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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 

mailto:ghg@fb.is
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Leiðbeiningar til kennara í kennslustofum 
 

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 

 

 

mailto:ghg@fb.is
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Niðurstöður skólafundar 
 

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.  
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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.  

    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.  
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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 

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 
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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. 

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 
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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  

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. 
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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.  

 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. 
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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.) 

 
 

 

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.  
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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 

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. 
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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.  

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. 
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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. 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. 
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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.   

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. 
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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) 

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 
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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? 

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). 
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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 

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! 
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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. 

 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: 
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 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 

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 
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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). 

 
 

 

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. 
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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) 

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. 
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 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. 

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 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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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