti sýna meiri áhuga á fatahönnunarbrautinni. 

 Skólinn mætti standa sig betur í að vera heilsueflandi framhaldskóli t.d. hafa ávaxtabar. 

 
 

 

Halldór Berg Sæmundsson, stofa 104 

1. Skipuleggja rafvirkjanámið betur fyrir þá sem eru lélegir í stærðfræði úr grunnskóla. 

2. Meira um græna orku, fá smá smjörþef af nýjungum tengdum rafbílum.  

3. Námsbraut tengd Olíuiðnaði, leikskólaliði.  

4. 8:30. Vegna umferðar og sumir þurfa að kannski krökkum í leikskóla. 
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5. Fá sófa í alla álmur, Djúsvél og tæknivæða stofur betur með smarttöflum. 

Sending beint frá einum nemanda  

Spurning 1. Engin skoðun. 

Spurning 2. Mér finnst vanta áfanga sem kennir fjármálastærðfræði og/eða fjármálalæsi. 

Fyrrgreindur áfangi gæti t.d. kennt hvernig lesa á launaseðil,ýmist sem tengist sköttum, 

hversu mikla prósentu maður á að borga í skatt og hvernig persónuafsláttur og þess 

háttar virkar. 

Mér þyrkir hrikalegt að fólk sem komið er með stúdentspróf kann kannski ekki að lesa á 

launaseðil. 

Spurning 3. Engin skoðun. 

Spurning 4. Engin skoðun 

Spurning 5. Ég vil bæta því við að stólarnir sem eru við háu borðin á rafvirkjadeildinni fara 

illa í bakið á mér sem og öðrum nemendum. 

Einnig vil ég skipta niður RER103 tímunum niður og hafa 3 tvöfalda tíma í viku í staðinn 

fyrir að hafa einn sexfaldann tíma. Flestum nemendum sem ég hef talað við finnst erfitt 

að halda einbeitingu út allann tímann. Að skipta tímunum niður myndi bæta bæði 

einkannir og líðan nemanda. 

Með fyrirfram þökk Jón Guðmann Pálsson. 

 
 

 

Birgir M. Barðason, stofa 208 

1.  Hafa brautir skólans opnari en nú er, sérstaklega þannig að nemendur á 

bóknámsbrautum geti valið verkgreinaáfanga eins og t.d. smíðar. Mikið talað um 

mikilvægi verknáms en svo í einum aðal verknáms skólanum er verknámið lokuð braut.  

Gott væri að útbúa einn grunnáfanga í smíðum og rafvirkjum fyrir nemendur á 

bóknámssviði þar sem þeim væru kennd mikilvæg grunnatriði sem myndu nýtast þeim vel 

á lífsleiðinni.  Tveir nemendur í hópnum höfðu verið í verknami, annar eina önn í 

smíðanámi sem hann var ánægður með en hafið ekki áhuga á að ljúka, hinn hafði skráð sig 

á rafvirkjabraut til að geta tekð 3 áfanga en síðan farið á bóknámsbraut. 

2. Námsefnið í grunnáföngum sálfræði, félagsfræðií og uppeldisfræði mjög keimlíkt, í raun 

verið að kenna sömu atriðin í þessum áföngum. Sal 103 og sal 203 lika með mjög svipað 

innihald.  Breyta inntaki í fyrstu áföngum í sögu, gera þá nútímalegri, úreltar 

kennslubækur. Bjóða upp á valáfanga um fjármálalæsi sem innihéldi grunnatriði um 

efnahagsmál og þjóðhagfræði. Bjóða valáfanga í frönsku. Sleppa UTN áfanga , búin að 

læra það allt í grunnskóla. 

3. Braut þar sem skólakjarni væri minni en frjálst val meira. Ekki hafa þar dönsku sem 

skyldunámsgrein. 

4. Æskilegur tími væri frá 8:30 til 4 , þá gætu t.d. foreldrar verið búnir að koma börnum á 

leikskóla. 

5. Það er mjög mikið vinnuálag í kjörbókaráföngum í íslensku, það mikið að það bitnar á 

öðrum námsgreinum.  Þyrfti að laga þetta, of mikið lesefni og líka erfitt. 
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Hafa fótboltamót t.d. milli brauta einu sinni á ári   Gefa kost á að tímar í lyftingum t.d. geti 

komið í stað tíma í íþróttum í skólanum.  Stytta kennslustundirnar í eina klst.  

 
 

 

Ásta Bergljót Stefánsdóttir, stofa 302 

1. Fínt eins og er- allavega ekki bæta neinu við nema áfanga eða námskeiði um 

líkamsbeitingu fyrir snyrtinám. Ekki nóg að hafa 1 kafla í þjónustusiðfræði miðað við hvað 

við notum líkamann mikið. 

Mætti vera tveir kennarar í verklegum áföngum (sérstaklega andlitsmeðferð) svo við 

fáum meiri færni og aðhlynningu. 

Mætti stytta kennslustund í 60 mín. 

Hafa heimanámstíma 2svar í viku inní skóladegi, ekki lengja skóladaginn. Hafa kannski 60 

mín gat þar sem hægt er að læra heima. Hafa fasta tíma þar sem allir eru á sama tíma í 

heimanámstíma t.d. lengra hádegishlé 2svar í viku- þarf ekki endilega að hafa kennara á 

staðnum. 

2. Sama og spurning 1. Fá kennslu hvernig á að beita líkamanum með fatlað fólk og eldra 

fólk. 

Einn hópur vildi hafa sölutækni, heilbrigðisfræði, næringarfræði og nat103 sem bara P 

áfanga eða sleppa á snyrtibraut. Nýtum ekki þessa áfanga neitt. - Aðrir hópar voru ekki 

þessu sammála og  fannst sumt mjög nýtilegt og auka síðan skilning á námsefni sem á 

eftir kom. 

Umræða um CIDESCO - FB fer eftir þeirra reglum í náminu af hverju er þá skólinn ekki 

CIDESCO skóli?  Ef ekki því að fylgja þeirra námskröfum og reglum (G5 tæki og læra 

utanbókar innihaldsefni)? 

Láta ekki vera ríg á milli valáfanga rafræna háreyðingu og ilmolíufræði, læra bæði takk :) 

3. Eitthvað framhaldsnám í kringum snyrtibrautina t.d. förðun, nudd, neglur? 

Hárgreiðsla - hár - nuddbraut 

Fótaaðgerðafræði - áframhaldandi nám fyrir snyrtinema 

4. Byrja í fyrsta lagi kl. 8.30 eða 9.00 en vera samt ekki lengur en til kl. 16.00.  

Hafa bóklega tíma styttri. Erfitt að sitja þetta lengi og hlusta bara á kennarann bara tala. 

Kennslustund 60 mín. 

5. Meira samstarf milli grunnskóla með frí hjá þeim og okkur- erfitt fyrir foreldra sem eru 

að læra. 

Meira svigrúm fyrir eldri nemendur að þurfa ekki að koma með vottorð ef nemandi er að 

standa sig vel. 

Hafa lengra próflestrarfrí. 

Mötuneyti:   Lækka mötuneytiskostnað- erum námsmenn- hafa i boði súpu og brauð í 

hádeginu. 

Hafa fjölbreyttari mat í mötuneyti- meira úrval (er alltaf sami matur á sömu dögum). 

Sjoppan alltof dýr og má vera meira hollt í boði og meira úrval. Heiti maturinn má vera 

fjölbreyttari og afgangar frá deginum áður að vera ódýrari. 

 
 

 

Hjörvar Ingi Haraldsson, stofa 108 
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Spurning 1 

Auka áhersluna á ensku 

Minnka áhersluna á þriðja tungumál og gefa val á asísku tungumáli í 3 tungumáli 

Minnka áhersluna á gamlar bókmenntir í íslensku 

Val um norðulandamál 

Íþróttir, meta hreyfingu hjá hverjum fyrir sig og bjóða uppá mastspróf hvort maður 

standist áfangann 

Spurning 2 

Sleppa 403 í þriðja tungumáli 

Bæta við lífsleikni sem kennir að ala upp börn, hugsa um heimili og fjármálalæsi. 

Bæta við áfanga um Tölvuleikjasálfræði 

Bæta við enskuáfanga fyrir tækniensku (enskorð sem koma fyrir í tölvugeiranum og 

öðrum tækni greinum). 

Spurning 3 

Tölvubraut með áherslu á tölvuleiki (að hanna tölvuleiki) 

Spurning 4 

9:15 

Spurning 5 
Tölvur og nettækni er hannað meira fyrir rafvirkja, nýja áfanga fyrir tölvubrautina (þetta 
var hitamál) 
Koma með dæmatíma, frjálsmæting ef búið er með efnið 
  
  

 
Kristmann Magnússon, Trésmiðja  
1. Má breyta stærðfræðinni í eitthvað tengt verkgreininni.  Að öðru leiti er námið vel 
samsett. 
2. Verkvit, vantar pólsku, vantar parketlögn, vantar flísalögn. 
3. Múrarabraut, píparabraut, bifvélavirkjabraut, innréttingabraut. 
4. 9:15 
5. Léleg vinnuaðstaða úti á húsasmíðabraut.  Vinna í rigningu, frosti, stormi, drullu og 
vitleysu.  Ekki nóg skaffað af fyrsta flokks klæðnaði, bara ódýrasta.  Kuldagallar í frostinu 
?  Upphitað vinnuplan?  Byggja yfir vinnuplanið?  Auka persónuhlífar, viljum 
bílastæðavísi.  Innréttinganám vantar meira. 
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4.2 SKÓLAFUNDUR 25. MARS 2015 
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Kæru nemendur í FB. 
 

Miðvikudaginn 25. mars frá kl. 9:55 til 11:15 verður skólafundur, þar sem nemendum 

er gefinn kostur á að ræða mál er tengjast skólanum okkar.  

 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti er einn fjölmargra framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu. 

Samkeppni milli þeirra er talsverð, en til þess að geta boðið upp á fjölda námshópa og 

fjölbreytt nám, þá er nauðsynlegt að fá nýja nemendur í skólann á hverri önn; bæði 

nýnema sem eru að koma úr 10. bekk og einnig eldri nemendur sem mögulega eru að 

koma úr öðrum skólum. 

 

Nú leitum við til nemenda sem alla jafna stóðu í þeim sporum fyrir stuttu að velja 

framhaldsskóla. Hvað var það sem réði valinu, var eitthvað í kynningu eða auglýsingum 

skólans sem höfðaði til nemenda, hvernig er best að ná til nýrra nemenda o.s.frv. 

 

Okkur langar að biðja ykkur að ræða þessa hluti á skólafundinum á morgun, 

miðvikudag. Til undirbúnings sendi ég ykkur spurningarnar sem lagðar verða fyrir á 

fundinum: 
 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

3. Hver er helsti styrkur FB? 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 

   
Ég vil biðja ykkur að velta þessum spurningum fyrir ykkur til morguns, en þá verða þær 
teknar til umræðu í öllum námshópum skólans. 

  
Með bestu kveðju, 

Magnús Ingvason, aðstoðarskólameistari FB 
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 

Símar:  570 5611 og 899 2123 

Netfang: min@fb.is 
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Leiðbeiningar til kennara í kennslustofum 

 

1. Skrá mætingu. 
 

2. Skipa niður í umræðuhópa þar sem einn nemandi er ritari. Hver hópur samanstendur af 4 til 
6 nemendum. 
 

3. Lesa upp eftirfarandi texta:  
 

Í dag er skólafundur í FB. Hann er haldinn tvisvar á ári til að ræða ýmis málefni sem brenna á 
okkur. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti er einn fjölmargra framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu. 
Samkeppni milli þeirra er talsverð, en til þess að geta boðið upp á fjölda námshópa og fjölbreytt 
nám, þá er nauðsynlegt að fá nýja nemendur í skólann á hverri önn; bæði nýnema sem eru að 
koma úr 10. bekk og einnig eldri nemendur sem mögulega eru að koma úr öðrum skólum. 
 

Nú leitum við til nemenda sem alla jafna stóðu í þeim sporum fyrir stuttu að velja framhaldsskóla. 

Hvað var það sem réði valinu, var eitthvað í kynningu eða auglýsingum skólans sem höfðaði til 

nemenda, hvernig er best að ná til nýrra nemenda o.s.frv. 
 

Okkur langar að biðja ykkur að ræða þessa hluti á skólafundinum í dag. Efni fundarins að þessu sinni er: 

 
Hvernig er best að kynna Fjölbrautaskólann í Breiðholti? 
 
4. Dreifa blöðum á hópana með eftirfarandi spurningunum, ca. 2 til 3 blöð á hvern hóp. 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

3. Hver er helsti styrkur FB? 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 
6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 
7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 

 
5. Nemendur eiga að ræða þessar spurningar í ca. 30 til 40 mínútur í hópunum. Þeir skrifa það 
sem þeim dettur í hug við spurningu 1, síðan spurningu 2 o.s.frv. Nemendur (og kennarar) eru 
beðnir um að hugsa þetta mjög vítt. Öll svör eru góð svör! 
 
6. Eftir umræðurnar sameina nemendur niðurstöður hópanna í eitt skjal sem skal sent í 
tölvupósti á min@fb.is. Það skal merkt í efnisglugganum (subject) nafni kennarans, áfangaheiti 
og kennslustofu, t.d.: Auður Lorenzo, SPÆ 103, stofa 27. 
 
Samtals: 80 mínútur 
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Anna Jóna Guðmundsdóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Vinir, þekkti fólk sem var í skólanum 
Fjölbreytileiki, hægt að læra marga mismunandi hluti, eins og sálfræði, fjölmiðlafræði, 
stjórnmálafræði, smíði og svo framvegis, auglýst að hér væri langbesta smíðabrautin. 
Akademían - framabrautin,fótboltaakademía, körfubolta og handbolta 
Taka inn eldri nemendur sem eiga lítið eftir í stúdentspróf. 
2. Hvað er það sem áhugaverðast við FB? 

Góðir kennarar og skemmtilegir 
Kennarar koma til móts við nemendur 
Fjölbreytileiki í vali á námsbrautum, 
Allir geta komið í FB og fundið eitthvað sitt hæfi, bæði nám og vini 
Félagslífið á uppleið aftur 
Ekki áberandi borðaskipting 
3. Hver er helsti styrkur FB? 

Fjölbreytileiki 
Þemadagar: Forvarnardagur, sæludagur, fræðsludagur, koma saman í íþróttahúsi 
4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir skólann? 

Að námið krefjandi en ekki of erfitt, sanngjarnt 
Gott bílastæði 
Gott andrúmsloft 
5. Ef þið væruð kynningastjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Fyrir þá sem eru nýnemar, þá er það fjölbreytileiki, akademia og félagslíf á uppleið, sýna verkefni 
frá nemendum t.d. frá listasviði, smíði og raf og sýna að við séum með góða aðstöðu og 
námsverkfæri 
Fyrir eldri nema sem koma úr öðrum skólum, góðir kennarar sem koma til móts við nemendur 
Fínt félagslíf gott að byrja upp á nýtt, því það er ekki bekkjakerfi 
6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

Twitter, facebook og instagram 
Opin hús og kynningar 
Uppfæra heimsíðu 
7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB hver yrði hún? 

Opinn fjölbreytilegur og skemmtilegur 
 

Auður Lorenzo 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 
Staðsetning, fjölbreytni, listabrautin, íþróttaakademían, mælt með listnámsbrautini í öðrum 
skólum. Besta kynningin og fiskarnir. 
2. Hvað er áhugaverðast við FB? 
Fjölbreytni 
Hvern og einn fær að vera hann sjálfur 
Fjölbreytt nám = fjölbreytt fólk 
Allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi 
Sanngjarnt nám 
3. Hver er helsti styrkur FB? 
Fjölbreytni 
Að geta valið hvort að við séum í skóm eða ekki 
Skólasundlaug – góð íþróttaaðstaða 
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Samgöngur góðar + bílastæði 
Fjölbreytt félagslíf 
Góðir kennarar 
4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir skólann? 

Því jákvæða og reynum að leiðrétta misskilning 
5. Ef þið væruð kynningastjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Vel kynntur 
Taka viðtöl við fyrrverandi nemendur 
Að sjá fólk sem hefur náð markmiðum sínum eftir FB – það sem maður sjálfur stefnir á. 
Endurnýja kynningarmyndbandið 
Meiri auglýsingar fyrir utan skólans 
Nýtt skólalag 
Fjölmiðlar 
6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

Eins og er gert 
Að láta nemendafélag sjá um þetta að hluta til 
Dagbók á instagram 
7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB hver yrði hún? 
Fjölbreytileiki 
Staðsetning 
Vinnur með nemendum ekki á móti þeim! 
Hann er sveigjanlegur og sanngjarn. Hann er allt! 
 
Birgir Martin Barðason 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 
Búseta í nágrenni skólans, fjölbreytni í námsvali og of lágar einkunnir til að komast annað. 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Fjölbreytileiki í námsvali og fólk af ólíkum gerðum og uppruna. 

3. Hver er helsti styrkur FB? 
Góðir kennarar og fjölbreytt námsval. 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir skólann? 

Ágætis skóli sem býður gott og krefjandi nám fyrir fólk með ólíka hæfileika og getu. 

5. Ef þið væruð kynningastjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Myndi sýna fram á fjölbreyttar námsleiðir og möguleika á að taka þátt í félagslífi. 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

Facebook, og heimasíðu skólans. 
7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB hver yrði hún? 
Gott og fjölbreytt nám og góð kennsla þar sem fólki er hjálpað til að ná árangri. 

 

Björn Guðmundsson 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 
Við búum nálægt og það er góð aðstoð. 

Vegna þess að þetta er hverfisskólinn, út af ákveðinni braut. 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Fiskarnir við nemendainnganginn. 

Skólinn er mjög fjölbreyttur. 

3. Hver er helsti styrkur FB? 
Það er meira frelsi um hvað er lært. 
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Það er hraðbanki, góðar brautir og góð menntun. 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir skólann? 

Skólinn er skemmtilegur og fínir kennarar. 

Góðir kennarar, gott nám og alls konar skrítið fólk. 

5. Ef þið væruð kynningastjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

FB er awesome, veljið FB. 

Í skólanum eru margar mismunandi brautir og ef þú finnur þig ekki á brautinni sem þú valdir þá er 

ekkert mál að skipta um braut. 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

Best að kynna skólann með því að láta nemendur fara að kynna skólann. 

Það er hægt að setja auglýsingar á facebook, einnig hægt að hafa kynningar eða opin hús til þess að 

sýna skólann. 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB hver yrði hún? 
Við erum með fiska. 

Við höfum frelsi. 

Það er meiri fjölbreytileiki. 

FB er fokking awesome! 

F + B  = Frá + Bær =  Frábær.  FB er FráBær skóli! 

 

Brynja Stefánsdóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 
Við völdum FB vegna: nálægt heimili, vinir okkur völdu hann líka, vegna brautanna sem eru í 
boði, vegna fjölbrautakerfisins, fær far í skólann, vegna iðngreinakeppninar (h2013 í Kórnum), 
gríðarlega góðrar kynningar á skólanum þar sem skólastjórnendur fóru á kostum. 
2. Hvað er áhugaverðast við FB? 
Okkur finnst áhugaverðast við FB: skólinn er fjölbreyttur, það er gott félagslíf og hér er mikla 
hjálp að fá, mikið af brautum, sumarskóli, gríðarlegur fjölbreytileiki er í fyrirrúmi, alltaf hægt að 
finna eitthvað við sitt hæfi. 
3. Hver er helsti styrkur FB? 
Helsti styrkur FB er: fjölbreytileikinn, mikil uppbygging á síðustu árum, mikið val í boði, frábært 
námsver, vel stutt við nemendur, kók selt í mötuneytinu (en ekki Pepsi), ekki krafa um háa 
einkunn í grunnskóla til að komast inn. 
4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir skólann? 
Við segjum frá skólanum: hvar hann er staðsettur, mikill fjölbreytileiki og margt í boði, hversu 
góður skólinn er og hversu frábærir kennarnir eru, félagslífið er ágætt, fínn skóli, leiðrétti 
ranghugmyndir fólks um að hér séu allir í adidasgöllum, vanmetinn skólinn sem á ekki skilið að 
litið sé niður á hann, tölum vel um skólann því hér er góð hjálp td. í stærðfræðiveri. 
5. Ef þið væruð kynningastjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 
Sem kynningarstjórar myndum við: segja að flestir kennararnir eru góðir, gott að vera og 
kennararnir styðja vel við mann, auglýsa á facebook, segja frá þeim fjölda fólks sem var í þessum 
skóla td. Sölvi Tryggva, Sveppi,  
halda hátið með hoppukastala, kandífloss, blöðrum, erlendum skemmtiatriðum og góðum mat. 
6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 
Miðlar sem gott er að nota: Fésbókarsíða, Instagram, Twitter, MySpace, Snapchat. Gamlir FB 
ingar teknir upp á stutt video og sett inn á samfélagsmiðla. 
7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB hver yrði hún? 
Okkar jákvæðu setningar eru:  
FB, frábær skóli, frábært fólk 
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Í FB eru allir léttir í lund 
Fjölbreytileiki í fyrirrúmi 
Skemmtilegur og góður skóli 
FB, fáðu þér Coke en ekki Pepsi 
 

Samhugur er í hópnum gegn breytingu stundaskrár úr 80 í 60 mínútum.  Í versta falli mætti færa 

fundargat aftur yfir á föstudaga. 

 

Dagbjört B. Kjartansdóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Hverfisskóli, stutt vegalengd, góður skóli, ekkert annað í boði, komst ekki í MH því ég féll í stærðfræði, 

sálfræðingurinn minn var í FB og systir mín, Íþróttabrautin, mikið úrval af brautum, 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Mikil fjölbreytni, erum með öflugustu stærðfræðideild landsins, frumskógur af mismunandi dýrum, 

hægt að velja mörg fög, skólin byrjar ekki 8.10, fjölbreytt félagslíf, margt skemmtilegt fólk, selur 

óhollan mat, íþróttatímarnir, listabrautin, sæludagarnir 

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Góðir kennarar (sumir), mikið val en mætti vera meira, getu valið hvað þú villt læra, fólkið í skólanum, 

félagslífið, allir velkomnir og mikið í boði fyrir alla námsmenn, mikil hjálp við nám 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

Gott nám, getur fengið góða hjálp við námið, ágætt félagslíf, að sé alveg góður skóli, sumir kennarar 

hér í FB búa til bækurnar sem við notum, þægilegur skóli, fínn skóli og ég mæli með honum, góðir 

kennarar, skemmtilegir krakkar, miklu betri skóli en ég bjóst við, fjölbreyttur skóli, fjölbreyttur aldur 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Mjög gott nám en ekki of þungt, mikil fjölbreytni, mjög opin skóli, góður skóli fyrir þá sem vilja læra 

allt, kennarar góðir og hjálpa manni vel ef maður þarf, come to the dark side we have cookies, myndi 

reyna að ná til allra aldurshópa, auglýsa sérgreinarnar betur (list, snyrti rafvirkjun ofl), 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

Gott að stofna hópa á Facebook vegna þess að maður er alltaf á Facebook, sjónvarp, búa til stutt 

kynningarmyndband og sýna mismunandi greinar, sýna fjölbreytileika skólans 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 

FB er stór og fjölbreyttur skóli og það er hægt að fá mjög góða hjálp við námið þar. Hann er BRM! FB er 

fjölbreytilegur, bæði skólinn, fólkið, námið og kennararnir.  

 

Ekki setja svona mikið fyrir í vetrar- eða páskafrí. Hver áfangi setur mikið fyrir og á endanum fær 

nemandinn ekki frí (Nemendur þurfa líka að vinna, afla peninga) 

Breyta áföngum í meira símat eða val um símat. Margir sækja í skóla sem eru með símat. 

Leyfa nemendum að velja um hvort það er símat eða lokapróf hjá þeim í þeim áföngum sem þau taka 

Ellen Thorarensen 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 
Bjó nálægt, kom vegna rafvirkjabrautar, námið var uppsett eins og ég vildi hafa það, bý í hverfinu 
með börn í skóla í nágrenninu, snyrtibrautin. 
2. Hvað er áhugaverðast við FB? 
Verklegar brautir með studentsprróf. 
3. Hver er helsti styrkur FB? 
Margir kennarar með metnað, fjölbreytni skólans og góðir námsráðgjafar. 
4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir skólann? 
FB er góður skóli. 
5. Ef þið væruð kynningastjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 
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Leggja áherslu á fjölbreytni skólans. 
6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 
Facebook, Instagram, auglýsa námsbrautir og viðburði 
7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB hver yrði hún? 
Fjölbreytt og gott nám. 
 

Guðbjörn Björgólfsson: 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Út af listabrautinni. 

Hann var nálægt og ættingjar voru í honum. 

Eini skólinn með Íþróttabraut sem var nálægt 

Bjóst ekki við að komast í annan skóla 

Margir búnir að mæla með skólanum 

Næst heimilinu 

Námið 

Myndlistabrautin 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Mjög fjölbreyttur 

Ekkert eða mjög lítið einelti 

Það er starfsbraut 

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Mjög margar brautir 

Ekki bekkjakerfi 

Fjölbreytni 

Námið 

Mikið af hæfileikaríkum kennurum 

Fjölbreytt nám 

Skólinn er jákvæður 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

Ég tala mjög vel um hann og mæli með honum við fólk 

Góður skóli 

Fjölbreytt nám 

Frábær skóli og fullt af fólki sem er gott 

Myndlist 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Kynna allar brautirnar og möguleikana eftir nám. 

Kynna viðburði sem NFB heldur t.d. LAN, bíókvöld og fullt 

Fara í grunnskóla og halda e-h kynningu og líka (eins og gert er) að bjóða grunnskóla í FB að skoða. 

Skrúðganga 

Margar brautir 

Fjölbreytni 

Víkinga barátta 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

MBL, Fréttablaðið, Facebook, plaggöt, bæklingar sendir heim. 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB hver yrði hún? 
Fjölbreyttur og góður skóli. 

Skemmtilegur og áhrifamikill skóli með góðum kennurum. 

Frábær skóli sem býður upp á marga möguleika 

Skólinn sem lætur drauma þína rætast 
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FB er stór skóli 

Skóli er skóli 

Góð myndlistabraut  

Sterkt nám 

Skólinn er jákvæður 

 

Gunnhildur Gunnarsdóttir og Sigrún Birna Björnsdóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 
Útaf hverfinu. 
Staðsetningog úrval brauta. 
Því ég bjó nálægt, þetta var eini skólinn sem ég komst inn í á snyrtifræðibraut. 
FB er í nágrenni við okkur og húsasmíði er bara í FB eða Akureyri. 
Af því hann er í breiðholti og býður upp á viðbótanám til stúdentsprófs að loknu iðnnámi. 
2. Hvað er áhugaverðast við FB? 
Fjölbreytnin. 
Hversu gott félagslífið er. 
Fjölbreytni og boðið upp á margar brautir. 
Fjölbreytileikinn, bæði hjá flólki og námsbrautum. Fólk á öllum aldri. 
3. Hver er helsti styrkur FB? 
Fjölbreytni, markt í boði. 
Kennararnir. 
Búin 12:45 í skólanum á föstudögum 
Fjölbreytni. 
Góðir kennarar sérstaklega stærfr. Besti þýskukennarinn 
Ekki gott félagslíf en gott nám. 
Allir jafnir, fordómalaus skóli. 
4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 
Þetta er mjög fínn skóli. 
Fjölbreytni í brautum og námi. 
Segjum mjög jákvætt frá skólanum. 
Fínn skóli, sanngjarnt nám, áfangakerfi, betri kennarar, meiri aðstoð, stuðningsver. 
Góður skóli, frír hafragrautur á morgnana. 
5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 
Sem fjölbreyttan skóla, skemmtilegan, allt fyrir hvern aldurshóp. 
Uppbyggjandi, fjölbreyttur, góður félagsandi. 
Nota celebrities, nota facebook 
Fínt félagslíf, fjölbreyttur skóli, bestu kennararnir. 
6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 
Snapchat. 
Facebook, auglýsingar 
Instagram, twitter, bíó. 
7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB hver yrði hún? 
Það er mikil fjölbreytni í skólanum 
Fjölbreytileiki. 
Skilningsríkur skóli. 
Það var FB sem bjargaði mér, í staðinn fyrir að reyna að losa sig við þessa ghetto ímynd þá nýta 
sér það, positiv beselsen,  
      

Auglýsingaplakat: Leyfðu FB að bjarga þér. 
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Gréta S. Guðjónsdóttir,  

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 
Valdi myndlistabraut þar sem hún er talin best af því sem er í boði. Hafði ekkert heyrt um Fb en 
býr í nágreninu. Fannst litsnámsbrautin hljóma áhugaverðari hér en t.d í Borgó. Fólk velur sér 
framhaldskóla eftir áhugasviði og velur sér skóla sem er sterkur á því sviði sem þú sækir í. 
2. Hvað er áhugaverðast við FB? 
Býður upp á fjarnám, kvöldskóla og dagskóla. Mjög fjölbreyttur skóli, margar brautir í boði. 
Skólinn aulgýsir námið en ekki bara félagslífið.  
3. Hver er helsti styrkur FB? 
Getur fengið mikla hjálp frá námsráðgjöfum og námsverunum. Listabrautin er mjög sterk og 
stórt hlutfall nemanda sem komast inn í Listaháskólann koma frá FB. Góðir kennarar.  
4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 
Skemmtilegar konur í mötuneytinu. Skrautlegir kennarar þá sérstaklega á listabraut. Bæði kennt 
hefbundið og óhefðbundið og þar af leiðandi mjög fjölbreytt. Sterkir karakterar að kenna.  
5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 
Skólinn hefur upp á margt að bjóða, margar brautir í boði. Fá að koma í skólann og sjá hvað er í 
boði og skoða hverja braut fyrir sig.  
6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 
Samfélagsmiðlar einsog Facebook og Twitter væri bestir til þess að auglýsa skólann þar sem það 
myndi ná til þeirra aldurshópa sem eru að sækja um í framhaldsskóla og myndi einnig ná til eldri 
nemenda. Vera með kynningar á skólunum í elstu bekkjum grunnskólanna og kynna þar skólana. 
7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB hver yrði hún? 
Listabrautin er góð. Fjölbreyttur og lifandi skóli. Ekki mikil stéttaskipting meðal nemenda allir 
jafnir. Þæginlegt andrúmsloft. Aðgengilegur, samgöngur við skólann. 
 

Það sem má betur fara. Skólinn er ekki nógu vel skipulagður, illa merkt hvar stofur eru. 
Sérstaklega hvar bóksalan er. Dreifnáms síðan er mjög flókin of erfitt að finna upplýsingar. 
Heimsíðaskólans er heldur ekki nógu góð. Mötuneytið er með óhollan mat og lítið í boði fyrir 
grænmetisætur.             
 

Guðlaug Gísladóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 
Staðsetning, fjölbreytni í námi, góð íþróttabraut, valdi vegna vina sem voru hér, snyrtifræðibrautin, 

rafvirkjabrautin leit betur út hér en í Tækniskólann, leist vel á fatahönnun 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 
Fjölbreytni námsbrauta, fjölbreytt nemendaflóra, ódýr önn 

3. Hver er helsti styrkur FB? 
Góð námsaðstoð, góðir kennarar, ódýr námsgjöld, fjölbreytt úrval náms 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 
Lélegt félagslíf, góð hjálp fyrir alla hvort sem þú ert með sérþarfir eða börn á framfæri, dýrt mötuneyti, 

fín kennsla, góðir kennarar, góður skóli 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 
Senda nemendur úr FB í grunnskólana til að kynna skólana, halda opna skólakynningu þar sem 

námsbrautir eru almennilega kynntar,  líka sniðugt að að kynna skólann í lok annar og sýna allt sem er 

búið að vera að gera á önninni, facebook - auglýsa opið hús og svoleiðis, morfís og gettu betur áfanga, 

hafa tískasýningu 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 
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facebook, mbl, ekki nota ruslpósta,  

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB hver yrði hún? 
Gott nám, fjölbreytni og fallegt fólk. 

Skemmtilegir kennara og fjölbreytni í kennslu 

Íþróttakennararnir eru sérstaklega frábærir. 

 

Nemendur vilja fá að kjósa um sérstök málefni sem koma fram á skólafundum eins og t.d. með 60 mín. 

kennslustundir sem nemendur hefðu viljað fá að kjósa um. Má lífga upp skólann t.d. með nútímalegri 

húsgögnum, stólar í stofum stundum sóðalegir, skoða litasamsetningar á veggjum (vera með einn 

grunnlit og svo vinna út frá honum), falleg listaverk á veggina sem tengist námsefni, fá listabrautina til 

að skreyta veggina, vera með alls konar hluti sem tengjast efni áfanganna til sýnis t.d. steina, 

uppstoppuð dýr og sverð víkinga 

 

 

Guðrún Jónsdóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 
Vildi fara í tölvubraut en ég nennti ekki að taka strætó.     
Ætlaði að fara í FG en komst ekki inn svo FB var fyrir valinu 
Ætlaði að fara í Borgó en endaði í FB 
Hann var með áhugaverðar brautir og var ekki langt í burtu. 
Stutt að fara / Vinir í FB / Komst ekki í annan skóla. 
2. Hvað er áhugaverðast við FB? 
Hann er fjölbreyttur, fjölbreytni alls staðar 
Hversu einlitur (ekki mikið um foróma og stórmennsku) skólinn er  og hversu opinn hann er 
Góð námsaðstoð, hjálpar mjög mikið 
Fjölbreytni, getur prófað mikið 
Fjölbreytni á brautum / Tölvubraut með Nátturufræði ívafi /  
3. Hver er helsti styrkur FB? 
Fjölbreytni í námi 
Góð vinnuaðstaða. 
Enginn er skilinn út undan, þú getur valið hóp til að vera með 
Góðir kennarar og góð aðstoð 
Ódýr / Góðir kennarar / fjölbreytni   
4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 
Þetta er good-shit skóli 
Mjög góður skóli 
Ef þú ert tilbúinn til að læra, þá er þetta góður skóli 
Mjög góður skóli og fjölbreyttur getur farið á milli brauta 
Góður skóli / Tölvubrautin er talin sem nátturufræðibraut / Ein af bestu Íþróttabrautum á 
landinu 
5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 
Þetta er skóli sem er ef þú ert ekki viss um hvað þú vilt læra þá getur farið á milli brauta. 
Þetta er skóli sem hefur góðan anda, mikið félagslíf, góðan aðgang að vinnuaðstæðu, færð frítt 
í sund og frítt í lyftingaaðstöðina og að námið er mjög hagstætt. 
Allt sem þú ert að læra mun sýna meiri tilgang seinna, enginn hreyfingaskortur í þessum skóla. 
Þetta er skóli sem er tilbúinn til að astoða þig við námið ef þú hefur vandamál  við það, þú getur 
valið fjölbreytta íþróttaáfanga, þú getur nýtt götin þín (ef þú ert í götum) til að fara uppá 
bókasafn til að geta lært það sem þú áttir eftir, mjög góða aðstæða þar. 
Mikið af mismunandi fólki, alltaf hægt að finna sinn hóp, Margar mismunandi brautir í boði, . 
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6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 
Facebook er besta leiðin er til að ná til allra en þeir sem nenna ekki að nota facebook geta nota 
Dreifnamið. 
Facebook/dreifnámið/innan 
7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB hver yrði hún? 
Lengi lifi FB. 
Ánægja og fjölbreytni í FB 
Tilganga og stefna í FB  
Frábær fyrir hvern og einn. 
Þetta er skóli sem hefur fjölbreytt nám og þú ert alltaf velkominn 
 
Guðrún Þorláksdóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 
Nálægt heimilinu og okkur leist vel á skólann. Þær brautir í boði sem við vildum fara á. 
Snyrtifræði og sjúkraliðabrautir ekki í boði á mörgum stöðum.  
2. Hvað er áhugaverðast við FB? 
Fjölbreytileikinn. Tölvubraut, smíðabraut, snyrtibraut, sjúkraliðabraut. Allir geta fundið sér 
eitthvað við sitt hæfi.  
3. Hver er helsti styrkur FB? 
Fjölbreytnin. Allir geta nám við sitt hæfi. Útlendingar geta valið sér íslensku sem annað 
tungumál. Góðir og hressir kennarar og námsráðgjafar. Gott mötuneyti. Hressir starfsmenn þar.  
 
 
4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 
Kom á óvart. Betri en við bjuggumst við. Skemmtilegir nemendur, góðir og hressir kennarar. 
Fjölbreytnin er mikil og gefur mikla möguleika. Gott félagslíf. Tillitssemi varðandi nám og 
námsgetu. Fólk getur skipt þessu niður eftir eigin getu og aðstæðum, t.d. börn, veikindi.  
5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 
Nákvæmlega eins og skólinn gerir það. Eins og t.d. opin hús, kynningar fyrir 10 bekk. 
Skemmtilegt og fræðandi. Allir finna eitthvað við sitt hæfi.  
6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 
Facebook, FB síðuna, Fréttablöðin fyrir foreldra. Youtube, mögulega hægt að setja 
kynningarmyndband á Youtube því unglingarnir nota það mikið. Kannski láta nemendafélagið 
gera það. Mögulega hægt að dreifa bæklingum í Breiðholtinu, Árbæ og svoleiðis. 
7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB hver yrði hún? 
Góður skóli og mikill fjölbreytileiki.  
Fjölbreytni og hressir og skemmtilegir kennarar. Gott umhverfi.  

Fjölbreytni í fyrirrúmi. 

Fjölbreyttur og frábær skóli.  

FB er mjög góður skóli.  

 

Gunnhildur Guðbjörnsdóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 
Hverfisskóli, komst ekki í annan skóla, lista og íþróttabraut-sjúkraliðabraut-tölvubraut, elta vini. 
2. Hvað er áhugaverðast við FB? 
Fjölbreytni hjá kennurum, nemendum og námsvali. Stærð skólans, starfsbraut. Nemendafélagið 
leggur áheyrslu á að gera lífið í skólanum skemmtilegt.  
3. Hver er helsti styrkur FB? 
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Fjölbreytni, tekið strax á eineltismálum, nýja byggingin, stór matsalur, mikill stuðningur við 
nemendur 
4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 
Eintóm veisla, Busavígsla, gott bókasafn, Haukur stærðfræðikennari er góður fyrir nemendur 
sem falla í grunnskóla.  
5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 
Myndi kynna á samfélagsmiðlum.  
6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 
Myndi kynna á samfélagsmiðlum sem unglingar nú til dags nota (t.d. fótbolti.net fyrir 
íþróttabraut), nota google ads, facebook yrði notað fyrir auglýsingar, hafa heimasíðuna góða.  
7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB hver yrði hún? 
Ef þið viljið ná árangri og ná langt í lífinu er FB góður kostur.  
 

Halldís Ármannsdóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 
Stutt frá heimili,fjölbreytni í námi, áfangakerfi, vinirnir voru í skólanum, (ein vinkona valdi hann 
ekki vegna orðsporsins í Hólabrekkuskóla), vildu fara á ákveðna braut (snyrtifræði, textílbraut, 
listnámsbraut) 
2. Hvað er áhugaverðast við FB? 
Fjölbreytileiki í námi. Verknámið spennandi. Skólinn er búinn snemma á föstudögum. Mikið 
úrval af námi fyrir alla. Hægt að prófa að taka áfanga á ólíkum sviðum. 
 
3. Hver er helsti styrkur FB? 
Hvað margt er í boði. Ólíkt fólk og ólíkir kennarar, kynnast mörgu. Erlendir kennarar kenna eigið 
mál. Mikið námsúrval.  
Veika hliðin – félagslífið. Böllin eins og grunnskólaböll. Of litlar kynningar. Góður áfangastjóri. 
Selja sælgæti í mötuneytinu. 
4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 
Góður skóli. Þó nokkrar kröfur. Þægilegur skóli. Ræður hvað maður velur. Ekki skóli eftir hádegi 
á föstudögum. Getur tekið skólann á eigin hraða. Góð listabraut.  
5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 
Fjölbreyttar námsleiðir. Einn af stærstu skólum landsins. Rannsóknir sýna hærri meðaleinkunn 
í framhaldsnámi eftir stúdentspróf en í öðrum skólum. Námið er sanngjarnt.  
6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 
Facebook, auglýsingar fyrir aldurshópa sem eru að fara að velja skóla. Facebook, snapchat. Hafa 
snapchat fyrir skólann. Góð heimasíða. (Ef fjölmiðlar – allar útvarpsstöðvar.) Nota bæklinga við 
kynningar í skólanum og ratleik.  
7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB hver yrði hún? 
Fínt að vera búinn í hádeginu á föstudögum.  Í skólanum er mikið og fjölbreytt námsframboð. 
Maður getur tekið skólann á eigin hraða. 
Allir geta fundið nám við sitt hæfi. 
 
Nemendur vilja lýðræðislega kosningu um breytingar á skipulagi skólans. 

 

Halldóra Gísladóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 
Út af listnámsbrautinni. Námið er ekki bara bóklegt nám. Meiri líkur að komast í listaháskóla 
eftir nám FB en úr Tækniskólanum. Ódýrara nám en í Myndlistastarskóla Reykjavíkur 
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2. Hvað er áhugaverðast við FB? 
Mannlegir kennarar (skilningsríkir) Hreinlæti. Góður stuðningur við þá sem eiga erfitt. 
Fjölbreyttar brautir. 
3. Hver er helsti styrkur FB? 
Ókeypis hafragrautur. Hægt er að taka fleiri brautir en eina. Fjölbreyttir íþróttaáfangar, eftir 
áhugasviði hvers og eins. 
4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 
Tala vel um skólann, mæli með honum. Hér er ekki mikið um nemendur í neyslu. 
5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 
Skólinn er ekki í mörgum byggingum. Nemendur á öllum aldri. 
6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 
Facebook,Instagram,Tvitter og MBL. 
7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB hver yrði hún? 
Skólinn er eins og rjómabolla; Harður og sterkur að utan en  með súkkulaði, rjóma og að innan. 
 

Helga S. Helgadóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 
Betri ummæli en fyrir sjúkraliðabraut FÁ 

Vegna sjúkraliðabrautarinnar 

Hef tekið Sumarskólann í FB og valdi því að koma aftur 

Vegna góðra meðmæla 

Skólinn er nálægt heimili 

Fjölbreytileiki 

Sjúkraliðabrautin er best í þessum skóla 

Snyrtifræðibrautin 

Breiður aldurshópur, ekki bara yngri nemendur 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Fjölbreytt námsval á brautum 

Allir eru velkomnir í skólann og fólk er á mismunandi aldri 

Allir fá tækifæri til náms 

Margar brautir, mörg fög, allir finna eitthvað við sitt hæfi 

Gefa öllum tækifæri til menntunar, ungum sem gömlum 

Starfsbraut  

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Fjölskylduvænn  

Stutt frá heimili og góð kennsla 

Fjölbrautakerfið er með mikið námsframboð 

Frábærir kennarar á sjúkraliðabraut og líka á almennum sviðum 

Allir eru skilningsríkir ef eitthvað kemur upp á 

Skólinn er fordómalaus og allir sitja við sama borð 
Á hverri braut myndast nk. opið bekkjarkerfi (myndast samkennd innan  brautar) 
4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

Góður og persónulegur skóli, tillitssemi gagnvart nemendum 

Góðir kennarar og góð kennsla 

Það þekkja allir FB 

Fjölbreytileiki 

Sjúkraliðabrautin er frábær og kennarar frábærir 

Námið er gert áhugavert 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 
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Senda fulltrúa af hverri og einni braut inn í grunnskólana 
Hafa opið hús þar sem grunnskólanemendur fá leiðsögn um skólann 
Gera myndbönd og setja á Youtube 
Kynna skólann á keppnum sem eru á milli framhaldsskólanna 
6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 
Nota skjáauglýsingar RUV 
Nota Facebook, Twitter, Instagram, setja myndir úr skólalífinu 
Útvarpsauglýsingar á FM 95,7 og K 100 
Flugvélaborða sem sveimar yfir höfuðborgarsvæðinu: FB er skólinn þinn! 
Dagblöð og tímarit 
Vefmiðlar t.d. pressan.is , bleikt.is og vísir.is 
Youtube-auglýsingaborðar, myndbönd úr skólalífinu, snap chat FB notenda 
7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 

Persónulegur skóli 

Hlýlegt viðmót 

FB tekur vel á móti öllum og býður upp á góða kennslu 

Settu þér markmið og láttu draumana rætast í FB 

FB er mjög fjölbreyttur skóli og skemmtilegur  

 

Helgi Reimarsson 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 
Okkur líkar ekki við Tækniskólann 
Heyrt góða hluti 
Nálægð við heimabygð, var bennt á að þetta væri besti skóli hvað rafvirkjabraut varðaði góð 
aðstæða og búnaður 
Okkur langaði að læra rafiðn og líkaði ekki við tækniskólanum og einnig höfðum við heyrt góð 
orð um FB og þegar við fórum að skoða FB þá leist okkur strax vel á honum 
2. Hvað er áhugaverðast við FB? 
Mötuneytið 
Skemmtilegir kennarar 
Rafvirkjabrautin 
Kennararnir og nemendurnir. Rosalega er áhugavert námið hérna og hversu mikið af 
möguleikum sem það opnast fyrir okkur og það er bæði meðan við erum í skólanum og eftir 
skóla. Félags lífið er mjög áhugavert hérna líka en því miður er mín persónuleg skoðun að hún 
mætti vera aðeins meira „active“ eða meira virk og meira áhugaverð. Alltaf eru rosalega mikið 
af sætum stelpum í öllum áttum sem við lítum, nema að við séum á Rafiðnaðasviðinu eða á 
húsasmiðjubrautinni. 
3. Hver er helsti styrkur FB? 
Hér fer fram kennsla, sem er ekki sjálfgefið í sumum skólum. 
Góð aðstaða og búnaður fyrir verknám og starfsbrautir og góður kvöldskóli 
Fjöldi nemenda og mikið eru af góðum kennurum. Besta rafiðnbrautin á landinu, ég segi það 
útaf því að ég hef heyrt í mikið af fólki sem hafa verið í FB og öðrum skólum hér á landi og allir 
hafa alltaf sagt að FB væri bestur. 
Góðir kennarar og aðstæður 
4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 
Góður skóli, þekkja flestir FB. 
Góður skóli fyrir útlendinga,  fjölbreyttur og góðar starfsbrautir, frábær kvöldskóli og 
verknámsaðstaða  
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Þetta er mjög áhugaverður skóli sem gefur manni mikla framtíð. Það er margt og mikið sem er 
hægt að gera eftir skóla og það er rosalega auðvelt að koma sér í næsta skrefi eftir skólan því 
hann hjálpar manni með því að komast lengra. Mikið er af góðum og skemmtilegar brautir sem 
getur hentað næstum því fyrir hvern og einn og maður er ekki að tapa neinu með því að fara í 
FB. Við sjáum ekki eftir að fara í skólann og erum mjög svo ánægðir. 
5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 
Fara í grunnskóla og kynna nám, brautir og félagslíf. 
Myndi reyna að gera eitthvað hvetjandi myndand. Sýna fólkinu brautirnar sem þau hafa áhuga 
á. 
Plakat, og óhefðbundnar, áhugaverðar auglýsingar. 
6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 
Internetið og upplýsingar í grunnskóla, posters og fl. Video kynningar 
Útvarp, Facebook og sjónvarp 
Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram og fleira 
Rosalega væri sniðugt að auglýsa skólanum í gegnum Facebook eða til dæmis í auglýsingum og 
hafa eitthvað áhugavert með í auglýsingunni eins og tildæmis eitthvað úr E-lab, eitthvað sem 
var/verður hannað þar, fræsað út prentað á plötu og klára síðan með því að gera eitthvað 
utanum með 3d-prentaranum, þetta yrði sérstaklega áhugavert fyrir fólk sem einmitt hefur 
áhuga á rafiðn. 
7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 
Góður skóli í góðu umhverfi og góður kennarar. Lélegir nemendur verða betri. 
Metnaðarfullur skóli 
Virðing, fjölbreytni og sköpunarkraftur 
FB er kúl 
 

Hugrún Þorsteinsdóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB? 

Listnámsbrautin, nálægt við heimili mitt 

Listnámsbrautin heillaði 

Nálægur ódýr 

Listnámsbraut, breyta um umhverfi 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Listnámsbrautin 

Fjölbreytni brautanna 

Fjölbreytni í námi 

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Fjölbreytileikinn 

Listnámsbrautin 

Fjölbreytni brautanna 

Samband nema og skólastjórnenda 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 
Gott starfsumhverfi, skemmtileg verkefni, góðir kennarar 

Að listnámsbrautin er töffningarstjóri FB 

Hann er til og er í Breiðholti og býður upp á fjölbreytt nám 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 
Kynna spennandi verkefni skólans jafnóðum, dæmi af listnámsbrautinni 

Tónleikaferðalag 

Góður skóli til þess að sérhæfa sig á einhverju fagi eða bætt við sig 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 
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Internetið, facebook, snapchat, twitter, instagream, pósta myndum jafnóðum og auglýsa vel 

Internetið, facebook, 

facebook, eventar og statusar frá skólanum 

7. Ef þú ættir að segja eins jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 

Frábær starfumhverfi 

Mjög góð listnámsbraut 

Innanhúshönnun er alls ekki ógnandi, skólinn er mitt á milli cheap og fancy 

FB býður upp á mörg tækifæri í námi. 

 

Hulda Hlín Ragnars 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB? 
Hverfisskóli, skólinn metur mikið úr öðrum skólum, brautarval, áfangakerfi og fjölbreyttni. 
 
2. Hvað er áhugaverðast við FB? 
Fjölbreytni, mikið val, mismunandi týpur og aldur. Mikið val í námi. 
3. Hver er helsti styrkur FB? 
Mikil hjálp þó það sé mikið að nemendum, skólinn nær að sinna öllum.  Möguleiki á að kynnast 
fólki úr mismunandi hópum.  Fjölbreytileiki, maður finnur allt í FB.  Alls konar nemendur og 
kennarar. Mikil hjálp í námi. 
4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 
Þurfum mjög oft að réttlæta veru okkar í FB og að við völdum skólann. Erum ekki fallistar úr 
öðrum skólum.  Halda mjög margir að FB sé lélegur skóli. 
5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 
Leggja áherslur á brautavalið.  Margir möguleikar á ýmsum leiðum, getur auðveldlega fundið 
eitthvað sem hentar þér. 
6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 
Samfélagsmiðlar, facebook, netið, blöð.  Láta nemendur úr FB fara í skólana í hverfinu og láta 
þá ræða við hugsanlega nýja nemendur. 
7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 
Skóli sem stuðlar að betri námsárangri 
Frír hafragrautur 
FB er skemmtilegur og fjölbreytilegur skóli 
 

Jakob Þór Pétursson 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB? 

Nálægt heimilum okkar, námið var ekki i boði i heimabyggð. 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Fjölbreyttar námsleiðir, eitthvað fyrir alla. 

3. Hver er helsti styrkur FB? 
Sanngjarnir kennarar, ódýr skólagjöld 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 
Fjölbreyttar týpur fólks. Alveg frá "nördum" til íþróttafólks. Fólk a öllum aldri. Ekki mikil klíkuskipting. 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Allt að ofangreindu. Segja fra félagslífi á vegum nemendafélagsins  

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 
Facebook, twitter 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 
Notalegur skoli  
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Jón K. Þorvarðarson 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB? 

Hverfisskólinn minn 

Rafvirjkunar braut 

Vinkonur 

Skólarkynning FB 

Skólalíf 

Tölvubrautin 

 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 
Fjölbreyttur og áhugaverður skóli. 

Margar ólikar námsbrautir 

Félagslífið 

Rafvirkjunar braut 

Tölvur braut 

3. Hver er helsti styrkur FB? 
Margar ólíkar námsbrautir 

Námsaðstoð 

Félagslífið 

Jafnrétti. 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 
Fínn skóli 

Góðir kennarar 

Fjölbreyttur og áhugaverður skóli 

Gott námsframboð 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 
Halda skólakynningar á hverju ári 

Leggja áherslu á gott námsboð 

Bjóða fram morgunmat 

Hafa flotta sæludaga 

Hafa öfluga námsaðstoð 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 
Facebook 

Prentmiðla 

Rafmiðla 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 
Áhugaverður skóli 

Fjölbreytur skóli 

Skemmtilegur skól 

Góð námsaðstoð 

Gott námsframboð 

Góðir kennarar. 

 

Jörundur Áki Sveinsson 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Það völdu flestir FB vegna þess að hann er staðsettur í hverfinu þeirra, svo er það myndlistarbrautin 

sem að vakti áhuga hjá sumum. 
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2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Það sem að öllum í hópnum fannst áhugaverðast er hversu fjölbreyttur, nemendur þurfa ekki að 

breyta hvernig þeir eru til að finna sér vinahóp. 

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Helsti styrkur FB er sá að hann er með mjög margar brautir, hversu fjölbreytt félagslífið í skólanum er 

og hvað það eru margir skemmtilegir kennarar að kenna í skólanum (Jörri er einn af þeim). 

 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem að ekki þekkir til skólans? 

FB er mjög góður skóli og hann er mjög fjölbreyttur þannig að maður þarf ekki mikið til að finna sitt 

svið. 

5. Ef þið æruð kynningarstjórar FB , hvernig mynduð þið kynna skólan? 

Við myndum kynna allar brautirnar og félagslífið í skólanum. 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

Það er best að nota fésbókina og svo væri líka sniðugt að nota snapchat, fésbókin og snapchat er 

eitthvað sem að allir skoða. 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB. hver yrði hún? 

"Tækifæri fyrir alla" eða "Hann er mjög fjölbreyttur og skemmtilegur". 

 

Karen Pálsdóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Nálægt heimilum okkar. Einnig sóttum við skólann vegna Listnámsbrautar, Íþróttabrautar og 

Snyrtifræðibrautar. 

Við fórum í FB t.d. vegna þess að okkur langaði að læra það sem skólinn býður upp á hvað varðar nám. 

Vegna þess að skólinn er í Breiðholtinu, fá allt metið, leist best á skólann sem hafði verið skoðað, 

ánægð með kvöldskólann þess vegna valdi ég FB sem dagskóla 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Það er öllum skítsama. Tökum dæmi: ef einstaklingur labbar inn í matsalinn í kannínubúningu þá tekur 

engin eftir henni og engin er að draga athygli að því. Getur verið kostur og galli. 

Fjölbreytileiki, býður upp á svo mikið, góður stuðningur við þroskahamla einstaklinga (starfsbraut), 

námsaðstoð, samstarf á milli FB og Fab Lab,  

Mikill fjölbreytileiki af fólki, í námi og aldurshópum.  

3. Hver er helsti styrkur FB? 

FB býður upp á fjöbreyttilegt nám. Eru með góða kennara. 

Hann er í Breiðholtinu, sundlaug við hliðina, Bónus og Iceland mjög nálægt (göngufæri), það er mikið 

framboð á brautum (14 brautir) bæði verklegt og bóklegt einnig finnst okkur skólinn aðlaga sig að 

nemendum og þeirra þörfum. 

Góðar brautir, til dæmi Íþróttabraut sem er ekki í öllum skólum. Góð námshjálp, góðir námsráðgjafar. 

Fjölbreytileiki af týpum og aldurshópum.  

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem að ekki þekkir til skólans? 

Fólk hefur oft aðra ímynd af FB heldur en hann er. Til dæmis heldur fólk að þetta sé dópistaskóli og 

allir gangi um í adidas-göllum. Við lendum oft í því að þurfa að leiðrétta slíkt fólk. Við segjum að þessi 

skóli sé í góðum klassa og hann býður upp á gott nám. 

Hann er í Breiðholtinu, frábærir kennarar, góður kvöldskóli, félagslífið er mjög virkt.  

Góður skóli, góðir kennarar. Besta listnámsbrautin á landinu og góð íþróttabraut. Fellur vel inn í 

hópinn. Skólinn er í góðu húsnæði, þæginlegt að komast á milli tíma.  

5. Ef þið æruð kynningarstjórar FB , hvernig mynduð þið kynna skólan? 

Við myndum nota söluaðferðir til að lokka ferska nýnema að skólanum. Kynna námið niður í lítil 

smáatriði til að kveikja áhuga hjá fólki, hafa nemendur sem eru í FB okkur til stuðnings til að fá þau til 

að segja sína reynslu. 
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Sjá líka svar við spurningu 4. 

Kynna allar brautir vel, segja frá fjölbreytileikanum. Félagslífið er gott. 

 

 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

Facebook, Instagram, Snapchat. Nota snapchat þannig að allir nemendur geta sent inn myndir, 

myndbönd eða önnur skilaboð. Nota Instagram sem Instagram. Nota Facebook til að tilkynna hluti. 

Facebook, netið, auglýsingar, nota í auglýsingar í bíóhléum,  

Facebook auglýsingar og vera virk á facebooksíðu FB. Mögulega hægt að auglýsa félagslífið á Snapchat. 

Auglýsingar í sjónvarp, útvarp og blöð, og bíósalir. 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 

„Greind, heilsa, lífstíll“ 

Komdu í fjölbreytileikann í FB. 

Það er allt jákvætt í þessum skóla.   

 

Kennarar ættu að búa til myndband til að skemmta nemendum á 5 vikna fresti. þetta myndband á að 

gera grín af nemendum, kennurum, og skólanum yfir höfuð !  

Skólakennsla ætti ekki að lengjast á næstu önn ! kennsla á að haldast eins. 

Breytta nafni skólans til að koma í veg fyrir að fólk stimpli skólann sem einhverja aðra ímynd af af 

skólanum en hann er. 

Sigurvin ætlar að semja lag fyrir FB...... djók. En það ætti að semja skólalag fyrir skólann og stofna kór 

fyrir FB. 

FB ætti að koma til móts við nemendur sem að stunda miklar íþróttir eða mikla vinnu. FB ætti að huga 

til þess að nemendur sem stunda miklar íþróttir hafa ekki jafn mikinn tíma og aðrir nemendur í 

heimavinnu eða annað slíkt sem er utan skólans. ( svo lengi sem að nemandin er að æfa mikið t.d. 7 

sinnum í viku eða oftar ) 

Fá sófa til baka í matsal og á göngum. 

Meiri activity í matsalnum t.d. tónlist, bingó, atriði, viðburði svo sem skemmtiatriði. 

Skólameistari skal koma með frumvarp til yfirvalda um að stytta tíma sem nemendur þurfa að eyða í 

kennslustundir yfir önnina !  

Gefa nemendum tækifæri til að vinna tilbaka fjarvistir. gefa nemendum tækifæri til þess hvenær sem 

er yfir önnina til dæmis með gönguferðum eftir skóla. 

 

Karl M. Karlsson 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Vegna brautar sem við fórum á 

Félagsskapur, margar brautir til að velja úr 

Skemmtilegar brautir ekki þetta grunnskóladæmi. 

Húsasmíðabraut 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Smíðabrautin 

Húsasmíðabraut 

Hvað það eru margir mismunandi einstaklingar, námsbrautir og möguleikar  

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Hversu vel það er séð um nemendur í FB 

Húsasmíðabraut 

Góður og vinalegur skóli, góðir kennarar  (á Húsasmíðabraut) 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 
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Besti skólinn, framúrskarandi. 

Við erum með fatlað fólk, nörda, íþróttamenn, listamenn, sjúkraliða og allt sem þér dettur í hug svo 

komdu í FB og finndu þinn innri mann. 

Flottur skóli 

Fjölbreytilegur skóli 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 
Pizza og bjór í hádeginu alla daga. 

Bestu iðnaðarbrautir á landinu og besta smiðja landsins. 

Á miðlum og vera með kynningar 

Í grunnskólunum með kynningum og á netinu 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig?  
fb.is, inna.is, facebook.com 

facebook.com og auglýsingar 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún?  

Lykill að framtíðinni 

Flottur skóli, sérstaklega smíðabrautin 

Fjölmenningarskóli 

Eitthvað fyrir alla 

 

Kristín Reynisdóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 
Það er til opinber listabraut sem er talin vera best í Reykjavík 
Við völdum FB einungis vegna listabrautarinnar. 
2. Hvað er áhugaverðast við FB? 
Hann er fjölbreyttur og skemmtilegur. 
Myndlistarkjörsvið listabrautarinnar. 
3. Hver er helsti styrkur FB? 
Fjölbreytni. 
Íþróttabrautin og listabrautin. 
4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 
Hann er opin, hugsað vel um hvor annað (vinveittur). 
Ekki mikið um félagslíf en þó góð samskipti milli fólks. 
5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 
Tala um námið og fjölbreytni. Hann er lykill framtíðar 
Kynna fjölbreytileika námsins á skemmtilegan hátt. 
6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig?  
Facebook, fréttablaðið, (Þóroddur), í strætóskýlum. 
Facebbok í gegnum grúppur og event. 
7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún?  
Fjölbreytt og skemmtilegt nám. 
Fjölbreytni er lykill að framtíðinni, FB rokkar og rúllar  
 

Nína Björg Sigurðardóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 
Snyrtibrautin í FB var með betri umsögn en Snyrtiskólinn í Kópavogi og hann er líka dýrari. Það 
er líka hægt að taka stúdent með í FB en ekki í Snyrtiskólanum í Kópavogi. 
2. Hvað er áhugaverðast við FB? 
Það er svo fjölbreytt í boði í FB, hægt að velja um margar brautir. 
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3. Hver er helsti styrkur FB? 
Býður upp á hafragraut, frítt og fjölbreitt nám í boði + starfsbraut. Þau bjóða upp á sumar-og 
kvöldskóla. 
4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 
Mjög góður skóli. Mæli með honum. Þú getur stjórnar námi þínu útaf því það er fjölbrautakerfi. 
Góð staðsetning. 
5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 
Búa til skemmtilegt kynningar vídeó, það er hægt að búa til snapchatt sem hver braut kynnir sig 
á 1 dag og skiptast þannig á. 
6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig?  
Facebook og snapchat. 
7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún?  
Fjölbreytt og ódýrt nám. Opnir fyrir því að taka inn fólk í skólann sem á við andlega og líkamlega 
erfiðleika, t.d. heyrnalausir. 
 

Óli Kári Ólason 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 
Nálægt heimili, okkur leist val á skólann, þekktir fólk sem fór í FB og var hrifið. Áfangakerfið 
heillaði, heima í Seljahverfinu, heyrði að að FB færi tossaskóli og það passaði fyrir mig, mannlífið 
heillaði mig, margvíslegar brautir. 
2. Hvað er áhugaverðast við FB? 
Margvíslegar brautir og fjölbreytur hópur nemenda. Valið brautir. Íþróttahúsið og merki skólans 
er flott. Fjölbreytileiki og fólkið. 
3. Hver er helsti styrkur FB? 
Góð aðstaða, kennarar, námsstuðningur, fjölbreytni, kennarar eru miklu skárri en í FÁ! 
4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 
Kennarar eru góðir, en félagslífið lélegt, léttur skóli og hentar þeim vel sem nenna ekki að læra, 
fínn skóli en félagslífið jafn lélegt of í FÁ! 
5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 
Fara í grunnskóla og kynna skólann, sýna styrkleika skólans með powerpoint, bæklingar og 
facebook. 
6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig?  
Facebook og instagram, kaupa auglýsingar á facebook til ákveðna aldurshópa. Eitthvað sem 
fjárhagur FB ræður við. 
7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún?  
Eitthvað fyrir alla! FB reyndir eins og þeir geta að mæta kröfum ykkar! Öll svör eru gild! Góð 
sundlaug! FB er skárri en FÁ! 
 

Ólöf S. Arngrímsdóttir  

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 
Það var áhugavert að fara í þennan skóla Hér er hægt að fá meiri aðstoð og hann er nálægt okkur. Ég 

kom á kynningarfund og fékk bæklinga sem létu mig velja FB 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 
Félagslífið og kennslan. Það líður öllum vel hér.  Það var tekið vel á móti okkur 

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Maður fær eins mikla aðstoð og hægt er og góð nærvera og gott samband við alla, bæði nemendur og 

kennara 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 
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Ég segi bara hvað hann er æðislegur segi bæði frá nemendum og félagslífi og náminu og aðstöðunni 

Ég segi hvað þetta er frábær skóli. Það er mjög fjölbreytt hérna og alltaf mjög mikið að gera hérna. 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 
Fara í grunnskólana og gefa þeim bæklinga. Búa til myndband og kynna í grunnskólunum. Fá FB 
nemendur til að kynna skólann í grunnskólanum ekki bara kennara. Hann er skemmtilegur, 
frábært félsgslíf og hann er rosalega fjölbreyttur. 
6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 
Dreifa bæklingum. Bjóða 10. bekkjar nemendum í heimsókn. Auglýsa í útvarpi. 
7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 

Komdu í Fjölbraut í Breiðholti! Við erum öll jákvæð og erum öll jöfn! 

Láttu drauma þína rætast og komdu í FB! 

 

Ragnheiður Þór Guðmundsdóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 
Skólinn nálægt heimilinu 
Braut sem nemandi vildi fara á var til staðar í skólanum 
Skólinn sýnir skilning á aðstæðum hjá fólki t.d. barnafólki 
Snyrtibraut sem er ekki til staðar í öðrum skólum 
Komst ekki inn í annan skóla 
2. Hvað er áhugaverðast við FB? 
Fjölbreytt nám, margar námsbrautir í boði, fiskatjörnin við innganginn, auðvelt að rata um 
skólann, félagslífið  
3. Hver er helsti styrkur FB? 
Góðir kennarar og snyrtilegt, nemendurnir (ef ekki væri fyrir nemendurna væri skólinn ekki til), 
fjölbreytni, staðsetning, áfangakerfið (ef þú fellur að þá tekur þú upp áfangann en þarft ekki að 
taka upp allt árið), heilsueflingin í skólanum, ókeypis hafragrautur, hægt að kaupa vítamín og 
vatn og vatnsbrúsa, ávaxtasalat, salatbar, fjölbreytni og skemmtilegt fólk 
4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 
Góður og fjölbreyttur skóli, segja frá hvaða braut þau eru á, gott verklegt nám, æðislegir 
kennarar, góð sjúkraliðabraut, skemmtilegur skóli, erfitt að rata um skólann fyrst, nemendur á 
öllum aldrei, góðir námsráðgjafar. 
5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 
Fá nemendur til að heimsækja grunnskóla og kynna FB, sýna youtube myndband um lífið í 
skólanum,  
6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig?  
Netmiðla, youtube myndband sem hægt er að deila á Facebook, sýna stutt myndskeið í 
sjónvarpi. Bæklingar ekki að gera sig, enginn sem les þá lengur. 
7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 
Frábært og skemmtilegur skóli 
Ef þú vilt fjölbreytt félagslíf og góða menntun veldur þá FB 
Góð fjölbreytni og námstækifæri 
Ef þú vilt fjölbreytt félagslíf komdu þá í FB 
Þú færð aðstoðina sem þú þarft í FB 
 
Nemendur vilja eindregið frá að tjá sig að lokum um 60 mínútna kennslustundir sem á að taka upp í 

haust. Þeim finnst ólýðræðislegt að fá ekki að kjósa um þessa niðurstöðu. Margt sem mælir á móti 

þessari breytingu, vilja þau meina eins og skóladagurinn mun lengjast, nemendur þurfa að mæta oftar í 

sama fag, margir að vinna með skóla eða eru á æfingum og það mun því hafa töluverð áhrif á það. 
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Enginn í þessum hóp er heldur sáttur við að byrja seinna á morgnana. Skiptir þá engu máli sem eru að 

taka strætó vilja þau meina. 

 

Sigurbjörg Lilja Furrow 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 
Við völdum FB útaf snyrtifræðibrautinni. 
Við völdum FB vegna þess að boðið er upp á snyrtifræði og við höfðum heyrt góð meðmæli 
um skólann og ákváðum því að velja FB frekar en aðra skóla sem bjóða upp á snyrtifræði. Við 
höfum heyrt að snyrtifræðinámið sé betur metið héðan þegar sótt er um vinnu seinna meir og 
námið hér er ítarlegra og betra á vissan hátt. 
2. Hvað er áhugaverðast við FB? 
Snyrtifræðibrautinn  
3. Hver er helsti styrkur FB? 
Okkur finnst gott hvað skólinn býður upp á fjölbreytt nám og einnig eru nemendur skólans 
fjölbreyttir. Kennararnir upp til hópa mjög góðir og erum við ánægðar með flesta okkar 
kennara og eru þeir góðir kennarar, skilningsríkir og koma efninu vel frá sér. Hlýlegt viðmót frá 
starfsfólki skólans.  
Helsti styrkur FB er gott úrval af brautum. 
4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 
Að nemendahópur sé fjölbreyttur og gott andrúmsloft. 
Það eru fjölbreyttar brautir og eitthvað fyrir alla.  
5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 
Við myndum taka fram að skólinn sé heilsueflandi framhaldsskóli, taka fram hvaða 
námsbrautir eru í boði og segja frá fjölbreytileika nemenda. Einnig er hægt að kynna félagslífið 
og segja hvernig það fer fram. 
Það eru fjölbreyttar brautir, mikið í boði í kvöldskóla og sumarskóla. 
6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig?  
Á netinu, tímaritum og daglböðum. 
Internetið, til dæmis facebook. Bjóða nemendum úr grunnskólum í heimsókn. 
7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 
Það er góður matur og gott úrval í sjoppuni. Gott að það sé boðið uppá hafragraut á morgnanna. 

FB er góður skóli :) 

 

Við erum ekki hlyntar því að byrja seinna í skólanum og stytta tímana. Með styttri tímum bætast við 

fleiri stuttar pásur yfir daginn og með því er verið að lengja daginn og kemur það sér ekki vel þá 

nemendur sem eru með börn eða eru að vinna með skóla.  

Það sem okkur finnst vannta/betrumbæta. Bjóða uppá litaprentara, hafa meiri prent kóda, bjóða uppá 

umsjónatíma fyrir nemendur eldri en 18 ára. OKKUR FINNST AÐ EKKI ÆTTI AÐ BREYTA STUNDATÖFLU 

Á NÆSTU ÖNN, okkur finnst ekki muna þetta korter á morgnanna, og tímarnir ættu ekki að vera styttir 

niður í 60 mín og ekki hafa fleiri fríminótur . 

 
Soffía Margrét Magnúsdóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 
Textilbrautin, skapandi og tæknileg nálgun á textílgreinar. 
2. Hvað er áhugaverðast við FB? 
Textilbraut  
3. Hver er helsti styrkur FB? 
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Textilbrautin, fjölbreytileikin í nemendum og starfsfólki. Fjölbreitur aldursthópur sem er mjög 
jákvætt. 
4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 
Tala jakvætt um skólann, auðvelt að kynnast fólki. Opin samskipti á milli kennara og nemenda. 
Létt andrúmsloft.  
5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 
Fjölbreyttur aldur, gott samband milli kennara og nemenda. Mikil virðing á flestum stöðum. Fá 
nemendur í kynningu í einn dag á eh. braut, taka þátt í náminu og sjá hvernig dagurinn gengur 
fyrir sig. 
6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig?  
Facebook, Youtube myndbönd til að kynna deildirnar í FB, Instagram. Hafa meira af verkefnum 
til sýnis. Brautirnar eru of ósýnilegar. Allir eru að  gera rosa flotta hluti sem fá ekki að sjást. Lífga 
upp á skólann fyrir utan, fólk þarf að taka eftir skólanum þegar að það keyrir framhjá. Búa til 
meira af samstarf á milli ólíkra brauta. Td. Textíl- og rafiðnaðarbraut. Sömuleiðis að blanda 
bóklegum og verklegum áföngum.  
7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 
Frábærir kennarar á Textilbraut. Fjölbreytt, tæknilegt og skapandi nám á brautinni.    
 

Það má stórbæta umhverfis sjónarmið skólans, það þarf alls ekki að prenta eins mikið út og gert er, 

taka kaffimálin út í mötuneytinu og láta gera sérmerkta fjölnotabolla sem nemendur geta fengið á 

lágum prís. Endurnýta meira td. Geta listnámsbrautir búið til sinn eigin pappír og málningu. Það væri 

hægt að bæta við áfanga um umhverfið og sá áfangi getur sett upp matjurtargarð í td, opinu milli 

gamla og nýja eða stóra svæðinu við nýja skólann. Þar væri td. auðvelt að setja niður gróðurreiti og 

rækta kartöflur sem mötuneytið gæti síðan nýtt.  Áfangar sem kenna endurnýtingu fyrir textíl og 

listnám.  

 

Svava Ýr Baldvinsdóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 
Býður upp á íþróttabraut 
Útaf íþróttabrautinni, hverfisskóli, staðsetning. 
2. Hvað er áhugaverðast við FB? 
Kennararnir, íþróttagreinar, valmöguleikar á brautum, frítt wifi, sæludagar og stór kók í dós í 
mötuneyti. 
Fjölbreyttar íþróttagreinar, nemendur 
3. Hver er helsti styrkur FB? 
Kennararnir, íþróttagreinar, valmöguleikar á brautum, frítt wifi, sæludagar og stór kók í dós í 
mötuneyti. 
4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 
Góður skóli, betri en þú heldur, góðir kennarar, góð íþróttabraut, þægilegt umhverfi, stór kók í 
dós í mötuneyti, getur fengið fjarvistir felldar niður með því að mæta á sæludaga. 
Fjölbreytt nám, góð íþróttakennsla. 
5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 
Skólinn býður upp á fjölda brauta sem ekki gefst kostur á annarsstaðar, skólinn hefur gott 
orðspor á sér fyrir góða starfsemi og aðstöðu til kennslu. 
Láta nemendur kynna líka, fá hressa og vinsæla krakka í skólanum til að kynna skólann. 
Kynna hann eins og háskólar, senda bæklinga 
6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig?  
Facebook og instagram til að sýna fram hvað er verið að gera. Facebook, vísir, mbl. 
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Youtube, facebook, fótbolti.net, leikjanet.is. 
 
7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 
Gott fólk. Hér er starfsfólk sem er tilbúið til að koma til móts við mann og hvetja mann áfram. 
Stór kók í dós í mötuneyti. 
Frábær, fjölbreytni. 
 
Víðir Stefánsson 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 
Góð bílastæði, nálægð við heimili, veitir réttindi sem endast alla ævi, besta rafvirkjabrautin. 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 
 Fjölbreytni í námsvali, verklegt nám 

3. Hver er helsti styrkur FB? 
Hafragrauturinn, fólk velur ekki FB fyrir bóklegar brautir, rafvirkjabrautinn er styrkur. 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 
Gengur vel í skólanum, stolt af rafvirkjabrautinni.  Ef það væri heimavist kæmu fleiri utan af landi. 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 
Fara í skóla og taka með mér skemmtileg verkefni sem kveikja áhuga. 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig?  
Sjónvarps- og útvarpsauglýsingar, þar sem ekki er hægt að eyðileggja auglýsinguna og með 

athugasemdum. 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 
Góður andi. 

 

Þórdís Ása Þórisdóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 
Íþróttabraut , næst heimili, áhugaverðar brautir í FB, Kvöldskólinn, komst ekki inn í aðalval 
2. Hvað er áhugaverðast við FB? 
Fjöldi brauta, fjölbreytni 
3. Hver er helsti styrkur FB? 
Eitthvað fyrir alla. Fjölbreytni í námsefni. Aðstaða og tillit tekið til t.d. íþróttafólks sem fær t.d. 
frí til að keppa o.s.frv.  
4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 
Besti skólinn; meira heimanám en fólk heldur;  lært nánast allt, býður uppá kvöldskóla og 
sumarskóla. Maður er soldið á sínum eigin vegum;  
5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 
Góður undirbúningur fyrir háskóla. Býður upp á kvöld og sumarskóla, sem hægt er að taka með 
vinnu, eða fleirir einingar sem ekki komast í stundatöflu. FB skilar nemendur með betri 
meðaleink. en flestir aðrir skólar. 
6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig?  
Netið og youtube auglýsingar   
Sýna aðstöðu íþróttahús sundlaug, allt á sama punkti ekki á bíl. Smiðjan Hægt að gera allt á 
einum punti (skólahús, bónus o.s.frv) 
Facebook. Nota hópa 
7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 
Skóli með fjölbreytt val 
Allt á sama punktinum 
FB sem bjargaði mér 
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Vilja að hægt væri að taka upp kennslustundir og skoða heima. Farið hratt yfir efnið (sérstaklega 
í stærðfæði) 
Sumir kennarar mættu nýta dreinámið betur og lesa póstinn sinn. 
3 mál of mikið á náttúrfræðibraut og tölvubraut, 4 áfangar allt of mikið 
Viljum fá endurtekningarpróf ef fallið er í lokaprófi 
Má gefa nemandafélaginu meira svigrúm, skólastjórn er allt of mikið kominn inn í 
nemandafélagið. 
Viljum fá kennarfundi á föstudag, til þess að vera með frí eftir hádegi á föstudögum (til að vinna). 
En með kennslu á laugardögum til að klára skólann sem fyrst (eitt fag alla laugadaga) 
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5 FRÆÐSLUDAGUR 

5.1 FRÆÐSLUDAGUR 25. SEPTEMBER 2014 

Fræðsludagur 2014 

Umsagnir kennara í tölvupósti 

Tungumáladeild - Gunnhildur Guðbjörnsdóttir 

Tungumáladeildin bauð upp á námsaðstoð á fræðsludeginum. Þar var vel mætt og nemendur unnu vel. Flestir 
voru komnir til að vinna upp það sem þeir áttu eftir, til dæmis vegna forfalla, eða höfðu ekki náð að vinna í tíma. 
Nemendur sem komu töluðu um að það væri gott að fá þennan tíma og næði til að vinnam og fá þá aðstoð sem 
þeir þurftu. Flestir sátu allar þrjár klukkustundirnar og unnu nánast viðstöðulaust. 

Í suma hópa mættu kannski full margir og spurning um að takmarka fjölda á næsta ári. 

Tungumáladeild - Auður Lorenzo 

Spænskunámsstuðningur gekk ótrúlega vel. Allir á fullu að vinna og mjög vel mætt.  

Tungumáladeild – Þorvaldur Friðriksson 
Var með 16 nemendur í enskri ritsmiðju. Gekk að mínum dómi mjög vel. Nemendur voru áhugasamir og sátu stíft 
við skriftir. Tólf skrifuðu viðhorfsgreinar, t.d. um Islamskt ríki og að lækka leyfilegan áfengisaldur á Íslandi í 18 ár 
og eiginlega allt mögulegt þar á milli og fjórir skrifuðu smásögu. Þetta voru alls kyns nemendur; einn af 
starfsbraut, þrír nýnemar og síðan eldri nemendur, nokkrir á síðustu önn. Sem sagt, mér fannst þetta ganga vel 
en réttara væri ugglaust að spyrja nemendur sjálfa.  

Stærðfræðideild - Gunnar Páll Jóakimsson 

Stærðfræðiaðstoð. Góð mæting og vinnusamir nemendur. Þarna voru nemendur að vinna upp það sem þeir 
höfðu misst úr, t.d. vegna veikinda. En einnig líka bara að vinna áfram í sínu efni og vinna í skiladæmum o.fl. 
Greinilega að virka – þeir sem mæta eru  þeir sem virkilega vilja vinna. Engir að „drepa tímann“ eða mæta bara til 
að fá fjarvistarfrádrátt.  

Raungreinadeild – Birgir Martin Barðason 

Ætlaði einmitt að láta þig vita, tókst mjög vel hjá mér, þau voru 10 sem voru allan tímann frá 9 til 12 og voru 
virkilega að læra.  Ég var meira eða minna að aðstoða þau allan tímann, og fjöldinn hefði ekki mátt vera mikið 
meiri.  Síðan komu tvö rétt fyrir 12 sem héldu að þetta stæði yfir allan daginn, var með þeim ca. klst.  Björn var 
með álíka þ.a. þetta er samtals meiri fjöldi en í fyrra. Þau voru ánægð og vildu hafa þetta sem fastan lið í 
skólastarfi ... það er mjög gefandi að aðstoða þau svona einslega þegar þau koma á eigin forsendum og eru ekki 
þreytt í lok langs skóladags. Það er því smá draumur hjá mér að koma á svona reglulegri aðstoð, og þegar 60 mín 
kerfi verður komið á er það orðinn raunhæfur möguleiki , eins og er í Hamrahlíð. Ég er mjög ánægður með að 
hafa svona fjölbreytta dagskrá sem að öllu leyti er með nám nemenda í huga, ekki bara skemmtiferðir heldur 
raunverulegar námsferðir sem nýtast bæði nemendum og kennurum. Altso,  Þakka fyrir mig. 

Raungreinadeild – Björn Guðmundsson 
Þú leitar eftir skoðunum kennara á fræðsludegi. Ég var með námsaðstoð í efnafræði og í NAT 123. Um 10 
nemendur mættu og unnu vel. Sumir voru að undirbúa sig fyrir próf hjá mér í gær. Ég tel að þetta hafi nýst þeim 
vel.  

Íslenskudeild – Ásgerður Bergsdóttir 

Þjóðleikhúsið – fyrir hádegi: Mjög skemmtilegt og fræðandi. Hópurinn skemmtilegur og áhugasamur (margir á 
lista- og textílbraut sem höfðu raunverulegan áhuga og fengu kynningu á efni sem tengdist þeim). Helmingur 



132 
 

hópsins mætti reyndar of seint og fjórir nemendur voru óskráðir en höfðu verið sendir af kennara við skólann í 
leikhúsið vegna þess að þeir pössuðu ekki inn í það sem þeir höfðu valið. Það var samt fullt í leikhúshópinn 
þannig að þetta var ekkert sérlega gott uppátæki. Borgarleikhúsið – eftir hádegi: Skemmtilegt og fræðandi en þó 
fengum við ekki að tala við eins marga þar og í Þjóðleikhúsinu. Hópurinn ekki eins skemmtilegur, hafði valið þetta 
bara til að velja eitthvað. Hluti hópsins ekkert að fylgjast með en hluti hópsins líka mjög áhugasamur. 

Snyrtibraut – Nína Björg Sigurðardóttir 

Sæll, allir hópar á snyrtibrautinni fóru í vettvangsferðir og skilst mér að allir séu ánægðir. Okkur þykkir þetta mjög 
gott fyrirkomulag því flestar af þessum ferðum eru ferðir sem við höfum alltaf farið með nemendur en hefur 
verið mjög erfitt að koma fyrir. Ég sendi þetta cc á hinar til þess að vera vissum að ég fari með rétt mál. 

Þurfum við eitthvað að skrá nemendur eða fara yfir skráningar? 

Íslenskudeild – Sigrún Birna Björnsdóttir 

Flott hugmynd en gengur ekki alveg nógu vel upp í praksís að mínu mati. Ég held að vinnustofurnar í 
skólanum/heimalærdómurinn/aðstoðin gangi hins vegar mjög vel upp. Of margar "skylduferðir" á einum og sama 
deginum. Það þýðir að nemendur í ÍSL303, sem áttu allir að fara á Egluslóðir, voru á sama tíma í jarðfræðiferð, á 
handverkssýningu í Borgarnesi og í sjúkraliða...eitthvað. Allt voru þetta skylduferðir. Það gengur einfaldlega ekki 
upp. Nemendur voru líka mjög margir pirraðir yfir því að komast ekki í báðar/allar skylduferðirnar. Eins finnst mér 
yngstu nemendurnir svolítið í "lausu lofti", það er verið að gera "eitthvað" með þeim og svolítið svipað og gert er 
á sæludögum. Mjög margir nýnemar (fleiri en 10) spurðu mig hvort þeir þyrftu endilega að mæta í eitthvað og 
hvað gerðist ef þeir mættu ekki. Mín hugmynd er því sú að hafa þennan fræðsludag helgaðan lærdómi í 
skólanum, en ekki tengdan ferðum út fyrir skólann. Að það verði bókstaflega skyldumæting allan daginn fyrir 
nemendur, en þeir megi velja sér fög til að vinna í. Þetta gæti t.d. verið útfært á þann hátt að kennarinn læsi 
bókstaflega upp þá nemendur sem mættu í upphafi tímans. Síðan fengju nemendur leyfi til að fara í aðrar stofur 
og vinna. Kennarinn í þeirri stofu myndi svo kvitta og nemandinn þyrfti að koma með blaðið aftur til upphaflega 
kennarans. Ertu með?  

Myndlistardeild – Elín Þóra Rafnsdóttir 

Margir nemendur sem höfðu verið veikir eða seinfærir náðu að klára ýmislegt og tel ég það vera til bóta. Það er 
vond tilfinning í upphafi annar að finnast maður dragast aftur úr. Þannig að mér fannst þessi dagur koma á 
réttum tíma og nýtast vel. Þeir sem voru í góðum málum gátu farið í ferðir en hinir unnið upp. 

Starfsbraut – Guðrún Hallgrímsdóttir 

Við á Starfsbraut erum mjög ánægð með starfsdaginn. Dagskráin sem við útbjuggum sló í gegn hjá nemendum. 
Hættum við að fara á Skagann út af rigningu - ætlum að eiga Skagaferð til góða. Ég lét Ingu Dís vita að við 
ætluðum að vera með þann hóp í  Reykjavík þannig að við værum ekki að greiða meira fyrir rútuferð en þörf var 
á.  

Tölvubraut – Hjörvar Ingi Haraldsson 

Tölvubrautin fékk CCP  til að halda fyrirlestur í FB og var talað við nemendur Tölvubrautar um að það væri skylda 
fyrir þá að mæta. Mæting var góð, mun fleiri mættu en eru á tölvubrautinni. Nemendur, kennarar og starfsmenn 
frá CCP voru ánægðir með þetta. Ég tel samt að það sem hafi bjargað miklu er að það var sagt að það væri 
SKYLDA fyrir nemendur á tölvubraut að mæta á þetta. Annars hefðu margir sleppt að mæta og fyrirlestur með 
fáum í salnum nær ekki sama andrúmslofti.  

 


