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Ágústa Unnur Gunnarsdottir stofa 255 

1.Hvað þarf nemandinn að gera  
a. Leggja sig fram við námsefnið 
b. Mæta vel og taka ábyrgð 
c. Sýna öðrum virðingu sem verða á vegi þínum 
  
2. Hvað þarf kennarinn að gera? 
a. Hafa metnað og áhuga  
b. Myndræn kennsluáætlun og hver og einn áfangi hefur mikla yfirsýn yfir námsefnið ásamt tímalínu um hvað á að læra. 
c. Fjölbreyttari kennsluaðferðir og auknar nýjungar. 
  
3. Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
a. Gera skólann fallegri, listnámsnemar fá að skreyta skólann og mála skólann og gera heimilslegri. Myndræn örvun gerir 
nemendur áhugsamari. 
b. Auka símat  
c. Koma meira til móts við fjölskydufólk og veikinda ( fella niður 3ja daga reglu) 
   
4. Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla? 
a. Læra grunnfögin og læra þau vel ( ísl, ens, stæ, norðurlandamál, sögugrunni ( myndrænt ) 
b. Minna í kjarna og meira í val, nemendur geti sett saman sitt nám  
c. Lögfræði, siðfræði, fjármálalæsi  

Alma Gudmundsdottir stofa 303 
 
1.Hvað þarf nemandinn að gera?  
Mæta vel og vel undirbúin 
Stunda námið á eigin forsendum 
Gera sér vel grein fyrir áður en hann hefur nám í hverju það fellst 
 
2.Hvað þarf kennarinn að gera?  
Ekki gera óraunhæfar kröfur til nemandans.  
Vera með gagnrýni á uppbyggjandi hátt 
Tillitsamir, fordómalausir opnir fyrir nýjungum og fjölbreytileika 
 
3.Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
Hafa grunndeild fyrir þá sem eru að koma úr grunnskóla og fái kynningu á því námi sem er í skólanum  
Hafi meiri tengingu við grunnskólana. Brúa bilið á milli. 
 
4.Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla? 
Að læra hvar hæfileikarnir þínir liggja 
Ábyrgð, skipulag og námstækni til frekara náms 
 

Anna Jóna Guðmundsdóttir stofa 13  
 
1. Hvað þarf nemandinn að gera?  
Hafa metnað og leggja sig fram vera skipulagður hafa áhuga, mæta í tíma, setja sér markmið, taka þátt í félagslífinu.  
 
2. Hvað þarf kennarinn að gera?  
Vera skemmtilegur og líflegur og hafa áhuga á því sem hann er að gera, leggja námsefnið fram á skýran og skemmtilegan 
hátt og passa að allir skilji. Kennarinn þarf að vera þolinmóður, vera með fjölbreytta tíma og gera námsefnið áhugavert.  
 
3. Hvað þarf skólameistarinn að gera?  
Hafa metnað fyrir starfi skólans, vera opinn fyrir breytilegum aðstæðum nemenda, passa að allt gangi vel. Fá ræktina metna 
inn fyrir íþróttir. Hafa það þannig að nemendur geti hringt inn og tilkynnt veikindi og fá v ekki fjarvist. Hafa fleiri símatsáfanga. 
Hafa mætingarkerfið frjálslegra.  
 
4. Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla?  
Læra þau viðfangsefni sem skipta máli í framtíðinni. Læra eitthvað gagnlegt, fella niður áfanga sem skipta ekki máli í 
framtíðinni. Nemandinn þarf ekki að fara í of marga skylduáfanga, hafa mikið meira val. 
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Baldvin Björgvinsson stofa 105 

 
1. Hvað þarf nemandinn að gera? 
Mæta í skólann, sýna náminu áhuga og nýta tímann vel. 
 
2. Hvað þarf kennarinn að gera? 
Tryggja að námsefnið komist til skila. Gefa sér tíma í námsefnið. Aðstoða nemendur. 
 
3. Hvað þarf skólameistari að gera? 
Vera í góðum tenglsum við nemendur og starfsfólk, bæði kennara og annað starfsfólk.  
Hlusta á bæði kennara og nemendur 
 
4. Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla?                                                                                                                       
Ná sínum markmiðum. Læra allt sem skiptir máli í lífinu. Læra aga við vinnu og nám. 

 
Barclay Anderson stofa 22  
 
1. Hvað þarf nemandinn að gera? 
Leggja sig fram, læra heima, mæta vel og vinna í tímum. 
Hvað er buist við af okkur = markmid. 
Skipuleggja námið sitt, sýna áhuga fyrir náminu og bera virðingu fyrir öðrum nemendum. 
 
2. Hvað þarf kennarinn að gera? 
Útskýra betur verkefnin, skipuleggja sig betur og fjölbreyttar kennslustundir. 
Hafa fleiri símatsáfanga. 
Sýna meiri áhuga á því sem hann/hún er að kenna og virða nemendurna. 
 
3. Hvað þarf skólameistari að gera? 
Stytta tímanna niður í 80 min. yfir í 60 min. eða hafa aðra tíma 80 min. og hina 60 min. fer eftir hvað madur er að læra. 
Auka tímar. 
Taka tíma út sem þarf ekki að læra og sem er ekki þörf á. 
 
4. Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla? 
Eitthvað sem er nytsamlegt að læra.  
Það sem mann langar. 
Læra það sem kemur að gagni þegar maður útskrifast. 
Að klára studentspróf. 
 

Birgir M. Barðason stofa 207 
 
1.Hvað þarf nemandinn að gera?                                                                                                                               
Nemandinn þarf að vera jákvæður, með opinn huga, taka sjálfur ábyrgð á eigin velgengni í náminu, mæta vel hvíldur í 
skólann og haldi vel athygli í tímum. Sé tilbúinn að leggja á sig vinnu, bæði í tímum sem og heimanám, skipuleggi sig vel og 
sé óhræddur við að spyrja spurninga. Hann þarf að setja sér markmið með náminu og gera sér grein fyrir tilgangi sínum með 
náminu. 
 
2.Hvað þarf kennarinn að gera?                                                                                                                                        
Kennari þarf að vera áhugasamur um að kenna nemendum sínum, vera tilbúinn að leggja á sig töluverða vinnu svo það megi 
takast. Hann þarf að leitast við að gera námsefnið áhugavert og skemmtilegt, að nemendur sjái tilgang með náminu. Þarf að 
halda uppi aga en ekki má vera spenna í loftinu milli kennara og nemenda. Kennari þarf að skapa jákvætt andrúmsloft, brosa 
og bera velferð nemenda fyrir brjósti. Gera ekki upp á milli nemenda og sjá til þess að allir læri í tímunum.  
 
3.Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
Hann þarf að vera undirbúinn og tilbúinn að koma til aðstoðar ef nemandi eða kennari leitar aðstoðar hans.  Leitast við að 
kynnast nemendum skólans, vera sýnilegur, vera skólanum til fyrirmyndar,  passa að nemendur séu ekki beittir  órétti t.d. 
einelti.  Breyta fjarvistarfyrirkomulagi vegna veikinda þ.a. veikindi fyrstu tvo daga teljist með í leyfi . 
 
4.Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla? 
Að læra góð vinnubrögð  og taka sjálfur ábyrgð á eigin námi.  Að læra þær námsgreinar sem undirbúa þig vel fyrir komandi 
háskólanám. Bæta málfar nemenda, fræðsla um lífið og tilveruna.  Að fá að læra það sem þú hefur sjálfur mestan áhuga á. 
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Bjarni Antonsson stofa 108 

 
1.Hvað þarf nemandinn að gera?  
Nemendur þurfa að fylgjast vel með í tímum. 
Nemendur þurfa fyrst og fremst að sýna metnað og læra. 
Nemendur þurfa að tala við kennarana sína opinskátt. 

 
2.Hvað þarf kennarinn að gera?  
Vera meiri vinur nemandanna. 
Aðstoða nemendur við það sem þeir eru slakastir í  og sjá til þess að þeir skilji námsefnið. 
Hafa samúð og vera þolinmóðir. 

 
3.Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
Auka námsfjölbreytileika. 
Gera námið skemmtilegra með því að breyta kennsluaðferðum. 
Hugsa um þarfir nemanda. 
Hafa skólakerfið sem einfaldast. 

 
4.Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla? 
Læra það sem maður hefur áhuga á til að komast eitthvað í lífinu. 
Læra þriðja tungumálið. 
Að læra grunnnám. 
  

Erlingur Hansson stofa 14 
 
1.Hvað þarf nemandinn að gera?                                                                                                                                        
Sýna metnað og taka ábyrgð, setja skólann í fyrsta sæti, biðja um aðstoð, ekki velja fleiri einingar en þú ræður við. 
 
2.Hvað þarf kennarinn að gera?                                                                                                                                              
Hafa fjölbreytta tíma, góða stemningu, vera þolinmóð(ur), vekja áhuga, ekki vera fastur við kennaraborðið, hafa áhuga og 
metnað fyrir því sem hann kennir, nota fleiri leiki. 
 
3.Hvað þarf skólameistarinn að gera?                                                                                                                                          
Vera sýnilegri,  virða veikindi – hafa sanngjarnari reglur vegna stuttra veikinda, bjóða upp á fleiri símatsáfanga, hafa aðeins 
1. fjarvistarstig fyrir hvern tvöfaldan tíma, taka tillit til barnafólks,  bjóða upp á fleiri munnlega áfanga í tungumálum, fylgjast 
með kennurum og aðferðum þeirra. 
 
4. Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla?                                                                                                                          
Að stöðupróf séu ókeypis, að hver og einn geti valið sitt nám, hafa færri skylduáfanga, læra á lífið, félagsleg samskipti, læra 
vinnubrögð fyrir háskólanám. 
 

Brynja Stefánsdottir stofa 27 

1.Hvað þarf nemandinn að gera?                                                                                                                                        
Mæta stundvíslega, með jákvætt hugarfar og standa sig.  
 
2.Hvað þarf kennarinn að gera?        
Sýna skilning og veita stuðning, sýna sveigjanleika varðandi skilafresti, aðstoða alla. Ekki velja og hafna nemendum. 
Fjölbreyttar kennsluaðferðir. Ná athygli nemenda. Sanngjarn. Kunna námsefnið. 
 
3.Hvað þarf skólameistarinn að gera?                                                                                                                                                                                                                                                                            
Viðhalda jákvæðum anda í skólanum. Taka tillit til nemenda. Fylgjast með að kennarar séu að vinna vinnuna sína og að 
nemendur standi sig.  Fleiri námsver. Slaka á 80% mætingaskyldunni. Mætingaskylda sé einstaklingsbundin og 
samningsatriði hjá hverjum nemanda. Ýta undir áhuga nemenda. Reglan um að vottorð vegna veikinda fyrstu 2 daga 
veikinda virki ekki, verði afnumin.  
 
4. Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla?                                                                                                                          
Það sem á að læra á að verða góður grunnur fyrir lífið og áframhaldandi nám.  Tungumál og allt sem getur komið að góðum 
notum í framtíðinni. Nemendur geti valið það sem þeir hafa áhuga á. Fjármálalæsi er mikilvægt. Bjóða upp á fleiri tungumál.  
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FES-hópur Magnús og Ásgerdur 
 
1.Hvað þarf nemandinn að gera?                                                                                                                                         
Nemendur á fyrsta ári séu saman í bekk allt fyrsta árið. Þannig skapast heildarstemming sem þarf til að auka metnað og 
jákvæðni gagnvart skólanum. 
 
2.Hvað þarf kennarinn að gera?        
Að kennari sýni nemendum virðingu og noti fjölbreyttar kennsluaðferðir 
 
3.Hvað þarf skólameistarinn að gera?                                                                                                                                                                                                                                                                            
Að skólameistari sé meira sýnilegur t.d. með því að taka þátt í félagslífi nemenda og komi í tíma. VEIKINDALEYFIN. 
 
4. Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla?                                                                                                                          
Að nemendur læri að búa í samfélaginu og fái fjölbreytta reynslu í framhaldsskóla sem nýtist þeim allt lífið.  
 

Guðlaug Gísladóttir stofa 38 
 
1.Hvað þarf nemandinn að gera? 
-mæta vel í alla tíma 
-vera skipulagður 
-hafa áhuga á náminu 
-legga hart að sér bæði í sambandi við heimalærdóm og taka þátt í tímum 
 
2.Hvað þarf kennarinn að gera? 
-vera með fjölbreyttar kennsluaðferðir í tímanum 
-vera með meira verklegt 
-nenna að kenna 
-hjálpa nemanda að halda utan um námsefnið 
-vera skipulagður svo nemandinn týnist ekki 
 
3.Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
-sjá um að tæki og tól séu í lagi í skólastofum 
-laga fjarvistakerfið (ef nemandi er oft veikur í einn og einn dag að það teljist sem veikindi) 
-hafa fleiri "skemmtilega" daga eins sæludagana 
 
4. Hvað skiptir máli að læra í framhaldskóla? 
-að þú fáir að læra það sem tengist áhugamálum þínum 
-að þú lærir það sem undirbýr þig fyrir framtíðina 
-að þú lærir grunnfögin; ensku, íslensku, stærðfræði 
-að þú lærir ýmislegt um samfélagið eins og kennt er í lífsleikni 
 

Guðmundur Torfason smidja 

1.Hvað þarf nemandinn að gera? 
Að vera ábyrgur námsmaður með því að: 
-Mæta á réttum tíma. 
-Að vera með öll námsgögn-neminn sé með þau hjálpargögn sem hentar honum. 
-Sýna áhuga, reyna að finna rétta tengingu við námsefnið. 
  
2.Hvað þarf kennarinn að gera? 
Kennarinn þarf að vera áhugasamur og skipulagður. 
-Brjóta upp kennslustundir, gera námsefnið áhugavert/skemmtilegt.-Vera leiðbeinandi í sýnu fagi og reyna að kenna 
nemendum auðveldustu og skilvirkustu aðferðina við að læra námsefnið.-Viðhafa fjölbreyttar kennsluaðferðir. 
 
3.Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
Hafa yfirumsjón með nemendum og kennurum.- Vera sýnilegur.-Bæta gæði hafragrautsins. 
  
4.Hvað skiptir máli að læra í framhaldskóla? 
Að læra ekki aðeins ,,venjuleg" bókleg fög, heldur atriði sem hjálpa manni í lífinu t.d:- Fjármál-Samskipti-Skipulagningu-
Næringarfræði-Vita hver réttur einstaklingsins er t.d.launa og lagalega ofl.-Nemandinn þarf að finna að námið skili árangri. 
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Guðrún Benný Svansdóttir stofa 302 

 
1.Hvað þarf nemandinn að gera? 
Mæta vel og vera virkur í timum 
Læra vel heima og vera vel undirbúin fyrir tíma 
Sýna kennara virðingu og hlusta vel í tíma 
 
2.Hvað þarf kennarinn að gera? 
Vera með fjölbreyttar kennsluaferðir, vera sanngjarn og áhugasamur. 
Kennari þarf að bera virðingu fyrir nemendum sínum og sé ávallt viðstaddur í tíma 
 
3.Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
Breyta mætingareglum varðandi veikindi þannig að nemandi fái ekki fjarvistir sé hann veikur í einn dag. 
Skólamestari má vera sýnilegri  
Skólameistari taki betur á kvörtunum er varðar kennara 
Lengja tímann í 15 mín þar til nemandi fær fjarvist 
 
4.Hvað skiptir máli að læra í framhaldskóla? 
Læra það sem nemandi hefur áhuga á og muni nýtast honum í framtíðinni 
Grunnnám 
 

Guðrún Halldóra Sigurðardóttir stofa 251 
 
1.Hvað þarf nemandinn að gera? 
Hafa áhuga á námsefninu og setja sér skýr markmið í náminu og tilgangi þess.  
Taka ábyrgð á námi sínu með því að mæta vel og fylgjast með í tímum og læra heima.  
Bera virðingu fyrir samnemendum og kennurum  Fá stuðning og traust. 
 
2.Hvað þarf kennarinn að gera? 
Hafa gaman af námsefninu. Finna leiðir til að gera námsefnið áhugavert og vera opinn fyrir nýjum kennsluaðferðum.  
Miða námið við lokapróf þar sem það á við.  
Kennarinn fylgist betur með þeim sem eiga í erfiðleikum með námið og þurfa hjálp.  
Hafa metnað fyrir því að nemendur nái og líti á nemendur sem jafningja. Skipuleggja námið þannig að hægt sé að minnka 
heimanám vegna ólíkra heimilisaðstæðna, þannig að hægt sé að leita sér hjálpar við úrlausn verkefna. 
     
3.Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
Halda utanum samskipti nemenda og kennara. Vera meira sýnileg og aðgengileg.  
Fella niður læknisvottorð vegna vegna veikinda. Leggja meiri áherslu á símat.  
Hlusta betur á kvartanir varðandi kennara og komi þeim á framfæri eða grípi til viðeigandi aðgerða.  
Halda kostnaði við námið innan eðlilegra marka (efnisgjöld ofl.)  
Annað: Eindagi efnisgjalda ætti að vera á mánaðamótum. (Er það ekki.)  
             
4.Hvað skiptir máli að læra í framhaldskóla? 
Læra að vinna í hóp, með öðrum. Læra skipulag. Læra að taka ábyrgð. Sjálfstæð vinnubrögð. Fá góðan undirbúning undir 
sérhæft háskólanám. Draga úr grunnnámi, auka sérhæft nám.  

 

Guðrún Kolbeins stofa 308 

1. Hvað þarf nemandinn að gera? 
Sinna náminu og mæta vel. 
 
2. Hvað þarf kennarinn að gera? 
 Kenna fagið á fjölbreyttan og skemmtilegan máta. Hafa metnað fyrir hönd nemenda sinna. 
  
3. Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
Halda vel utan um starfsmenn sína, vera opinn fyrir ábendingum bæði frá kennurum og nemendum. 
 
4. Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla? 
Öðlast þroska, finna nám við sitt hæfi, stunda námið vel. 
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Guðrún Hallgrímsdóttir og Hrafnhildur Gísladóttir stofa 17 

 
1. Hvað þarf nemandinn að gera? 
Hafa áhuga á náminu og einbeita sér.  
Hlusta á kennarann.  
Vera glaður í skólanum. 
  
2. Hvað þarf kennarinn að gera? 
Nota fjölbreytta kennsluhætti. 
Hlusta á nemandann vera glaður. 
  
3. Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
Senda póst með upplýsingum til foreldra.  
Hjálpa nemendum að vera stór og stór. 
 
4. Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla? 
Stærðfræði : Það þarf að nota stærðfræði í daglega lífinu. 
Íslenska: Það er mikilvægt að kunna að lesa og skrifa. Þannig er hægt að skrifa t.d. póst til þess að fá upplýsingar og segja 
hvernig manni líður. Læra að tjá sig með iPad.  
Erlend tungumál: Til að geta átt samskipti við aðra og geta lesið erlendar heimildir. 
Smíði: Geta smíðað og gert við hluti. 
 

Guðrún Pétursdóttir stofa 205 
 
1.Hvað þarf nemandinn að gera                                                                                                                                                   
Hafa áhuga-Skipulag-Stundvísi-Ábyrgð-Jákvæðni-Metnað  

2.Hvað þarf kennarinn að gera                                                                                                                                               
Skipulag-Ákveðin-Hafa efni áhugavert og hnitmiðað-Þolinmæði-Jákvæður 

3.Hvað þarf skólameistarinn að gera                                                                                                                                  
Vera sýnilegri og taka virkan þátt í skólalífinu. Koma skilaboðum betur til skila. Bjóða upp á fleiri símatsáfanga 

4.Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla                                                                                                                       
Betri/meiri undirbúning fyrir háskólanám/framhaldsnám-Námstækni-Fjármál-Skyndihjálp 

 
Gunnar Páll Jóakimsson stofa 210 
 
1.Hvað þarf nemandinn að gera?   
Metnaður. Vilji og áhugi. Skipulag. 
 
2.Hvað þarf kennarinn að gera?  
Sýna nemandanum áhuga. Gera námið einstaklingsmiðaðra.. Kennarar þufa að vera áhugasamir um efni áfangans.  
 
3.Hvað þarf skólameistarinn að gera?  
Upptökupróf. Vita hvað er að gerast í kennslustundum... Lotukerfi og fleiri brautir. 
 
Annað sem nemendur telja að skili betri árangri:  
Nemendur telja sig oft vera að taka áfanga á ákveðnum brautum sem nemandinn telur ekki þörf á taka.  
Vita hvað maður græðir á að hafa stúdentspróf  Skýrt námsefni og kennsluáætlun. Stytta kennslutíma (nemendur reyndar 
ekki sammála). Námsver fyrir nemendur (heimanám). Betri íþróttaaðstaða. Taka tillit til eldri nemenda (t.d. íþróttir).  
Lengri opnunartími á skrifstofunni. Stundvísi nemenda  skiptir máli. Of mikil áhersla á þriðja mál  - of margir áfangar.  
Finna rétta áhugasviðið. Núverandi mætingareglur hvetja jafnvel nemanda til að vera frjarverandi þriðja daginn. 
Í veikindatilfellum ætti að leyfa nemendum að endurtaka próf. Ef nemandi er veikur og fær ekki að taka próf getur það leitt til 
þess að hann falli í áfanganum. Ekki fjarvist þegar nemandi er veikur.  
 
4.Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla? 
Taka “tilgangslausa áfanga út  - nefnd var ISL 212.. Fjármálafræðsla. Nemendur þekki sín réttindi í skólanum. Mestu máli 
skipta áfangarnir: stærðfræði, íslenska, félagsfræði, enska, landafræði og meiri áhersla á tjáningu.  
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Guðrún Þorláksdóttir stofa 256 

 
1.Hvað þarf nemandinn að gera?  
Þarf að sýna meiri metnað, undirbúa sig fyrir tíma og læra heima. 
Fylgjast með í tíma.  
Sýna náminu áhuga, bera ábyrgð á sínu námi og hafa vilja til að læra. 
Eiga lærdómsfélaga. 

 
2.Hvað þarf kennarinn að gera?  
Koma með skemmtilegar kennsluaðferðir - Gera efnið sem áhugaverðast. Halda athygli nemenda. Koma umræðum um 
námsefnið af stað. Vera skipulagður fyrir tíma. Fylgjast með árangri nemenda, veita þannig aðstoð og leiðbeina eftir þörfum. 
Til að koma í veg fyrir einmanaleika - Fá nemendur til að kynnast og vinna saman, vinna verkefni. 
Láta nemendur sjá að hann vilji vera kennari og að hann vilji að nemendur læri.  

 
3.Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
Hvetja starfsfólk – ekki bara kennara – til að vera jákvæðari og umburðarlyndari við nemendur.  
Hvetja nemendur til jákvæðara viðhorfs (kemur kannski með áhuganum). 
80% mætingarskylda hjálpar ekki, meiri líkur á að maður falli ef það er 80% mæting. Sérstaklega ef vottorð gildir ekki nema 
fyrir 3 daga eða meir. Fólk er yfirleitt ekki veikt meira en 1 – 2 daga og þá er aldrei hægt að koma með vottorð. Veikt barn 
ætti að vera með í veikindarétti. Í mörgum skólum er ekki fjarvist ef nemandi eða foreldri hringir inn.  
Hér þarf að horfa meira á áhuga og samviskusemi nemenda.  
Hafa bara símatsáfanga og hafa námið einstaklingsmiðaðra. Skiptir meira máli að skila verkefnum. Lokapróf hefur of hátt 
vægi. 

 
4.Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla? 
Það sem maður hefur áhuga á. Maður lærir betur ef manni finnst það skemmtilegt. Að ekki sé eins niður njörvað að allir eigi 
að taka stærðfræði. Sem dæmi; ef maður hefur ekki mikinn áhuga á stærðfræði fer maður varla að vinna við það.  
Það sem nýtist manni í framtíðinni – byggja upp þekkingu.  
Nemandi þarf að læra að þekkja sjálfan sig til að vita á hvaða braut hann ætti að vera.  
Læra það sem maður vill læra. Hafa eitthvað undirbúningsnám til að undirbúa fyrir háskóla.  
Nemandi sem hefur verið í háskóla: „Stökkið er of stórt. Til dæmis eru fullt af reglum í háskóla varðandi ritgerðir og skýrslur 
sem við höfum ekki hugmynd um hvernig á að gera af því það er ekki kennt í framhaldsskóla“.  
 

Gunnar Þór Bjarnason stofa 11 
 
1.Hvað þarf nemandinn að gera? 
Nemandinn sé skipulagður - Áhugi og metnaður - Stundvísi. 
 
2.Hvað þarf kennarinn að gera?  
Fjölbreyttar kennsluaðferðir. 
Gera námsefnið áhugavert, kveikja áhuga nemenda. 
Kennari komi vel undirbúinn til kennslu. 
 
3.Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
Veita kennurum aðhald og ráða góða kennara. Breyta mætingar- og veikindareglum. Efla félagslíf nemenda. 
 
4.Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla? 
Viðfangsefni sem vekja áhuga nemenda. 
Hagnýtar námsgreinar sem veita góðan undirbúning undir nám og starf. 
Læra samskipti (vinna með fólki) og markviss vinnubrögð. 
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Gunnar Tryggvason stofa 112 

 
1.Hvað þarf nemandinn að gera? 
Nemandi þar að hafa áhuga og vilja til að vera í skólanum. 
Nemandi þarf að virða kennara og starfsfólk skólans.Nemandi þarf að klára það nám sem hann byrjar á.  
 
2.Hvað þarf kennarinn að gera?  
Kennari þarf að gera námið skemmtilegt og vera skipulagður. 
Kennari þarf að sýna nemanda þolinmæði (það vinna ekki allir nemendur á sama hraða). 
Kennari þarf að vera duglegur að aðstoða þá sem þess þurfa. 
 
3.Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
Skólastjóri ræði meira við nemendur. 
Skólastjóri á að fá kennara til að vera skemmtilegri og fái nemendur til að hafa áhuga á náminu. 
Skólastjóri ætti að endurskoða mætingareglur. 
 
4.Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla? 
Það skiptir máli að hafa ekki strangar mætingareglur og að  láta einkunn ráða meiru en mæting.Það skiptir máli að nemendur 
geti lært það sem þeir hafa áhuga á. Lífsleikni er óþörf. Vantar kennslu um fjármálalæsi. 

Halldóra Gísladóttir stofa 355 
  
1.Hvað þarf nemandinn að gera? 
a. Hafa metnað fyrir náminu 
b.Ögra sjálfum sér,sigrast á hræðslu 
  
2.Hvað þarf kennarinn að gera?  
a.Hafa áhuga á því sem þeir eru að kenna 
b.Ekki mismuna nemendum 
  
3.Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
a.Vera meira áberandi og aðgengileg 
b.Hafa yfirumsjón með kennurum í kennslu, kennsluaðferðum, fylgjast með nemendum 
 
4.Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla? 
a. Aðlaga námskrá að því sem er nauðsinlegt fyrir framtíðina    b. Meiri sveigjanleika 
 

Halldís Ármannsdóttir stofa 35 
 
1.Hvað þarf nemandinn að gera?  
Stunda nám af metnaði, í skólanum og heima. 
Mæta vel í skólann. Námið gagnist nemandanum sjálfum. 
Hafa áhuga á því sem verið er að gera. 

2.Hvað þarf kennarinn að gera? 
Þolinmóður. 
Útskýra vel, ekki fara of hratt yfir. 
Fjölbreyttir tímar. 
Hressa upp á viðfangsefnið. Hafa fleiri verkefni. 
Virða námsgetu hvers og eins. 
  
3.Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
Breyta reglum í sambandi við veikindadaga.Taka tillit til alvarlegra veikinda. Meira símat. Endurtekningarpróf á vorin. 
Námsaðstoð. Auðveldara að setja saman stundatöflu - á Netinu. 
  
4.Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla? 
Tungumál, íslenska (hagnýt). Skyndihjálp. Læra það sem nýtist í lífinu. Stærðfræði. Líffæra og lífeðlisfræði. Bókfærsla. 
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Haukur Pétur Benediktsson stofa 34 
 
1.Hvað þarf nemandinn að gera?  
a) Sýna áhuga - virkur í tíma – skipulagður  b) Stundvís og mæta vel  c) læra heima 
 
2.Hvað þarf kennarinn að gera? a) kunna efnið - fjölbreyttari kennsluaðferðir  b) mæta - skipulag c) hjálpa öllum 
nemendum - oft vantar lítið uppá - áhugi – þolinmæði 
 
3.Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
a)Veikindavottorð gild alltaf. b) betri borð og stólar – stillanlegir c) endurtekingarpróf fyrir þá sem vilja í lok annar - 
Meiri heimavinnuastoð 

d) Skólameistari kynni sig betur og sé virkari - fylgjast betur með kennurum (ef þeir eru t.d. sanngjarnir) 
 
4.Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla?                                                                                                                                 
a) Grunfögin - námsefnið almennt - íslenska - stærðfræði  - enska  - fleiri tungumál - náttúrufræði – skyndihjálp 
b) Forritun  c) Almenn kurteisi 

  
Heimir Jón Guðjónsson stofa 111 
 
1.Hvað þarf nemandinn að gera?  
Mæta vel-Læra heima-Skipuleggja sig vel. 
                                                                                                                                                                        
2.Hvað þarf kennarinn að gera?  
Hætta að gefa seint fyrir fyrstu mínúturnar. 
Allir kennarar að vera eins og Heimir. 

3.Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
Breyta fjarvistareglum vegna veikinda (fyrstu tveir dagarnir). 
Auka þjónustu í námsveri þannig að öllum standi til boða þjónusta eftir skóla og í götum. 

4.Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla?                                                                                                                                 
Hafa möguleika á að læra það sem maður hefur áhuga á. 
Auka jafnréttisvitund nemenda. 
Læra að takast á við daglegt líf. 
 

Helga S. Helgadóttir stofa 33 
 
1.Hvað þarf nemandinn að gera?  
Nemendur sýni meiri ábyrgð í námi, kurteisi og virðingu í skólastofunni gagnvart kennara og samnemendum. Sýni metnað, 
nemendur sýni ábyrgð varðandi mætingu 
 
2.Hvað þarf kennarinn að gera?  
Kennari hafi sveigjanleika til að breyta námsmati áfanga (símat, lotupróf, lokapróf), hafi áhuga og metnað á starfi sínu, komi 
til móts við nemandann, beri virðingu fyrir honum sem einstaklingi 
 
3.Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
Nemendur eldri en 22ja ára, sem eru í dagskóla, ættu að hafa frjálsari mætingu þar sem þeir ættu að geta borið meiri ábyrgð 
á námi sínu.  
Skólameistari þarf að vera sýnilegri, kynna sig í byrjun annar þannig að nemendur viti hver hann er. Mega allir  nemendur 
tala við skólameistara? Sama gildir um aðstoðaskólameistara. Þarf að kynna betur reglur varðandi P-áfanga 
 
4.Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla?                                                                                                                                 
Kenna framhaldsnám fyrir sjúkraliða, kenna HAM, fjármál (meira en einn tíma!), geta tekið fleiri grunnáfanga í vali og fengið 
þá metna t.d. jarðfræði þó svo að maður sé ekki á náttúrufræðibraut. Að hægt sé að velja sjálfur áfanga í töflu (fá 
stokkatöfluna) fyrir upphafi annar eða í valviku. Þá geta nemendur séð árekstra og annað slíkt (fordæmi t.d. í Flensborg og 
FG) 
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Helgi Reimarsson stofa 110 

  
1. Hvað þarf nemandinn að gera? 
Að nemendur setji sér markmið. 
Að mæta vel í tíma, vera skipulagður, ábyrgur og sinna sínum verkefnum. 
Læra vel heima og vera ekki trufla í tíma. Hafa áhuga á efninu og vera duglegur að læra.  
Leggja sig fram í námi og velja það nám sem hentar honum best. Sýna áhuga og vera móttækilegur í tíma. 
  
2.  Hvað þarf kennarinn að gera? 
Útbúa meira námsefni á myndböndum. 
Framfylgja því betur að nemandi skilji námsefnið. 
Vera skipulagður og sinna öllum nemendum. 
Ekki fara of hratt yfir námsefnið.  
Koma efninu vel og skiljanlega frá sér.   
Kennari þarf að sýna stuðning og ávalt á jákvæðan hátt. 
Kennari þarf að geta sýnt öllum stuðning og kynnast nemendum.  
Og aðstoða nemendur með mismunandi erfiðleika sem hver og einn nemandi á við að stríða. 
  
3. Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
Raða betur áföngum í töflu, betri töflur fyrir nemendur. 
Ekki fella nemendur sem standa sig vel í námi og skila öllum verkefnum, en mæta kannski ekki mjög vel. 
Láta nemendur reglulega vita hvað er að gerast.              
Bjóða upp á ýmis innanhúsmót: 
Skák/iðngreinakepni /nýsköpunarkeppni/hugmyndakeppni/hæfileikakeppni. 
Vera meiri hluti af heildinni og tengjast meira NFB. 
Bjóða nemendum grunnskóla að vinna með nemendum í frammhaldsskóla til að kynna þeim skólastarfið. 
  
4.Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla? 
 Að nemandi fái kynningu á þeim möguleikum sem í boði er í náminu og  í frammhaldi t.d. starfsleiðir. 
 Hvað það er sem þú hefur áhuga að gera og vinna við í framtíðinni. 
 Skiptir máli að læra grunnfög og síðan velja hvað þú vilt læra. 
 Að vera nægjanlega undirbúinn til að geta farið beint í Háskóla 
 

Hulda Hlín Ragnars stofa 15 
 
1. Hvað þarf nemandinn að gera? 
 -Gera markmið  
-Skipulagning, velja braut við hæfi í samræmi við námsráðgjafa 
-Mæting 
 
2.  Hvað þarf kennarinn að gera? 
-Vekja áhuga 
-Að geta hjálpað nemendum / þolinmæði 
-Skipulag 
  
3. Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
-Skoða mætingarskyldu eftir 18 ára 
-Vera sýnileg 
-Aðhald að kennurum 
 
4.Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla? 
-Kynjafræði 
-Fjármálalæsi 
-Skyndihjálp á að vera skylda 
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Jóhann Már Jóhannsson stofa 106 
 
1. Hvað þarf nemandinn að gera? 
Mæta vel, læra vel og spyrja spurninga.  
 
2.  Hvað þarf kennarinn að gera? 
Svara spurningum, fjölbreytni í tímum. Fara ekki offari. 
 
3. Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
Koma á endurtöku prófum, ef einkunn er rétt undir lámarki, (nemandi greiði fyrir prófið). 

4.Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla?                                                                                                                                  
Að læra að læra. 

Jóhanna Geirsdóttir stofa 109 

1. Hvað þarf nemandinn að gera?  
Setja sér markmið og fylgjast með.                                                                                                                                
Hafa metnað og skipuleggja sig.  
Leggja sig fram, þó það geti verið erfitt. 
 
2. Hvað þarf kennarinn að gera?  
Fylgjast með stöðu nemenda og gera raunhæfar kröfur. 
Gera efnið áhugavert. Það er hægt að gera þurrt efni verulega skemmtilegt. 
 
3. Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
Fylgjast með hvernig kennarar standa sig og athuga viðhorf nemenda til kennara. 
Vera opnari fyrir hugmyndum nemenda í nemendaráði. 
Hvetja og bjóða upp á leiðbeiningar til að skipuleggja sig. 
ATH: Aukaathugasemd sem þau vildu endilega koma á framfæri vegna mötuneytis:Verð of hátt fyrir skólafólk, 
t.d.verðlagning á hnífapörum og sósum.160 kr. fyrir kaffibolla án ábótar finnst þeim allt of hátt.  
 
4. Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla? 
Læra og efla það sem maður hefur áhuga á.                                               
Undirbúa sig undir framtíðina og velja sér heilbrigðan farveg.   
Læra siðfræði og vera heilbrigður og virkur hluti af samfélagninu. 
Kynnast sjálfum sér og hvað maður vill í lífinu. 

 
Jón K Þorvarðarson stofa 202 

1. Hvað þarf nemandinn að gera?                                                                                                                                           
Leggja áherslu á lærdóm og hann sé hafður í öndvegi, gera heimavinnu, vinna vel í tímum, vera skipulögð, mæta vel, hafa 
metnað. Æskilegt að nemandinn sýni náminu áhuga. Æskilegt að nemendur sýni hvor öðrum stuðning og bjóði fram aðstoð. 

2.Hvað þarf kennarinn að gera?  
Ná athygli nemenda, hafa námið áhugavert og skemmtilegt. Hafa áhuga á vinnunni sinni. Útskýra vel fyrir öllum.  
Sveigjanleiki í kennslu. Vera skipulagður í sínu starfi. Brydda upp á nýjum kennsluaðferðum. 

3. Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
Að nemendur með slakan grunn fái meiri aðstoð. Leggja niður núverandi mætingakerfi og taka upp frjálsa mætingu, hliðstætt 
og í kvöldskóla FB og HÍ. Semsé að nemendur taki ábyrgð á sjálfum sér. Sæludagar á hverri önn. 
  
4. Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla? 
Agi, skipulag og grunnfögin. Undirbúa nemendur fyrir framhaldsnám og atvinnulífið sem og lífið sjálft.  
Læra meira um íslensk orðtök. Allir læri skyndihjálp. 
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Jörundur Áki Sveinsson stofa 353  
 
1.Hvað þarf nemandinn að gera?                                                                                                                                           
Hafa áhuga á náminu, metnaður og hafa árangursríkan kennara. 
Mæta í tíma, sýna metnað og vera dugleg að læra. 
Mæta í tíma og læra.  
Taka sér tíma, mæta vel og hafa metnað fyrir náminu. 

2.Hvað þarf kennarinn að gera?  
Kennarinn þarf að hafa metnað og áhuga á starfi sínu og sýna nemendum virðingu. 
Kennarinn þarf að aðstoða nemendur vel og vandlega og aðstoða þá sem þurfa aukahjálp. 
Ekkert heimanám!  
Hafa námið áhugavert og skemmtilegt,  
og segja upp þegar kennarinn er kominn á aldur og þegar þeir hætta að nenna að kenna! 
  
3. Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
Bæta félagslífið og endurskoða mætingarreglur! 
Endurskoða mætingarreglur. 
Endurskoða mætingarreglur varðandi veikindi. 
Fylgjast með kvörtunum sem koma frá nemendum og fylgjast betur með skólalífinu almennt. 
  
p.s. Hressa upp á matseðilinn, lækka verð, bæta við sófum og stólum.  Þarf að laga félagslíf í skólanum og mórallinn er 

dapur....fleiri böll, meiri fjölbreytni í félagslífinu.  Vantar meiri samheldni í nemendahópinn. 

 
4. Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla? 
Það sem maður hefur áhuga á og það sem mun nýtast manni í framtíðinni. 
Grunnfögin og það sem maður vill læra.  Það sem maður vill! 
Að læra það sem áhugasvið manns liggur og það sem mann langar að verða í framtíðinni. 

Karen Júlía Júlíusdottir stofa 34 
 
1.Hvað þarf nemandinn að gera?                                                                                                                                            
Hafa áhuga , stunda námið fyrir sjálfa sig, ekki fyrir aðra.  Setja sér raunhæf markmið 
 
2.Hvað þarf kennarinn að gera?  
Sýna þolinmæði, bera virðingu fyrir námsörðugleikum nemenda og sýna skilning.  Gera nemendum kleift að kynnast betur 
innan hópsins.   Aðstoða nemendur með annað móðurmál með einstaka orð.   
Gera námsefnið áhugavert.  Kennarinn hafi áhuga á því sem hann er að kenna.  Útskýra hvernig námsefnið geti nýst í 
framtíðinni.  Viðtalstímar/stuðningstímar fyrir nemendur í áfanganum.   
 
3. Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
Sinna sínu starfi.  Skólameistari þarf að setja strangari reglur varðandi mætingar en taka þarf  tillit til nemenda vegna 
sérstakra aðstæðna eins og barna og  veikinda.  Nýti ekki tíma hjá nemendum í annað en nám.  Hlusta á nemendur og 
taka  tillit til skoðana þeirra.  
Stuðla að því að tengja saman bóklega áfanga  og verklega við atvinnulífið og samvinnu við aðra skóla og/eða fyrirtæki. 
 
4. Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla? 
Geta undirbúið þig fyrir framhaldsnám.  Meiri sérhæfingu námsefnis og áfanga. 
Undirbúa mann  fyrir lífið sjálft, fyrir praktísk atriði eins og t.d.  skattframtal, tryggingar, fjármál. 
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Mánasalur 

1.Hvað þarf nemandinn að gera  
Mæta, læra, hafa áhuga, nenna, vanda námsval og leita aðstoðar. 
 
2. Hvað þarf kennarinn að gera? 
Hafa áhuga á námsefni og nemendum.  
Tengja námið við veruleikann svo að nemendur sjái tilgang með náminu. 
Fjölbreyttar kennsluaðferðir og vera opnir fyrir nýjungum, láta nemendur setja sér markmið. 
Þekkja styrkleika og veikleika hvers nemenda. 
Sinna vinnunni sinni. Vera léttur í skapi, vel til fara og ekki andfúll. 
Gefa nemendum tækifæri til að móta námið. 
 
3. Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
Gera skólann að aðlaðandi vinnustað. 
Vera sýnilegur og kynnast nemendum. 
Sjá til þess að skólinn /kennarar bjóði mismunandi leiðir/aðferðir til að nemendur nái markmiðum. 
Sjá til þess að nemendum líði vel í skólanum, endurmenntun, yngi upp starfslið. 
Útvegi fjármagn til að reka skólann. 
Hlusta á óskir og að allir verði vinir í skóginum. 
 
4. Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla? 
Félagsleg færni, standa á eigin fótum og gera gagn í samfélaginu. 
Læra það sem gerir mann að meiri manni. 
Hagnýtt nám fyrir alla. Lesa, skrifa, reikna, tala. Læra það sem nýtist í lífinu og hæfilega mikið. 
Læra námstækni. 
Almenn þekking og lágmarks-stærðfræðiþekking, sjálfsagi. 
Sjálfsvirðing, virðing fyrir fólki, lífi og náttúru. 
Kunna að forgangsraða. 
 

Ragnheiður M. Ásgrímsdóttir stofa 21 
 
1.Hvað á nemandinn að gera? 
Setja sér markmið. 
Láta vita ef eitthvað er að angra hann – ekki bara láta sig hverfa úr tímum eða skóla. 
Taka þátt í umræðum.  
 
2.Hvað á kennarinn að gera? 
Nýta sér tæknina. 
Fjölbreytt námsefni /kennsluaðferðir 
Setja heimanám fyrir í byrjun tímans, vinna síðan í því í tímanum, þeir sem ekki ljúka þessu klára það heima.  
Þar með minnkar heimanám. 
 
3. Hvað á skólameistari að gera? 
Standa við orð sín ekki bara tala. 
Hafi nemandi náð 8 í vetrareinkunn, geti hann sleppt lokaprófi. 
Hafa 60 mínútna kennslustundir 
Geta hringt sig inn veikan fyrir einn dag 
Fleiri námsver (t.d. í raungreinum) 
 
4. Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla? 
Nemendur fái að forgangsraða meira. 
Ljóðaáfangar í íslensku ættu að vera val. 
Vera með áfanga í byrjun þar sem nemendur læra að koma fram. 
Hafa kynningu á áföngum í byrjun. 
Búa til kynningarmyndbönd fyrir fleiri áfanga. 
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Ragnheiður Þ. Guðmundsdóttir stofa 32 
 
1.Hvað þarf nemandinn að gera? 
Vera stundvís og mæta í kennslustundir 
Vera vel undirbúin fyrir kennslustund 
Vera virk í kennslustund 
 
2.Hvað þarf kennarinn að gera? 
Kennari sýni nemanda virðingu 
Komi til móts við mismunandi þarfir nemanda 
Hafi stjórn á bekknum 
Nútímalegri kennsluhættir, meiri umræður í tímum ekki stöðugar glærur 
Hafa nokkur stutt próf yfir önnina og verkefni í stað lokaprófs 
 
3.Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
Hann ákveði að sleppa lokaprófum í öllum skólanum 
Vera sýnilegri fyrir nemendum 
 
4.Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla? 
Læra ritgerðasmíð 
Mannleg samskipti 
Læra að vinna í hóp 
Læra að skipuleggja nám sitt 

 
Sæmundur stofa 12 

 
1.Hvað þarf nemandinn að gera?  
Hafa metnað, mæta vel, virkur í tímum og taka ábyrgð á eigin námi. 
 
2.Hvað þarf kennarinn að gera?  
Kennarinn þarf að hafa áhuga á efninu, beita fjölbreytni í kennslu, sýna hugmyndum nemandans virðingu og leyfa 
nemendum að tjá sig. Mikilvægt að hafa pásu í miðjum tíma. 
 
3.Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
Taka mark á skoðunum nemenda, vera opinn fyrir nýjum námsleiðum, afnema heimanám og stytta kennsluloturnar,  
80 mínútur er of langur tími fyrir athygli flestra. 
Hugsa um hag nemenda og hjálpa honum að ná markmiðum sínum. 
 
4.Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla? 
Það sem nemandinn hefur áhuga á, það sem hann getur notfært sér í framtíðinni og líka það sem hjálpar til við að takast á 
við daglegt líf í formi stjórnmála, fjármála og siðfræði. 
 

Þorbjörg Rún og Áslaug stofur 201 og 213 

 
1.Hvað þarf nemandinn að gera?                                                                                                                                
Mæta,heimanám, bera ábyrgð. 

2.Hvað þarf kennarinn að gera? 
Leggja sig fram við að gera efni áhugavert og skýrt t.d.  Með góðum glósum. Sýna fjölbreytni t.d. vettvangsferðir.                  
Sýna gagnkvæma virðingu  

3.Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
Hafa sanngjarnt mætingarkerfi  t.d. vottorð fyrir skemmri veikindi og halda 80 % mætingaskyldu í hvern áfanga                
(núverandi mætingakerfi). Fylgjast betur með kennslu og kennurum (hafa metnaðarfulla kennara) meira val um áfanga. 

4.Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla? 
Námstækni t.d.  ritgerðasmíð, læra það sem nemandinn hefur áhuga á og losna við áfanga sem hafa ekki með námsbrautina 
að gera ( geta nýtt hæfileikasvið sitt), meira val um hvað nemandinn þarf að læra. 
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Sigrún Birna stofa 35 

1.Hvað þarf nemandinn að gera? 
Nemandi þarf að finna tilgang með námi og vera jákvæður. Sinna, mæta og læra. Kunna að skipuleggja sig og vera 
óhræddur við að leita sér hjálpar innan skólans. 
 
2.Hvað þarf kennarinn að gera?  
Kennarinn þarf að hafa námsefnið nútímalegt og fjölbreytt. Útskýra vel efnið, sýna efni og nemendum áhuga. Hafa símat eða 
minnka vægi lokaprófa og próf eiga að meta ekki fella. Sýna aðstæðum nemenda skilning. 
 
3.Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
Hvetja kennara til að standa undir 2. Hafa opinn viðtalstíma. Hlusta, vera opinn fyrir tillögum og hafa fésbókarsíðu. Sýna 
aðstæðum nemenda skilning. Fá David til að kenna kennurum kennslutækni. Umhverfisvænni skóli. 
 
4.Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla? 
Hagnýtt nám og hafa skyldufag sem nær utan um siðfræði, skyndihjálp, almenna hollustu og námstækni. Undirbúa undir 
framhaldsnám, meira val og fjölga þeim sem vinna við töflubreytingar eða breyta skipulagi. Ef nemandi nær 8,5 í 
vetrareinkunn og er með 85% mætingu fær hann að sleppa lokaprófi.  

 
Sigrún Gísladottir stofa 28 
 
1.Hvað þarf nemandinn að gera? 
Nemandinn þarf að mæta vel í tíma, sinna náminu af áhuga vera virkur í tímum skila verkefnum. 
 
2.Hvað þarf kennarinn að gera?  
Að læra mest í skólanum minna af heimanámi. Meira af verkefnum í tímum .  
Gera námsefnið áhugavert t.d bjóta upp tímann ekki þurr  verkefni. Myndbönd, Símat. Lotupróf . Sleppa lokaprófum. 
 
3.Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
Stytta kennslustundir í 6o mín . Mæting of ströng . Vottorð gildi strax vegna veikinda. Lækka skólagjöld i kvöldskóla. 
 Þeir sem mæti i ræktina fái metið íþróttir 
 
4.Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla? 
Það sem nýtist einstaklingum í nútímasamfélagi . Það sem ég læri sé tengt  starfinu sem ég er að læra til. 
Of mikið af íslenskuáfögnum sem nýtist ekki ( efnið ekki spennandi). 
 

Sigursteinn Sigurdsson stofa 103 
 
1.Hvað þarf nemandinn að gera? 
Fylgjast með, skipuleggja sig, mæta, sýna metnað, leggja meira á sig, markmið. 
 
2.Hvað þarf kennarinn að gera? 
Kenna, mæta. Virði það að nemendur eru í fleiri en einu fagi og hafi lítinn tíma fyrir heimanám, ekki heimanám. 
Hjálpa nemendum sem eiga í erfiðleikum með ákveðinn áfanga.  
Hafa gaman af starfinu og hjálpa nemendum, rétta framkomu við nemanda, vera til taks. 
  
3.Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
Breyta mætingarkerfi, fella niður mætingar kerfi.  
Hafa meiri áhyggjur af lötum nemendum og minni áhyggjur af tóbaksneyslu og ólöglega lögðum bílum. 
 Hafa fleiri aukatíma, fylgjast betur með framkomu kennara, breyta veikindadögum, ódýrari kennslugögn. 
 
4.Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla? 
Áhuga, metnað, fleiri val áfanga ( skiptir máli hvað þú vilt læra, ekki hægt að læra það sem þú hefur ekki áhuga á).  
Frönsku nám og meira um tölvur. Það sem hver og einn hefur áhuga á, finnst gaman af og telur að nýtist í famtíðinni. 
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Ellen Thorarensen stofa 23 
 
1.Hvað þarf nemandinn að gera? 
Að nemandi þurfi að sýna vilja og metnað í námi, mæta í tíma (undirbúinn og ekki að leika sér í tölvum og símum).  
Taka ekki of marga áfanga (sem hann ræður e.t.v ekki við.) Virkir í tímum. 

2.Hvað þarf kennarinn að gera? 
Kennari: Áhugasamur ( jákvæður, skipulagður) og  útskýra vel (þannig að allir í bekknum skilji) setja efnið fram á 
áhugaverðan hátt. Gefa nem. pásu í 80 mín. tíma. Að minna á heimanám og próf. 
Taka tillit til nemenda sem eiga erfitt með nám. Fleiri símatsáfanga eða láta lokapróf hafa minna vægi. (minna en 70 %) 
 Ekki  hópavinnu utan skólatíma. 

3.Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
Skólameistari: Nemendur fái að velja fleiri áfanga sjálfir. Styttri kennslustundir (60 mín).  
Styttri skóladag, ekki kennsla til kl. 6. Skólameistari reyni að koma þessum breytingum á. 
 
4.Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla? 
Viðskipta-og hagfræðibraut.  
Fjárhagslega ábyrgð, læra um fjármál daglegs lífs (skatta, lántökur,heimilisbókhald), aðlaga stærðfræði að brautum. 

Þórunn Inga Gísladóttir stofa 355 
 
1.Hvað þarf nemandinn að gera?                                                                                                                                  
Nemendur þurfa að hafa metnað í náminu og mæta vel.  Þeir þurfa að vera virkir í tímum, það er ekki nóg að mæta bara.   
  
2.Hvað þarf kennarinn að gera? 
Kennarinn þarf að fylgjast vel með nemendum sínum og hrífa þá með sér.  Hann þarf að vera vakandi í sínu fagi og gera 
kennsluna áhugaverða. Hann þarf að kenna á fjölbreyttan hátt og fylgja tíðarandanum. 
 
3.Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
Skólameistari þarf að halda utan um kennarahópinn og ýta honum í réttar áttir.  Vera athugul og vita hvernig kennarinn 
stendur sig með nemendur. 
  
4.Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla?  
Það þarf að vera skilningur fyrir því að nemendur eru leitandi og ekki búnir að ákveða sig með framtíðina.  Það þarf að koma 
til móts við þá og hjálpa þeim að finna sína leið.  Námið þarf því að vera fjölbreytt til að byrja með og styttri lotur væru 
æskilegar. 

 
Soffía Magnúsdóttir stofa 107 

 
1.Hvað þarf nemandinn að gera? 
Nemandinn þarf að sýna metnað og vera óhræddur við að afla sér upplýsinga hjá kennara ef eitthvað vantar uppá og 
svo mæta vel. 
 
2.Hvað þarf kennarinn að gera? 
Kennarinn þarf einnig að sýna metnað í að efnið komist til skila og að nemandinn virkilega læri eitthvað. 
Kennarinn þarf að bera virðingu fyrir nemandanum og skilning gagnvart námsörðuleikum og að hafa ekki of mikið og þungt 
efni í einu. 

3.Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
Skólameistari þarf að hafa yfirsjón með kennslu og gera athugasemdir ef það á við. 
Endurskoða þarf lengd skóladaga í sumum tilfellum, til eru nemendur sem eru í áföngum seint á daginn 
 ( eftir kl. 15.00) sem eru þrír samfeldir tímar sama daginn, missa algerlega einbeitingu. 
Okkur finnst að endurskoða þurfi ákveðna hluta námefnisins, t.d. íslenskukennsluna og vissa hluti af stærðfræði, t.d. 
algebruna. Einnig finnst okkar vanta svigrúm í mætingu, þ.e.a.s. þegar veikindi standa yfir, þegar nemanda vantar tíma til að 
hreinsa hugann og byggja sig upp með skipulagningu til dæmis, þá væri gott að það væru standard 2.dagar á önn sem 
nemandi má taka sér frí, án þess að það bitni á mætingakerfinu. 
 
4.Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla? 
Nemendur þurfa að læra góðar venjur, læra að tækla erfiðar aðstæður og standa skil á verkefnum með góðum árangri. 
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Stefán Rafnar Jóhannsson stofa 26 
 
1.Hvað þarf nemandinn að gera? 
a:Halda góðum aga og mætingu 
b:Leyfa nemum ekki að komast upp með að koma of seint og að skrópa. 
c:Hafa áhuga á náminu og vita til hvers maður er að læra vissa hluti. 
 
2.Hvað þarf kennarinn að gera? 
a:Vera með áhugaverðar og nýjar kennsluaðferðir. 
b:Vekja áhuga á áframhaldandi námi. 

3.Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
a:Yfirfara reglur um veikindadaga, láta læknisvotorð gilda. 
b:Fylgjast með kennurum t.d. ef kvartað er mikið undan þeim. 
 
4.Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla? 
a:Almenna skynsemi, samskipti, mætti vera leiðbeiningar í andyri hvar stofur væru. 
b:Láta menn ekki komast upp með leti, t.d að opna ekki bók fyrr en daginn fyrir próf. 
c:Útvega nemendum FB sundkort í Sundlaug Breiðholts. 

 
Þórdís Ása Þórisdottir stofa 203 

1.Hvað þarf nemandinn að gera?                                                                                                                                 
 Sýna metnað-Setja sér markmið- Vera opinn fyrir áfanganum-Sýna virðingu og stundvísi- Skipulagður-Vera jákvæður 
 
 2.Hvað þarf kennarinn að gera? 
 Hafa og vekja áhuga á því sem er verið að kenna. Útskýra vel (einfaldar útskýringar) 
 Að hann skilji að maður sé í áfanga til að læra hlutinn en ekki að maður kunni hann. 
 Sýna þolinmæði- Virða nemendur- Virkja nemendur- Sýna stundvísi 
 
3.Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
Endurskoða núverandi veikindareglur, að fá allavega dag tvö dreginn frá, venjuleg flensa gengur yfir á tveim dögum. 
Núverandi reglur eru ekki hvetjandi til að mæta eftir veikindi (því ekki að vera dag 3. eða 4. heima, maður er loksins komin 
með frí í kladda ekki fjarvist).Stytta tíma t.d. niður í 60 mín (maður getur ekki einbeitt sér í meira en 50 mín). 
Fleiri námsver eins og t.d. fyrir  alla náttúrufræði tíma saman.Hún á að virða okkur nemendur. 
 
4.Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla? 
Læra það sem er á brautinni sem maður valdi. Félagsleg hæfni og vinna með öðrum. Læra fyrir próf. Meiri sveigjanleiki á 
braut, fyrir þá sem eru með mjög sértæka erfiðleika. Undirbúning fyrir frekara nám 

Þórdís Hauksdóttir stofa 24 
  
1.Hvað þarf nemandinn að gera?                                                                                                                                  
Áhugi, sýna metnað, vilja ná árangri, vera jákvæð og bjartsýn. Hafa fyrir náminu. 
Óraunhæft t.d. ef nemendur hafa ekki áhuga á náminu, eru í skóla v. þrýstings frá umhverfi, skólaleiði, áföll, o.fl. 
 
2.Hvað þarf kennarinn að gera? 
Sýna nemendum virðingu. Vilja kenna, sýna áhuga og örva áhuga nemenda. Koma til móts við nemendur hlusta á þeirra 
rödd. Hafa kennslu fjölbreytta, ekki glærur alla tíma, heldur í bland við annað, hópverkefni, einstaklingsverkefni. Samræma 
prófadaga, - ekki 4 próf á dag, t.d. erfitt fyrir einstæða foreldra. Skilningsríkur og opinn fyrir því sem nemendur segja. 
  
3.Hvað þarf skólameistarinn að gera? 
Fella niður mætingarreglurnar síðustu, - ástundun mikilvæg, en taka þarf mark á veikindavottorðum fyrstu 2. dagana.Taka 
tillit til þess ef nemendur geta ekki mætt en ná samt áfanga að fella ekki vegna mætingar. Árshátíð nemenda á Selfossi 
myndi skapa meiri gleði. Passa að kennarar vinni sína vinnu. Loftræstingu í nemendaherbergið. 
 
4.Hvað skiptir máli að læra í framhaldsskóla?  
Það sem maður hefur áhuga á. Það sem gagnast í framtíðinni, það sem maður ætlar að starfa við. Læra lífsreglur og lífsgildi 
og hafa meira val. Danska sem 3ja mál. 


