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Fundarmenn samþykktu fundarstjóra sem var settur  – Stefán Benediktsson 
Hann kynnti frummælendur fundarins sem voru þrír.  
 
Guðrún Hrefna ávarpaði fundinn. Hún talaði um hve fáir nemendur voru mættir en hafa má aðra aðferð 
næst. Skólinn er þjónn samfélagsins og skólameistari vörður þess að skólinn standist kröfur. Þessu næst var 
fundarmönnum gefinn tími til að svara spurningunum: Hvað gerum við vel? Hverju má breyta?  
 
Finnur Kristjánsson talaði um nokkur atriði sem betur mættu fara. Óánægja er með að nemendur á 
listnámsbraut geta ekki klárað skólann á þeim tima sem þá langar. Hann var ánægður með að áfengismælar 
eru ekki notaðir á böllum skólans og að efla ætti forvarnir og gera meira úr forvarnardegi. Einnig talaði hann 
um matsal nemenda. Eitthvað þarf að gera fyrir matsalinn sem er erfiður fjölnota salur bæði m.t.t. 
ljósabúnaðar og hljóðs.  Nemendur óska þess að hægt verði að velja leiklistaráfanga í skólanum. Hann 
nefndi að bílastæðaskortur við skólann væri alveg augljós. Þeir sem fara í íþróttatíma annars staðar en í 
íþróttahúsinu verða að vera á bíl til að komast til baka á réttum tíma. Þegar í skólann er komið er hvergi 
stæði að fá ekki heldur á bakvið íþróttahúsið. 
 
Kristín Þorláksdóttir hóf mál sitt á því sem við gerum vel hér í skólanum og nefndi fjölbreytni, 
umhverfismeðvitund, aðgengilegt vatn, góð kennslutækni, gagnrýnar umræður í tímum og skapandi nám. 
Hún talaði líka um að frábært væri að skólinn treysti nemendum sínum til að fara í námsferðir til útlanda. 
Hún var ánægð með hve sveigjanleiki í opnunartíma stofa á myndlistarbrautinni væri mikill – nemendur 
geta lokið við verk sín eftir að kennslu er lokið. Hún nefndi nokkur atriði sem betur mega fara. Bæta má 
mötuneyti nemenda. Verð er of hátt og fjölbreytni í fæðuvali ekki nægileg. Ennfremur er grænmetisætum 
ekki gefinn mikill kostur á að fylgja stefnu sinni og kaffið of dýrt og án ábótar. Hún nefndi að arkitektúr 
nýbyggingar væri afleitur því myndlistarbrautin væri á slæmum stað og hefði alls ekki nóg pláss. Hillurými 
væri of lítið þar sem málverk passa ekki í þær. Myrkraherbergi vantar alveg sá skortur dregur úr gildi 
námsins og kunnáttu nemenda. Einnig skortir tæki og áhöld úti í smiðju þar sem kennt er þrykk en hvorki til 
þrykkpressa né skurðhnífar.  
 
Að loknu máli þeirra þriggja hófust umræður og þankahríð þar sem fundarmenn máttu tjá sig um hvað vel 
er gert og hvað má bæta. Niðurstöður þeirrar umræðu fara hér á eftir. 
 

 
Hvað gerum við vel?  

 Góðir myndlistarkennarar  

 Góðir smíðakennarar  

 Góðir dönskukennarar  

 Námsaðstoð góð  

 Góðir kennarar almennt  

 Nemendum treyst til að fara til útlanda  

 Gott að geta málað eftir skóla  

 Góð aðstaða í skólastofum  

 Góðir og hjálpsamir húsverðir  

 Gott kennaramötuneyti  

 Hjálpfúsir námsráðgjafar  

 Góðir nemendur  

 Hafragrauturinn  

 Umhverfismeðvitund að vakna 

 Vatn aðgengilegt 

 Góð kennslutækni 

 Umræður í tímum 

 Margir kennarar hvetja til gagnrýnnar 
umræðu og hugsunar 

 Ekki áfengismælar á böllum  
– heldur forvarnir í skóla 



 

Hverju má breyta? 
 

 Fleiri bílastæði – þeir sem eru í íþróttum  
annars staðar mæta of seint í næsta tíma. 

 stofna skólakór 

 Stundatöflur  
– Flýta stundatöflugerð  
– Opna Innuna fyrr  

 Töflubreytingar á Netið  

 Erfitt að komast í áfanga sem þarf á að halda  

 P-áfangar valkostur í efri áföngum  
(erfitt í framkvæmd)  

 Bókalisti kemur á Netið í júní  

 Próftöflur birtist fyrr  

 Betri aðstaða í myndlistarstofum – 
módelteikning – anatómía.  
Nemandi sér ekki módel. 

 Myrkraherbergi nauðsynlegt  
– án þess rýrnar gildi námsins 

 Áhaldaskortur úti í Smiðju  
(þrykkpressa, skurðhnífur o.fl.) 

 Nemendur listnámsbrautar eigi þess  
kost að velja alla áfanga á hverri önn. 

 Laga matsalinn  
– gera hann að nothæfum fjölnota sal 

 Bjóða upp á leiklist 

 Bæta forvarnarstarf  
– gera meira úr forvarnardegi 

 Bæta mötuneyri nemenda  
– bjóða meira upp á ávexti, grænmeti  
og hafa á boðstólum fæði sem hentar 
grænmetisætum. Hollan skyndibita í stað þess 
sem fyrir er en gæta þess að úrval sé nægt.  
Stilla verði í hóf og bjóða áfyllingu af kaffi/te 

 Fá hagstæðara tilboð í rekstur mötuneytis 
nemenda 

 Bæta loftræstingu í kennslustofum  
úti í Smiðju 

 Fá hafragraut út í Smiðju 

 Færa málun í ódýrara en rýmra húsnæði. 

 Fækka nemendum í hópum 

 Stutt námskeið fyrir nemendur  
– um próftöku, prófkvíða o.fl. 
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