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Kæru nemendur í FB. 

 

Miðvikudaginn 25. mars frá kl. 9:55 til 11:15 verður skólafundur, þar sem nemendum er 

gefinn kostur á að ræða mál er tengjast skólanum okkar.  

 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti er einn fjölmargra framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu. 

Samkeppni milli þeirra er talsverð, en til þess að geta boðið upp á fjölda námshópa og 

fjölbreytt nám, þá er nauðsynlegt að fá nýja nemendur í skólann á hverri önn; bæði nýnema 

sem eru að koma úr 10. bekk og einnig eldri nemendur sem mögulega eru að koma úr 

öðrum skólum. 

 

Nú leitum við til nemenda sem alla jafna stóðu í þeim sporum fyrir stuttu að velja 

framhaldsskóla. Hvað var það sem réði valinu, var eitthvað í kynningu eða auglýsingum 

skólans sem höfðaði til nemenda, hvernig er best að ná til nýrra nemenda o.s.frv. 

 

Okkur langar að biðja ykkur að ræða þessa hluti á skólafundinum á morgun, miðvikudag. Til 

undirbúnings sendi ég ykkur spurningarnar sem lagðar verða fyrir á fundinum: 

 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

3. Hver er helsti styrkur FB? 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 

   

Ég vil biðja ykkur að velta þessum spurningum fyrir ykkur til morguns, en þá verða þær 

teknar til umræðu í öllum námshópum skólans. 

  

Með bestu kveðju, 

Magnús Ingvason, aðstoðarskólameistari FB 
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 

Símar:  570 5611 og 899 2123 

Netfang: min@fb.is 
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Leiðbeiningar til kennara í kennslustofum 
 

1. Skrá mætingu. 
 

2. Skipa niður í umræðuhópa þar sem einn nemandi er ritari. Hver hópur samanstendur af 4 til 6 

nemendum. 
 

3. Lesa upp eftirfarandi texta:  
 

Í dag er skólafundur í FB. Hann er haldinn tvisvar á ári til að ræða ýmis málefni sem brenna á okkur. 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti er einn fjölmargra framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu. Samkeppni 

milli þeirra er talsverð, en til þess að geta boðið upp á fjölda námshópa og fjölbreytt nám, þá er 

nauðsynlegt að fá nýja nemendur í skólann á hverri önn; bæði nýnema sem eru að koma úr 10. bekk 

og einnig eldri nemendur sem mögulega eru að koma úr öðrum skólum. 
 

Nú leitum við til nemenda sem alla jafna stóðu í þeim sporum fyrir stuttu að velja framhaldsskóla. Hvað var 

það sem réði valinu, var eitthvað í kynningu eða auglýsingum skólans sem höfðaði til nemenda, hvernig er 

best að ná til nýrra nemenda o.s.frv. 
 

Okkur langar að biðja ykkur að ræða þessa hluti á skólafundinum í dag. Efni fundarins að þessu sinni er: 

 

Hvernig er best að kynna Fjölbrautaskólann í Breiðholti? 
 

4. Dreifa blöðum á hópana með eftirfarandi spurningunum, ca. 2 til 3 blöð á hvern hóp. 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

3. Hver er helsti styrkur FB? 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 

 

5. Nemendur eiga að ræða þessar spurningar í ca. 30 til 40 mínútur í hópunum. Þeir skrifa það sem 

þeim dettur í hug við spurningu 1, síðan spurningu 2 o.s.frv. Nemendur (og kennarar) eru beðnir um 

að hugsa þetta mjög vítt. Öll svör eru góð svör! 

 

6. Eftir umræðurnar sameina nemendur niðurstöður hópanna í eitt skjal sem skal sent í tölvupósti á 

min@fb.is. Það skal merkt í efnisglugganum (subject) nafni kennarans, áfangaheiti og kennslustofu, 

t.d.: Auður Lorenzo, SPÆ 103, stofa 27. 

 

Samtals: 80 mínútur 
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Anna Jóna Guðmundsdóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Vinir, þekkti fólk sem var í skólanum 

Fjölbreytileiki, hægt að læra marga mismunandi hluti, eins og sálfræði, fjölmiðlafræði, stjórnmálafræði, smíði 

og svo framvegis, auglýst að hér væri langbesta smíðabrautin. 

Akademían - framabrautin,fótboltaakademía, körfubolta og handbolta 

Taka inn eldri nemendur sem eiga lítið eftir í stúdentspróf. 

2. Hvað er það sem áhugaverðast við FB? 

Góðir kennarar og skemmtilegir 

Kennarar koma til móts við nemendur 

Fjölbreytileiki í vali á námsbrautum, 

Allir geta komið í FB og fundið eitthvað sitt hæfi, bæði nám og vini 

Félagslífið á uppleið aftur 

Ekki áberandi borðaskipting 

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Fjölbreytileiki 

Þemadagar: Forvarnardagur, sæludagur, fræðsludagur, koma saman í íþróttahúsi 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir skólann? 

Að námið krefjandi en ekki of erfitt, sanngjarnt 

Gott bílastæði 

Gott andrúmsloft 

5. Ef þið væruð kynningastjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Fyrir þá sem eru nýnemar, þá er það fjölbreytileiki, akademia og félagslíf á uppleið, sýna verkefni frá 

nemendum t.d. frá listasviði, smíði og raf og sýna að við séum með góða aðstöðu og námsverkfæri 

Fyrir eldri nema sem koma úr öðrum skólum, góðir kennarar sem koma til móts við nemendur 

Fínt félagslíf gott að byrja upp á nýtt, því það er ekki bekkjakerfi 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

Twitter, facebook og instagram 

Opin hús og kynningar 

Uppfæra heimsíðu 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB hver yrði hún? 

Opinn fjölbreytilegur og skemmtilegur 

 

Auður Lorenzo 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Staðsetning, fjölbreytni, listabrautin, íþróttaakademían, mælt með listnámsbrautini í öðrum skólum. Besta 

kynningin og fiskarnir. 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Fjölbreytni 

Hvern og einn fær að vera hann sjálfur 

Fjölbreytt nám = fjölbreytt fólk 

Allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi 

Sanngjarnt nám 

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Fjölbreytni 
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Að geta valið hvort að við séum í skóm eða ekki 

Skólasundlaug – góð íþróttaaðstaða 

Samgöngur góðar + bílastæði 

Fjölbreytt félagslíf 

Góðir kennarar 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir skólann? 

Því jákvæða og reynum að leiðrétta misskilning 

5. Ef þið væruð kynningastjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Vel kynntur 

Taka viðtöl við fyrrverandi nemendur 

Að sjá fólk sem hefur náð markmiðum sínum eftir FB – það sem maður sjálfur stefnir á. 

Endurnýja kynningarmyndbandið 

Meiri auglýsingar fyrir utan skólans 

Nýtt skólalag 

Fjölmiðlar 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

Eins og er gert 

Að láta nemendafélag sjá um þetta að hluta til 

Dagbók á instagram 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB hver yrði hún? 

Fjölbreytileiki 

Staðsetning 

Vinnur með nemendum ekki á móti þeim! 

Hann er sveigjanlegur og sanngjarn. Hann er allt! 

 

Birgir Martin Barðason 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Búseta í nágrenni skólans, fjölbreytni í námsvali og of lágar einkunnir til að komast annað. 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Fjölbreytileiki í námsvali og fólk af ólíkum gerðum og uppruna. 

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Góðir kennarar og fjölbreytt námsval. 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir skólann? 

Ágætis skóli sem býður gott og krefjandi nám fyrir fólk með ólíka hæfileika og getu. 

5. Ef þið væruð kynningastjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Myndi sýna fram á fjölbreyttar námsleiðir og möguleika á að taka þátt í félagslífi. 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

Facebook, og heimasíðu skólans. 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB hver yrði hún? 

Gott og fjölbreytt nám og góð kennsla þar sem fólki er hjálpað til að ná árangri. 

 

Björn Guðmundsson 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Við búum nálægt og það er góð aðstoð. 

Vegna þess að þetta er hverfisskólinn, út af ákveðinni braut. 
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2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Fiskarnir við nemendainnganginn. 

Skólinn er mjög fjölbreyttur. 

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Það er meira frelsi um hvað er lært. 

Það er hraðbanki, góðar brautir og góð menntun. 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir skólann? 

Skólinn er skemmtilegur og fínir kennarar. 

Góðir kennarar, gott nám og alls konar skrítið fólk. 

5. Ef þið væruð kynningastjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

FB er awesome, veljið FB. 

Í skólanum eru margar mismunandi brautir og ef þú finnur þig ekki á brautinni sem þú valdir þá er ekkert mál 

að skipta um braut. 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

Best að kynna skólann með því að láta nemendur fara að kynna skólann. 

Það er hægt að setja auglýsingar á facebook, einnig hægt að hafa kynningar eða opin hús til þess að sýna 

skólann. 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB hver yrði hún? 

Við erum með fiska. 

Við höfum frelsi. 

Það er meiri fjölbreytileiki. 

FB er fokking awesome! 

F + B  = Frá + Bær =  Frábær.  FB er FráBær skóli! 

 

Brynja Stefánsdóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Við völdum FB vegna: nálægt heimili, vinir okkur völdu hann líka, vegna brautanna sem eru í boði, vegna 

fjölbrautakerfisins, fær far í skólann, vegna iðngreinakeppninar (h2013 í Kórnum), gríðarlega góðrar 

kynningar á skólanum þar sem skólastjórnendur fóru á kostum. 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Okkur finnst áhugaverðast við FB: skólinn er fjölbreyttur, það er gott félagslíf og hér er mikla hjálp að fá, 

mikið af brautum, sumarskóli, gríðarlegur fjölbreytileiki er í fyrirrúmi, alltaf hægt að finna eitthvað við sitt 

hæfi. 

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Helsti styrkur FB er: fjölbreytileikinn, mikil uppbygging á síðustu árum, mikið val í boði, frábært námsver, vel 

stutt við nemendur, kók selt í mötuneytinu (en ekki Pepsi), ekki krafa um háa einkunn í grunnskóla til að 

komast inn. 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir skólann? 

Við segjum frá skólanum: hvar hann er staðsettur, mikill fjölbreytileiki og margt í boði, hversu góður skólinn 

er og hversu frábærir kennarnir eru, félagslífið er ágætt, fínn skóli, leiðrétti ranghugmyndir fólks um að hér 

séu allir í adidasgöllum, vanmetinn skólinn sem á ekki skilið að litið sé niður á hann, tölum vel um skólann því 

hér er góð hjálp td. í stærðfræðiveri. 

5. Ef þið væruð kynningastjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Sem kynningarstjórar myndum við: segja að flestir kennararnir eru góðir, gott að vera og kennararnir styðja 

vel við mann, auglýsa á facebook, segja frá þeim fjölda fólks sem var í þessum skóla td. Sölvi Tryggva, Sveppi,  
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halda hátið með hoppukastala, kandífloss, blöðrum, erlendum skemmtiatriðum og góðum mat. 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

Miðlar sem gott er að nota: Fésbókarsíða, Instagram, Twitter, MySpace, Snapchat. Gamlir FB ingar teknir upp 

á stutt video og sett inn á samfélagsmiðla. 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB hver yrði hún? 

Okkar jákvæðu setningar eru:  

FB, frábær skóli, frábært fólk 

Í FB eru allir léttir í lund 

Fjölbreytileiki í fyrirrúmi 

Skemmtilegur og góður skóli 

FB, fáðu þér Coke en ekki Pepsi 
 

Samhugur er í hópnum gegn breytingu stundaskrár úr 80 í 60 mínútum.  Í versta falli mætti færa fundargat 

aftur yfir á föstudaga. 

 

Dagbjört B. Kjartansdóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Hverfisskóli, stutt vegalengd, góður skóli, ekkert annað í boði, komst ekki í MH því ég féll í stærðfræði, 

sálfræðingurinn minn var í FB og systir mín, Íþróttabrautin, mikið úrval af brautum, 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Mikil fjölbreytni, erum með öflugustu stærðfræðideild landsins, frumskógur af mismunandi dýrum, hægt að 

velja mörg fög, skólin byrjar ekki 8.10, fjölbreytt félagslíf, margt skemmtilegt fólk, selur óhollan mat, 

íþróttatímarnir, listabrautin, sæludagarnir 

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Góðir kennarar (sumir), mikið val en mætti vera meira, getu valið hvað þú villt læra, fólkið í skólanum, 

félagslífið, allir velkomnir og mikið í boði fyrir alla námsmenn, mikil hjálp við nám 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

Gott nám, getur fengið góða hjálp við námið, ágætt félagslíf, að sé alveg góður skóli, sumir kennarar hér í FB 

búa til bækurnar sem við notum, þægilegur skóli, fínn skóli og ég mæli með honum, góðir kennarar, 

skemmtilegir krakkar, miklu betri skóli en ég bjóst við, fjölbreyttur skóli, fjölbreyttur aldur 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Mjög gott nám en ekki of þungt, mikil fjölbreytni, mjög opin skóli, góður skóli fyrir þá sem vilja læra allt, 

kennarar góðir og hjálpa manni vel ef maður þarf, come to the dark side we have cookies, myndi reyna að ná 

til allra aldurshópa, auglýsa sérgreinarnar betur (list, snyrti rafvirkjun ofl), 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

Gott að stofna hópa á Facebook vegna þess að maður er alltaf á Facebook, sjónvarp, búa til stutt 

kynningarmyndband og sýna mismunandi greinar, sýna fjölbreytileika skólans 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 

FB er stór og fjölbreyttur skóli og það er hægt að fá mjög góða hjálp við námið þar. Hann er BRM! FB er 

fjölbreytilegur, bæði skólinn, fólkið, námið og kennararnir.  

 

Ekki setja svona mikið fyrir í vetrar- eða páskafrí. Hver áfangi setur mikið fyrir og á endanum fær nemandinn 

ekki frí (Nemendur þurfa líka að vinna, afla peninga) 

Breyta áföngum í meira símat eða val um símat. Margir sækja í skóla sem eru með símat. 

Leyfa nemendum að velja um hvort það er símat eða lokapróf hjá þeim í þeim áföngum sem þau taka 
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Ellen Thorarensen 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Bjó nálægt, kom vegna rafvirkjabrautar, námið var uppsett eins og ég vildi hafa það, bý í hverfinu með börn í 

skóla í nágrenninu, snyrtibrautin. 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Verklegar brautir með studentsprróf. 

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Margir kennarar með metnað, fjölbreytni skólans og góðir námsráðgjafar. 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir skólann? 

FB er góður skóli. 

5. Ef þið væruð kynningastjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Leggja áherslu á fjölbreytni skólans. 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

Facebook, Instagram, auglýsa námsbrautir og viðburði 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB hver yrði hún? 

Fjölbreytt og gott nám. 

 

Guðbjörn Björgólfsson: 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Út af listabrautinni. 

Hann var nálægt og ættingjar voru í honum. 

Eini skólinn með Íþróttabraut sem var nálægt 

Bjóst ekki við að komast í annan skóla 

Margir búnir að mæla með skólanum 

Næst heimilinu 

Námið 

Myndlistabrautin 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Mjög fjölbreyttur 

Ekkert eða mjög lítið einelti 

Það er starfsbraut 

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Mjög margar brautir 

Ekki bekkjakerfi 

Fjölbreytni 

Námið 

Mikið af hæfileikaríkum kennurum 

Fjölbreytt nám 

Skólinn er jákvæður 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

Ég tala mjög vel um hann og mæli með honum við fólk 

Góður skóli 

Fjölbreytt nám 

Frábær skóli og fullt af fólki sem er gott 

Myndlist 



 

 
 

8 
 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Kynna allar brautirnar og möguleikana eftir nám. 

Kynna viðburði sem NFB heldur t.d. LAN, bíókvöld og fullt 

Fara í grunnskóla og halda e-h kynningu og líka (eins og gert er) að bjóða grunnskóla í FB að skoða. 

Skrúðganga 

Margar brautir 

Fjölbreytni 

Víkinga barátta 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

MBL, Fréttablaðið, Facebook, plaggöt, bæklingar sendir heim. 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB hver yrði hún? 

Fjölbreyttur og góður skóli. 

Skemmtilegur og áhrifamikill skóli með góðum kennurum. 

Frábær skóli sem býður upp á marga möguleika 

Skólinn sem lætur drauma þína rætast 

FB er stór skóli 

Skóli er skóli 

Góð myndlistabraut  

Sterkt nám 

Skólinn er jákvæður 

 

Gunnhildur Gunnarsdóttir og Sigrún Birna Björnsdóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Útaf hverfinu. 

Staðsetningog úrval brauta. 

Því ég bjó nálægt, þetta var eini skólinn sem ég komst inn í á snyrtifræðibraut. 

FB er í nágrenni við okkur og húsasmíði er bara í FB eða Akureyri. 

Af því hann er í breiðholti og býður upp á viðbótanám til stúdentsprófs að loknu iðnnámi. 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Fjölbreytnin. 

Hversu gott félagslífið er. 

Fjölbreytni og boðið upp á margar brautir. 

Fjölbreytileikinn, bæði hjá flólki og námsbrautum. Fólk á öllum aldri. 

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Fjölbreytni, markt í boði. 

Kennararnir. 

Búin 12:45 í skólanum á föstudögum 

Fjölbreytni. 

Góðir kennarar sérstaklega stærfr. Besti þýskukennarinn 

Ekki gott félagslíf en gott nám. 

Allir jafnir, fordómalaus skóli. 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

Þetta er mjög fínn skóli. 

Fjölbreytni í brautum og námi. 

Segjum mjög jákvætt frá skólanum. 
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Fínn skóli, sanngjarnt nám, áfangakerfi, betri kennarar, meiri aðstoð, stuðningsver. 

Góður skóli, frír hafragrautur á morgnana. 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Sem fjölbreyttan skóla, skemmtilegan, allt fyrir hvern aldurshóp. 

Uppbyggjandi, fjölbreyttur, góður félagsandi. 

Nota celebrities, nota facebook 

Fínt félagslíf, fjölbreyttur skóli, bestu kennararnir. 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

Snapchat. 

Facebook, auglýsingar 

Instagram, twitter, bíó. 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB hver yrði hún? 

Það er mikil fjölbreytni í skólanum 

Fjölbreytileiki. 

Skilningsríkur skóli. 

Það var FB sem bjargaði mér, í staðinn fyrir að reyna að losa sig við þessa ghetto ímynd þá nýta sér það, 

positiv beselsen,  
      

Auglýsingaplakat: Leyfðu FB að bjarga þér. 

 

Gréta S. Guðjónsdóttir,  

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Valdi myndlistabraut þar sem hún er talin best af því sem er í boði. Hafði ekkert heyrt um Fb en býr í 

nágreninu. Fannst litsnámsbrautin hljóma áhugaverðari hér en t.d í Borgó. Fólk velur sér framhaldskóla eftir 

áhugasviði og velur sér skóla sem er sterkur á því sviði sem þú sækir í. 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Býður upp á fjarnám, kvöldskóla og dagskóla. Mjög fjölbreyttur skóli, margar brautir í boði. Skólinn aulgýsir 

námið en ekki bara félagslífið.  

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Getur fengið mikla hjálp frá námsráðgjöfum og námsverunum. Listabrautin er mjög sterk og stórt hlutfall 

nemanda sem komast inn í Listaháskólann koma frá FB. Góðir kennarar.  

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

Skemmtilegar konur í mötuneytinu. Skrautlegir kennarar þá sérstaklega á listabraut. Bæði kennt hefbundið 

og óhefðbundið og þar af leiðandi mjög fjölbreytt. Sterkir karakterar að kenna.  

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Skólinn hefur upp á margt að bjóða, margar brautir í boði. Fá að koma í skólann og sjá hvað er í boði og skoða 

hverja braut fyrir sig.  

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

Samfélagsmiðlar einsog Facebook og Twitter væri bestir til þess að auglýsa skólann þar sem það myndi ná til 

þeirra aldurshópa sem eru að sækja um í framhaldsskóla og myndi einnig ná til eldri nemenda. Vera með 

kynningar á skólunum í elstu bekkjum grunnskólanna og kynna þar skólana. 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB hver yrði hún? 

Listabrautin er góð. Fjölbreyttur og lifandi skóli. Ekki mikil stéttaskipting meðal nemenda allir jafnir. Þæginlegt 

andrúmsloft. Aðgengilegur, samgöngur við skólann. 
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Það sem má betur fara. Skólinn er ekki nógu vel skipulagður, illa merkt hvar stofur eru. Sérstaklega hvar 

bóksalan er. Dreifnáms síðan er mjög flókin of erfitt að finna upplýsingar. Heimsíðaskólans er heldur ekki 

nógu góð. Mötuneytið er með óhollan mat og lítið í boði fyrir grænmetisætur.             

 

Guðlaug Gísladóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Staðsetning, fjölbreytni í námi, góð íþróttabraut, valdi vegna vina sem voru hér, snyrtifræðibrautin, 

rafvirkjabrautin leit betur út hér en í Tækniskólann, leist vel á fatahönnun 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Fjölbreytni námsbrauta, fjölbreytt nemendaflóra, ódýr önn 

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Góð námsaðstoð, góðir kennarar, ódýr námsgjöld, fjölbreytt úrval náms 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

Lélegt félagslíf, góð hjálp fyrir alla hvort sem þú ert með sérþarfir eða börn á framfæri, dýrt mötuneyti, fín 

kennsla, góðir kennarar, góður skóli 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Senda nemendur úr FB í grunnskólana til að kynna skólana, halda opna skólakynningu þar sem námsbrautir 

eru almennilega kynntar,  líka sniðugt að að kynna skólann í lok annar og sýna allt sem er búið að vera að 

gera á önninni, facebook - auglýsa opið hús og svoleiðis, morfís og gettu betur áfanga, hafa tískasýningu 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

facebook, mbl, ekki nota ruslpósta,  

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB hver yrði hún? 

Gott nám, fjölbreytni og fallegt fólk. 

Skemmtilegir kennara og fjölbreytni í kennslu 

Íþróttakennararnir eru sérstaklega frábærir. 

 

Nemendur vilja fá að kjósa um sérstök málefni sem koma fram á skólafundum eins og t.d. með 60 mín. 

kennslustundir sem nemendur hefðu viljað fá að kjósa um. Má lífga upp skólann t.d. með nútímalegri 

húsgögnum, stólar í stofum stundum sóðalegir, skoða litasamsetningar á veggjum (vera með einn grunnlit og 

svo vinna út frá honum), falleg listaverk á veggina sem tengist námsefni, fá listabrautina til að skreyta 

veggina, vera með alls konar hluti sem tengjast efni áfanganna til sýnis t.d. steina, uppstoppuð dýr og sverð 

víkinga 

 

 

Guðrún Jónsdóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Vildi fara í tölvubraut en ég nennti ekki að taka strætó.     

Ætlaði að fara í FG en komst ekki inn svo FB var fyrir valinu 

Ætlaði að fara í Borgó en endaði í FB 

Hann var með áhugaverðar brautir og var ekki langt í burtu. 

Stutt að fara / Vinir í FB / Komst ekki í annan skóla. 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Hann er fjölbreyttur, fjölbreytni alls staðar 

Hversu einlitur (ekki mikið um foróma og stórmennsku) skólinn er  og hversu opinn hann er 

Góð námsaðstoð, hjálpar mjög mikið 
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Fjölbreytni, getur prófað mikið 

Fjölbreytni á brautum / Tölvubraut með Nátturufræði ívafi /  

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Fjölbreytni í námi 

Góð vinnuaðstaða. 

Enginn er skilinn út undan, þú getur valið hóp til að vera með 

Góðir kennarar og góð aðstoð 

Ódýr / Góðir kennarar / fjölbreytni   

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

Þetta er good-shit skóli 

Mjög góður skóli 

Ef þú ert tilbúinn til að læra, þá er þetta góður skóli 

Mjög góður skóli og fjölbreyttur getur farið á milli brauta 

Góður skóli / Tölvubrautin er talin sem nátturufræðibraut / Ein af bestu Íþróttabrautum á landinu 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Þetta er skóli sem er ef þú ert ekki viss um hvað þú vilt læra þá getur farið á milli brauta. 

Þetta er skóli sem hefur góðan anda, mikið félagslíf, góðan aðgang að vinnuaðstæðu, færð frítt í sund og frítt 

í lyftingaaðstöðina og að námið er mjög hagstætt. 

Allt sem þú ert að læra mun sýna meiri tilgang seinna, enginn hreyfingaskortur í þessum skóla. 

Þetta er skóli sem er tilbúinn til að astoða þig við námið ef þú hefur vandamál  við það, þú getur valið 

fjölbreytta íþróttaáfanga, þú getur nýtt götin þín (ef þú ert í götum) til að fara uppá bókasafn til að geta lært 

það sem þú áttir eftir, mjög góða aðstæða þar. 

Mikið af mismunandi fólki, alltaf hægt að finna sinn hóp, Margar mismunandi brautir í boði, . 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

Facebook er besta leiðin er til að ná til allra en þeir sem nenna ekki að nota facebook geta nota Dreifnamið. 

Facebook/dreifnámið/innan 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB hver yrði hún? 

Lengi lifi FB. 

Ánægja og fjölbreytni í FB 

Tilganga og stefna í FB  

Frábær fyrir hvern og einn. 

Þetta er skóli sem hefur fjölbreytt nám og þú ert alltaf velkominn 

 

Guðrún Þorláksdóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Nálægt heimilinu og okkur leist vel á skólann. Þær brautir í boði sem við vildum fara á. Snyrtifræði og 

sjúkraliðabrautir ekki í boði á mörgum stöðum.  

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Fjölbreytileikinn. Tölvubraut, smíðabraut, snyrtibraut, sjúkraliðabraut. Allir geta fundið sér eitthvað við sitt 

hæfi.  

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Fjölbreytnin. Allir geta nám við sitt hæfi. Útlendingar geta valið sér íslensku sem annað tungumál. Góðir og 

hressir kennarar og námsráðgjafar. Gott mötuneyti. Hressir starfsmenn þar.  
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4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

Kom á óvart. Betri en við bjuggumst við. Skemmtilegir nemendur, góðir og hressir kennarar. Fjölbreytnin er 

mikil og gefur mikla möguleika. Gott félagslíf. Tillitssemi varðandi nám og námsgetu. Fólk getur skipt þessu 

niður eftir eigin getu og aðstæðum, t.d. börn, veikindi.  

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Nákvæmlega eins og skólinn gerir það. Eins og t.d. opin hús, kynningar fyrir 10 bekk. Skemmtilegt og 

fræðandi. Allir finna eitthvað við sitt hæfi.  

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

Facebook, FB síðuna, Fréttablöðin fyrir foreldra. Youtube, mögulega hægt að setja kynningarmyndband á 

Youtube því unglingarnir nota það mikið. Kannski láta nemendafélagið gera það. Mögulega hægt að dreifa 

bæklingum í Breiðholtinu, Árbæ og svoleiðis. 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB hver yrði hún? 

Góður skóli og mikill fjölbreytileiki.  

Fjölbreytni og hressir og skemmtilegir kennarar. Gott umhverfi.  

Fjölbreytni í fyrirrúmi. 

Fjölbreyttur og frábær skóli.  

FB er mjög góður skóli.  

 

Gunnhildur Guðbjörnsdóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Hverfisskóli, komst ekki í annan skóla, lista og íþróttabraut-sjúkraliðabraut-tölvubraut, elta vini. 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Fjölbreytni hjá kennurum, nemendum og námsvali. Stærð skólans, starfsbraut. Nemendafélagið leggur 

áheyrslu á að gera lífið í skólanum skemmtilegt.  

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Fjölbreytni, tekið strax á eineltismálum, nýja byggingin, stór matsalur, mikill stuðningur við nemendur 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

Eintóm veisla, Busavígsla, gott bókasafn, Haukur stærðfræðikennari er góður fyrir nemendur sem falla í 

grunnskóla.  

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Myndi kynna á samfélagsmiðlum.  

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

Myndi kynna á samfélagsmiðlum sem unglingar nú til dags nota (t.d. fótbolti.net fyrir íþróttabraut), nota 

google ads, facebook yrði notað fyrir auglýsingar, hafa heimasíðuna góða.  

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB hver yrði hún? 

Ef þið viljið ná árangri og ná langt í lífinu er FB góður kostur.  

 

Halldís Ármannsdóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Stutt frá heimili,fjölbreytni í námi, áfangakerfi, vinirnir voru í skólanum, (ein vinkona valdi hann ekki vegna 

orðsporsins í Hólabrekkuskóla), vildu fara á ákveðna braut (snyrtifræði, textílbraut, listnámsbraut) 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Fjölbreytileiki í námi. Verknámið spennandi. Skólinn er búinn snemma á föstudögum. Mikið úrval af námi fyrir 

alla. Hægt að prófa að taka áfanga á ólíkum sviðum. 
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3. Hver er helsti styrkur FB? 

Hvað margt er í boði. Ólíkt fólk og ólíkir kennarar, kynnast mörgu. Erlendir kennarar kenna eigið mál. Mikið 

námsúrval.  

Veika hliðin – félagslífið. Böllin eins og grunnskólaböll. Of litlar kynningar. Góður áfangastjóri. Selja sælgæti í 

mötuneytinu. 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

Góður skóli. Þó nokkrar kröfur. Þægilegur skóli. Ræður hvað maður velur. Ekki skóli eftir hádegi á 

föstudögum. Getur tekið skólann á eigin hraða. Góð listabraut.  

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Fjölbreyttar námsleiðir. Einn af stærstu skólum landsins. Rannsóknir sýna hærri meðaleinkunn í 

framhaldsnámi eftir stúdentspróf en í öðrum skólum. Námið er sanngjarnt.  

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

Facebook, auglýsingar fyrir aldurshópa sem eru að fara að velja skóla. Facebook, snapchat. Hafa snapchat 

fyrir skólann. Góð heimasíða. (Ef fjölmiðlar – allar útvarpsstöðvar.) Nota bæklinga við kynningar í skólanum 

og ratleik.  

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB hver yrði hún? 

Fínt að vera búinn í hádeginu á föstudögum.  Í skólanum er mikið og fjölbreytt námsframboð. 

Maður getur tekið skólann á eigin hraða. 

Allir geta fundið nám við sitt hæfi. 

 

Nemendur vilja lýðræðislega kosningu um breytingar á skipulagi skólans. 

 

Halldóra Gísladóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Út af listnámsbrautinni. Námið er ekki bara bóklegt nám. Meiri líkur að komast í listaháskóla eftir nám FB en 

úr Tækniskólanum. Ódýrara nám en í Myndlistastarskóla Reykjavíkur 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Mannlegir kennarar (skilningsríkir) Hreinlæti. Góður stuðningur við þá sem eiga erfitt. Fjölbreyttar brautir. 

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Ókeypis hafragrautur. Hægt er að taka fleiri brautir en eina. Fjölbreyttir íþróttaáfangar, eftir áhugasviði hvers 

og eins. 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

Tala vel um skólann, mæli með honum. Hér er ekki mikið um nemendur í neyslu. 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Skólinn er ekki í mörgum byggingum. Nemendur á öllum aldri. 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

Facebook,Instagram,Tvitter og MBL. 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB hver yrði hún? 

Skólinn er eins og rjómabolla; Harður og sterkur að utan en  með súkkulaði, rjóma og að innan. 

 

Helga S. Helgadóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Betri ummæli en fyrir sjúkraliðabraut FÁ 

Vegna sjúkraliðabrautarinnar 

Hef tekið Sumarskólann í FB og valdi því að koma aftur 
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Vegna góðra meðmæla 

Skólinn er nálægt heimili 

Fjölbreytileiki 

Sjúkraliðabrautin er best í þessum skóla 

Snyrtifræðibrautin 

Breiður aldurshópur, ekki bara yngri nemendur 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Fjölbreytt námsval á brautum 

Allir eru velkomnir í skólann og fólk er á mismunandi aldri 

Allir fá tækifæri til náms 

Margar brautir, mörg fög, allir finna eitthvað við sitt hæfi 

Gefa öllum tækifæri til menntunar, ungum sem gömlum 

Starfsbraut  

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Fjölskylduvænn  

Stutt frá heimili og góð kennsla 

Fjölbrautakerfið er með mikið námsframboð 

Frábærir kennarar á sjúkraliðabraut og líka á almennum sviðum 

Allir eru skilningsríkir ef eitthvað kemur upp á 

Skólinn er fordómalaus og allir sitja við sama borð 

Á hverri braut myndast nk. opið bekkjarkerfi (myndast samkennd innan  brautar) 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

Góður og persónulegur skóli, tillitssemi gagnvart nemendum 

Góðir kennarar og góð kennsla 

Það þekkja allir FB 

Fjölbreytileiki 

Sjúkraliðabrautin er frábær og kennarar frábærir 

Námið er gert áhugavert 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Senda fulltrúa af hverri og einni braut inn í grunnskólana 

Hafa opið hús þar sem grunnskólanemendur fá leiðsögn um skólann 

Gera myndbönd og setja á Youtube 

Kynna skólann á keppnum sem eru á milli framhaldsskólanna 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

Nota skjáauglýsingar RUV 

Nota Facebook, Twitter, Instagram, setja myndir úr skólalífinu 

Útvarpsauglýsingar á FM 95,7 og K 100 

Flugvélaborða sem sveimar yfir höfuðborgarsvæðinu: FB er skólinn þinn! 

Dagblöð og tímarit 

Vefmiðlar t.d. pressan.is , bleikt.is og vísir.is 

Youtube-auglýsingaborðar, myndbönd úr skólalífinu, snap chat FB notenda 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 

Persónulegur skóli 

Hlýlegt viðmót 

FB tekur vel á móti öllum og býður upp á góða kennslu 
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Settu þér markmið og láttu draumana rætast í FB 

FB er mjög fjölbreyttur skóli og skemmtilegur  

 

Helgi Reimarsson 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Okkur líkar ekki við Tækniskólann 

Heyrt góða hluti 

Nálægð við heimabygð, var bennt á að þetta væri besti skóli hvað rafvirkjabraut varðaði góð aðstæða og 

búnaður 

Okkur langaði að læra rafiðn og líkaði ekki við tækniskólanum og einnig höfðum við heyrt góð orð um FB og 

þegar við fórum að skoða FB þá leist okkur strax vel á honum 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Mötuneytið 

Skemmtilegir kennarar 

Rafvirkjabrautin 

Kennararnir og nemendurnir. Rosalega er áhugavert námið hérna og hversu mikið af möguleikum sem það 

opnast fyrir okkur og það er bæði meðan við erum í skólanum og eftir skóla. Félags lífið er mjög áhugavert 

hérna líka en því miður er mín persónuleg skoðun að hún mætti vera aðeins meira „active“ eða meira virk og 

meira áhugaverð. Alltaf eru rosalega mikið af sætum stelpum í öllum áttum sem við lítum, nema að við séum 

á Rafiðnaðasviðinu eða á húsasmiðjubrautinni. 

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Hér fer fram kennsla, sem er ekki sjálfgefið í sumum skólum. 

Góð aðstaða og búnaður fyrir verknám og starfsbrautir og góður kvöldskóli 

Fjöldi nemenda og mikið eru af góðum kennurum. Besta rafiðnbrautin á landinu, ég segi það útaf því að ég 

hef heyrt í mikið af fólki sem hafa verið í FB og öðrum skólum hér á landi og allir hafa alltaf sagt að FB væri 

bestur. 

Góðir kennarar og aðstæður 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

Góður skóli, þekkja flestir FB. 

Góður skóli fyrir útlendinga,  fjölbreyttur og góðar starfsbrautir, frábær kvöldskóli og verknámsaðstaða  

Þetta er mjög áhugaverður skóli sem gefur manni mikla framtíð. Það er margt og mikið sem er hægt að gera 

eftir skóla og það er rosalega auðvelt að koma sér í næsta skrefi eftir skólan því hann hjálpar manni með því 

að komast lengra. Mikið er af góðum og skemmtilegar brautir sem getur hentað næstum því fyrir hvern og 

einn og maður er ekki að tapa neinu með því að fara í FB. Við sjáum ekki eftir að fara í skólann og erum mjög 

svo ánægðir. 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Fara í grunnskóla og kynna nám, brautir og félagslíf. 

Myndi reyna að gera eitthvað hvetjandi myndand. Sýna fólkinu brautirnar sem þau hafa áhuga á. 

Plakat, og óhefðbundnar, áhugaverðar auglýsingar. 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

Internetið og upplýsingar í grunnskóla, posters og fl. Video kynningar 

Útvarp, Facebook og sjónvarp 

Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram og fleira 

Rosalega væri sniðugt að auglýsa skólanum í gegnum Facebook eða til dæmis í auglýsingum og hafa eitthvað 

áhugavert með í auglýsingunni eins og tildæmis eitthvað úr E-lab, eitthvað sem var/verður hannað þar, 
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fræsað út prentað á plötu og klára síðan með því að gera eitthvað utanum með 3d-prentaranum, þetta yrði 

sérstaklega áhugavert fyrir fólk sem einmitt hefur áhuga á rafiðn. 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 

Góður skóli í góðu umhverfi og góður kennarar. Lélegir nemendur verða betri. 

Metnaðarfullur skóli 

Virðing, fjölbreytni og sköpunarkraftur 

FB er kúl 

 

Hugrún Þorsteinsdóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB? 

Listnámsbrautin, nálægt við heimili mitt 

Listnámsbrautin heillaði 

Nálægur ódýr 

Listnámsbraut, breyta um umhverfi 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Listnámsbrautin 

Fjölbreytni brautanna 

Fjölbreytni í námi 

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Fjölbreytileikinn 

Listnámsbrautin 

Fjölbreytni brautanna 

Samband nema og skólastjórnenda 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

Gott starfsumhverfi, skemmtileg verkefni, góðir kennarar 

Að listnámsbrautin er töffningarstjóri FB 

Hann er til og er í Breiðholti og býður upp á fjölbreytt nám 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Kynna spennandi verkefni skólans jafnóðum, dæmi af listnámsbrautinni 

Tónleikaferðalag 

Góður skóli til þess að sérhæfa sig á einhverju fagi eða bætt við sig 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

Internetið, facebook, snapchat, twitter, instagream, pósta myndum jafnóðum og auglýsa vel 

Internetið, facebook, 

facebook, eventar og statusar frá skólanum 

7. Ef þú ættir að segja eins jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 

Frábær starfumhverfi 

Mjög góð listnámsbraut 

Innanhúshönnun er alls ekki ógnandi, skólinn er mitt á milli cheap og fancy 

FB býður upp á mörg tækifæri í námi. 

 

Hulda Hlín Ragnars 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB? 

Hverfisskóli, skólinn metur mikið úr öðrum skólum, brautarval, áfangakerfi og fjölbreyttni. 
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2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Fjölbreytni, mikið val, mismunandi týpur og aldur. Mikið val í námi. 

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Mikil hjálp þó það sé mikið að nemendum, skólinn nær að sinna öllum.  Möguleiki á að kynnast fólki úr 

mismunandi hópum.  Fjölbreytileiki, maður finnur allt í FB.  Alls konar nemendur og kennarar. Mikil hjálp í 

námi. 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

Þurfum mjög oft að réttlæta veru okkar í FB og að við völdum skólann. Erum ekki fallistar úr öðrum skólum.  

Halda mjög margir að FB sé lélegur skóli. 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Leggja áherslur á brautavalið.  Margir möguleikar á ýmsum leiðum, getur auðveldlega fundið eitthvað sem 

hentar þér. 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

Samfélagsmiðlar, facebook, netið, blöð.  Láta nemendur úr FB fara í skólana í hverfinu og láta þá ræða við 

hugsanlega nýja nemendur. 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 

Skóli sem stuðlar að betri námsárangri 

Frír hafragrautur 

FB er skemmtilegur og fjölbreytilegur skóli 

 

Jakob Þór Pétursson 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB? 

Nálægt heimilum okkar, námið var ekki i boði i heimabyggð. 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Fjölbreyttar námsleiðir, eitthvað fyrir alla. 

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Sanngjarnir kennarar, ódýr skólagjöld 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

Fjölbreyttar týpur fólks. Alveg frá "nördum" til íþróttafólks. Fólk a öllum aldri. Ekki mikil klíkuskipting. 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Allt að ofangreindu. Segja fra félagslífi á vegum nemendafélagsins  

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

Facebook, twitter 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 

Notalegur skoli  

 

Jón K. Þorvarðarson 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB? 

Hverfisskólinn minn 

Rafvirjkunar braut 

Vinkonur 

Skólarkynning FB 

Skólalíf 

Tölvubrautin 
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2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Fjölbreyttur og áhugaverður skóli. 

Margar ólikar námsbrautir 

Félagslífið 

Rafvirkjunar braut 

Tölvur braut 

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Margar ólíkar námsbrautir 

Námsaðstoð 

Félagslífið 

Jafnrétti. 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

Fínn skóli 

Góðir kennarar 

Fjölbreyttur og áhugaverður skóli 

Gott námsframboð 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Halda skólakynningar á hverju ári 

Leggja áherslu á gott námsboð 

Bjóða fram morgunmat 

Hafa flotta sæludaga 

Hafa öfluga námsaðstoð 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

Facebook 

Prentmiðla 

Rafmiðla 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 

Áhugaverður skóli 

Fjölbreytur skóli 

Skemmtilegur skól 

Góð námsaðstoð 

Gott námsframboð 

Góðir kennarar. 

 

Jörundur Ákason 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Það völdu flestir FB vegna þess að hann er staðsettur í hverfinu þeirra, svo er það myndlistarbrautin sem að 

vakti áhuga hjá sumum. 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Það sem að öllum í hópnum fannst áhugaverðast er hversu fjölbreyttur, nemendur þurfa ekki að breyta 

hvernig þeir eru til að finna sér vinahóp. 

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Helsti styrkur FB er sá að hann er með mjög margar brautir, hversu fjölbreytt félagslífið í skólanum er og hvað 

það eru margir skemmtilegir kennarar að kenna í skólanum (Jörri er einn af þeim). 
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4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem að ekki þekkir til skólans? 

FB er mjög góður skóli og hann er mjög fjölbreyttur þannig að maður þarf ekki mikið til að finna sitt svið. 

5. Ef þið æruð kynningarstjórar FB , hvernig mynduð þið kynna skólan? 

Við myndum kynna allar brautirnar og félagslífið í skólanum. 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

Það er best að nota fésbókina og svo væri líka sniðugt að nota snapchat, fésbókin og snapchat er eitthvað 

sem að allir skoða. 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB. hver yrði hún? 

"Tækifæri fyrir alla" eða "Hann er mjög fjölbreyttur og skemmtilegur". 

 

Karen Pálsdóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Nálægt heimilum okkar. Einnig sóttum við skólann vegna Listnámsbrautar, Íþróttabrautar og 

Snyrtifræðibrautar. 

Við fórum í FB t.d. vegna þess að okkur langaði að læra það sem skólinn býður upp á hvað varðar nám. 

Vegna þess að skólinn er í Breiðholtinu, fá allt metið, leist best á skólann sem hafði verið skoðað, ánægð með 

kvöldskólann þess vegna valdi ég FB sem dagskóla 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Það er öllum skítsama. Tökum dæmi: ef einstaklingur labbar inn í matsalinn í kannínubúningu þá tekur engin 

eftir henni og engin er að draga athygli að því. Getur verið kostur og galli. 

Fjölbreytileiki, býður upp á svo mikið, góður stuðningur við þroskahamla einstaklinga (starfsbraut), 

námsaðstoð, samstarf á milli FB og Fab Lab,  

Mikill fjölbreytileiki af fólki, í námi og aldurshópum.  

3. Hver er helsti styrkur FB? 

FB býður upp á fjöbreyttilegt nám. Eru með góða kennara. 

Hann er í Breiðholtinu, sundlaug við hliðina, Bónus og Iceland mjög nálægt (göngufæri), það er mikið 

framboð á brautum (14 brautir) bæði verklegt og bóklegt einnig finnst okkur skólinn aðlaga sig að nemendum 

og þeirra þörfum. 

Góðar brautir, til dæmi Íþróttabraut sem er ekki í öllum skólum. Góð námshjálp, góðir námsráðgjafar. 

Fjölbreytileiki af týpum og aldurshópum.  

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem að ekki þekkir til skólans? 

Fólk hefur oft aðra ímynd af FB heldur en hann er. Til dæmis heldur fólk að þetta sé dópistaskóli og allir gangi 

um í adidas-göllum. Við lendum oft í því að þurfa að leiðrétta slíkt fólk. Við segjum að þessi skóli sé í góðum 

klassa og hann býður upp á gott nám. 

Hann er í Breiðholtinu, frábærir kennarar, góður kvöldskóli, félagslífið er mjög virkt.  

Góður skóli, góðir kennarar. Besta listnámsbrautin á landinu og góð íþróttabraut. Fellur vel inn í hópinn. 

Skólinn er í góðu húsnæði, þæginlegt að komast á milli tíma.  

5. Ef þið æruð kynningarstjórar FB , hvernig mynduð þið kynna skólan? 

Við myndum nota söluaðferðir til að lokka ferska nýnema að skólanum. Kynna námið niður í lítil smáatriði til 

að kveikja áhuga hjá fólki, hafa nemendur sem eru í FB okkur til stuðnings til að fá þau til að segja sína 

reynslu. 

Sjá líka svar við spurningu 4. 

Kynna allar brautir vel, segja frá fjölbreytileikanum. Félagslífið er gott. 
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6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

Facebook, Instagram, Snapchat. Nota snapchat þannig að allir nemendur geta sent inn myndir, myndbönd 

eða önnur skilaboð. Nota Instagram sem Instagram. Nota Facebook til að tilkynna hluti. 

Facebook, netið, auglýsingar, nota í auglýsingar í bíóhléum,  

Facebook auglýsingar og vera virk á facebooksíðu FB. Mögulega hægt að auglýsa félagslífið á Snapchat. 

Auglýsingar í sjónvarp, útvarp og blöð, og bíósalir. 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 

„Greind, heilsa, lífstíll“ 

Komdu í fjölbreytileikann í FB. 

Það er allt jákvætt í þessum skóla.   

 

Kennarar ættu að búa til myndband til að skemmta nemendum á 5 vikna fresti. þetta myndband á að gera 

grín af nemendum, kennurum, og skólanum yfir höfuð !  

Skólakennsla ætti ekki að lengjast á næstu önn ! kennsla á að haldast eins. 

Breytta nafni skólans til að koma í veg fyrir að fólk stimpli skólann sem einhverja aðra ímynd af af skólanum 

en hann er. 

Sigurvin ætlar að semja lag fyrir FB...... djók. En það ætti að semja skólalag fyrir skólann og stofna kór fyrir FB. 

FB ætti að koma til móts við nemendur sem að stunda miklar íþróttir eða mikla vinnu. FB ætti að huga til þess 

að nemendur sem stunda miklar íþróttir hafa ekki jafn mikinn tíma og aðrir nemendur í heimavinnu eða 

annað slíkt sem er utan skólans. ( svo lengi sem að nemandin er að æfa mikið t.d. 7 sinnum í viku eða oftar ) 

Fá sófa til baka í matsal og á göngum. 

Meiri activity í matsalnum t.d. tónlist, bingó, atriði, viðburði svo sem skemmtiatriði. 

Skólameistari skal koma með frumvarp til yfirvalda um að stytta tíma sem nemendur þurfa að eyða í 

kennslustundir yfir önnina !  

Gefa nemendum tækifæri til að vinna tilbaka fjarvistir. gefa nemendum tækifæri til þess hvenær sem er yfir 

önnina til dæmis með gönguferðum eftir skóla. 

 

Karl M. Karlsson 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Vegna brautar sem við fórum á 

Félagsskapur, margar brautir til að velja úr 

Skemmtilegar brautir ekki þetta grunnskóladæmi. 

Húsasmíðabraut 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Smíðabrautin 

Húsasmíðabraut 

Hvað það eru margir mismunandi einstaklingar, námsbrautir og möguleikar  

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Hversu vel það er séð um nemendur í FB 

Húsasmíðabraut 

Góður og vinalegur skóli, góðir kennarar  (á Húsasmíðabraut) 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

Besti skólinn, framúrskarandi. 

Við erum með fatlað fólk, nörda, íþróttamenn, listamenn, sjúkraliða og allt sem þér dettur í hug svo komdu í 

FB og finndu þinn innri mann. 
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Flottur skóli 

Fjölbreytilegur skóli 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Pizza og bjór í hádeginu alla daga. 

Bestu iðnaðarbrautir á landinu og besta smiðja landsins. 

Á miðlum og vera með kynningar 

Í grunnskólunum með kynningum og á netinu 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig?  

fb.is, inna.is, facebook.com 

facebook.com og auglýsingar 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún?  

Lykill að framtíðinni 

Flottur skóli, sérstaklega smíðabrautin 

Fjölmenningarskóli 

Eitthvað fyrir alla 

 

Kristín Reynisdóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Það er til opinber listabraut sem er talin vera best í Reykjavík 

Við völdum FB einungis vegna listabrautarinnar. 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Hann er fjölbreyttur og skemmtilegur. 

Myndlistarkjörsvið listabrautarinnar. 

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Fjölbreytni. 

Íþróttabrautin og listabrautin. 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

Hann er opin, hugsað vel um hvor annað (vinveittur). 

Ekki mikið um félagslíf en þó góð samskipti milli fólks. 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Tala um námið og fjölbreytni. Hann er lykill framtíðar 

Kynna fjölbreytileika námsins á skemmtilegan hátt. 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig?  

Facebook, fréttablaðið, (Þóroddur), í strætóskýlum. 

Facebbok í gegnum grúppur og event. 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún?  

Fjölbreytt og skemmtilegt nám. 

Fjölbreytni er lykill að framtíðinni, FB rokkar og rúllar  

 

Nína Björg Sigurðardóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Snyrtibrautin í FB var með betri umsögn en Snyrtiskólinn í Kópavogi og hann er líka dýrari. Það er líka hægt að 

taka stúdent með í FB en ekki í Snyrtiskólanum í Kópavogi. 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Það er svo fjölbreytt í boði í FB, hægt að velja um margar brautir. 
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3. Hver er helsti styrkur FB? 

Býður upp á hafragraut, frítt og fjölbreitt nám í boði + starfsbraut. Þau bjóða upp á sumar-og kvöldskóla. 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

Mjög góður skóli. Mæli með honum. Þú getur stjórnar námi þínu útaf því það er fjölbrautakerfi. Góð 

staðsetning. 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Búa til skemmtilegt kynningar vídeó, það er hægt að búa til snapchatt sem hver braut kynnir sig á 1 dag og 

skiptast þannig á. 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig?  

Facebook og snapchat. 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún?  

Fjölbreytt og ódýrt nám. Opnir fyrir því að taka inn fólk í skólann sem á við andlega og líkamlega erfiðleika, 

t.d. heyrnalausir. 

 

Óli Kári Ólason 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Nálægt heimili, okkur leist val á skólann, þekktir fólk sem fór í FB og var hrifið. Áfangakerfið heillaði, heima í 

Seljahverfinu, heyrði að að FB færi tossaskóli og það passaði fyrir mig, mannlífið heillaði mig, margvíslegar 

brautir. 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Margvíslegar brautir og fjölbreytur hópur nemenda. Valið brautir. Íþróttahúsið og merki skólans er flott. 

Fjölbreytileiki og fólkið. 

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Góð aðstaða, kennarar, námsstuðningur, fjölbreytni, kennarar eru miklu skárri en í FÁ! 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

Kennarar eru góðir, en félagslífið lélegt, léttur skóli og hentar þeim vel sem nenna ekki að læra, fínn skóli en 

félagslífið jafn lélegt of í FÁ! 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Fara í grunnskóla og kynna skólann, sýna styrkleika skólans með powerpoint, bæklingar og facebook. 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig?  

Facebook og instagram, kaupa auglýsingar á facebook til ákveðna aldurshópa. Eitthvað sem fjárhagur FB 

ræður við. 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún?  

Eitthvað fyrir alla! FB reyndir eins og þeir geta að mæta kröfum ykkar! Öll svör eru gild! Góð sundlaug! FB er 

skárri en FÁ! 

 

Ólöf S. Arngrímsdóttir  

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Það var áhugavert að fara í þennan skóla Hér er hægt að fá meiri aðstoð og hann er nálægt okkur. Ég kom á 

kynningarfund og fékk bæklinga sem létu mig velja FB 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Félagslífið og kennslan. Það líður öllum vel hér.  Það var tekið vel á móti okkur 

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Maður fær eins mikla aðstoð og hægt er og góð nærvera og gott samband við alla, bæði nemendur og 

kennara 



 

 
 

23 
 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

Ég segi bara hvað hann er æðislegur segi bæði frá nemendum og félagslífi og náminu og aðstöðunni 

Ég segi hvað þetta er frábær skóli. Það er mjög fjölbreytt hérna og alltaf mjög mikið að gera hérna. 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Fara í grunnskólana og gefa þeim bæklinga. Búa til myndband og kynna í grunnskólunum. Fá FB nemendur til 

að kynna skólann í grunnskólanum ekki bara kennara. Hann er skemmtilegur, frábært félsgslíf og hann er 

rosalega fjölbreyttur. 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig? 

Dreifa bæklingum. Bjóða 10. bekkjar nemendum í heimsókn. Auglýsa í útvarpi. 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 

Komdu í Fjölbraut í Breiðholti! Við erum öll jákvæð og erum öll jöfn! 

Láttu drauma þína rætast og komdu í FB! 

 

Ragnheiður Þór Guðmundsdóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Skólinn nálægt heimilinu 

Braut sem nemandi vildi fara á var til staðar í skólanum 

Skólinn sýnir skilning á aðstæðum hjá fólki t.d. barnafólki 

Snyrtibraut sem er ekki til staðar í öðrum skólum 

Komst ekki inn í annan skóla 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Fjölbreytt nám, margar námsbrautir í boði, fiskatjörnin við innganginn, auðvelt að rata um skólann, félagslífið  

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Góðir kennarar og snyrtilegt, nemendurnir (ef ekki væri fyrir nemendurna væri skólinn ekki til), fjölbreytni, 

staðsetning, áfangakerfið (ef þú fellur að þá tekur þú upp áfangann en þarft ekki að taka upp allt árið), 

heilsueflingin í skólanum, ókeypis hafragrautur, hægt að kaupa vítamín og vatn og vatnsbrúsa, ávaxtasalat, 

salatbar, fjölbreytni og skemmtilegt fólk 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

Góður og fjölbreyttur skóli, segja frá hvaða braut þau eru á, gott verklegt nám, æðislegir kennarar, góð 

sjúkraliðabraut, skemmtilegur skóli, erfitt að rata um skólann fyrst, nemendur á öllum aldrei, góðir 

námsráðgjafar. 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Fá nemendur til að heimsækja grunnskóla og kynna FB, sýna youtube myndband um lífið í skólanum,  

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig?  

Netmiðla, youtube myndband sem hægt er að deila á Facebook, sýna stutt myndskeið í sjónvarpi. Bæklingar 

ekki að gera sig, enginn sem les þá lengur. 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 

Frábært og skemmtilegur skóli 

Ef þú vilt fjölbreytt félagslíf og góða menntun veldur þá FB 

Góð fjölbreytni og námstækifæri 

Ef þú vilt fjölbreytt félagslíf komdu þá í FB 

Þú færð aðstoðina sem þú þarft í FB 

 

Nemendur vilja eindregið frá að tjá sig að lokum um 60 mínútna kennslustundir sem á að taka upp í haust. 

Þeim finnst ólýðræðislegt að fá ekki að kjósa um þessa niðurstöðu. Margt sem mælir á móti þessari 
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breytingu, vilja þau meina eins og skóladagurinn mun lengjast, nemendur þurfa að mæta oftar í sama fag, 

margir að vinna með skóla eða eru á æfingum og það mun því hafa töluverð áhrif á það. Enginn í þessum hóp 

er heldur sáttur við að byrja seinna á morgnana. Skiptir þá engu máli sem eru að taka strætó vilja þau meina. 

 

Sigurbjörg Lilja Furrow 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Við völdum FB útaf snyrtifræðibrautinni. 

Við völdum FB vegna þess að boðið er upp á snyrtifræði og við höfðum heyrt góð meðmæli um skólann og 

ákváðum því að velja FB frekar en aðra skóla sem bjóða upp á snyrtifræði. Við höfum heyrt að 

snyrtifræðinámið sé betur metið héðan þegar sótt er um vinnu seinna meir og námið hér er ítarlegra og 

betra á vissan hátt. 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Snyrtifræðibrautinn  

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Okkur finnst gott hvað skólinn býður upp á fjölbreytt nám og einnig eru nemendur skólans fjölbreyttir. 

Kennararnir upp til hópa mjög góðir og erum við ánægðar með flesta okkar kennara og eru þeir góðir 

kennarar, skilningsríkir og koma efninu vel frá sér. Hlýlegt viðmót frá starfsfólki skólans.  

Helsti styrkur FB er gott úrval af brautum. 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

Að nemendahópur sé fjölbreyttur og gott andrúmsloft. 

Það eru fjölbreyttar brautir og eitthvað fyrir alla.  

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Við myndum taka fram að skólinn sé heilsueflandi framhaldsskóli, taka fram hvaða námsbrautir eru í boði og 

segja frá fjölbreytileika nemenda. Einnig er hægt að kynna félagslífið og segja hvernig það fer fram. 

Það eru fjölbreyttar brautir, mikið í boði í kvöldskóla og sumarskóla. 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig?  

Á netinu, tímaritum og daglböðum. 

Internetið, til dæmis facebook. Bjóða nemendum úr grunnskólum í heimsókn. 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 

Það er góður matur og gott úrval í sjoppuni. Gott að það sé boðið uppá hafragraut á morgnanna. 

FB er góður skóli :) 

 

Við erum ekki hlyntar því að byrja seinna í skólanum og stytta tímana. Með styttri tímum bætast við fleiri 

stuttar pásur yfir daginn og með því er verið að lengja daginn og kemur það sér ekki vel þá nemendur sem 

eru með börn eða eru að vinna með skóla.  

Það sem okkur finnst vannta/betrumbæta. Bjóða uppá litaprentara, hafa meiri prent kóda, bjóða uppá 

umsjónatíma fyrir nemendur eldri en 18 ára. OKKUR FINNST AÐ EKKI ÆTTI AÐ BREYTA STUNDATÖFLU Á 

NÆSTU ÖNN, okkur finnst ekki muna þetta korter á morgnanna, og tímarnir ættu ekki að vera styttir niður í 

60 mín og ekki hafa fleiri fríminótur . 

 

Soffía Margrét Magnúsdóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Textilbrautin, skapandi og tæknileg nálgun á textílgreinar. 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Textilbraut  
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3. Hver er helsti styrkur FB? 

Textilbrautin, fjölbreytileikin í nemendum og starfsfólki. Fjölbreitur aldursthópur sem er mjög jákvætt. 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

Tala jakvætt um skólann, auðvelt að kynnast fólki. Opin samskipti á milli kennara og nemenda. Létt 

andrúmsloft.  

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Fjölbreyttur aldur, gott samband milli kennara og nemenda. Mikil virðing á flestum stöðum. Fá nemendur í 

kynningu í einn dag á eh. braut, taka þátt í náminu og sjá hvernig dagurinn gengur fyrir sig. 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig?  

Facebook, Youtube myndbönd til að kynna deildirnar í FB, Instagram. Hafa meira af verkefnum til sýnis. 

Brautirnar eru of ósýnilegar. Allir eru að  gera rosa flotta hluti sem fá ekki að sjást. Lífga upp á skólann fyrir 

utan, fólk þarf að taka eftir skólanum þegar að það keyrir framhjá. Búa til meira af samstarf á milli ólíkra 

brauta. Td. Textíl- og rafiðnaðarbraut. Sömuleiðis að blanda bóklegum og verklegum áföngum.  

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 

Frábærir kennarar á Textilbraut. Fjölbreytt, tæknilegt og skapandi nám á brautinni.    

 

Það má stórbæta umhverfis sjónarmið skólans, það þarf alls ekki að prenta eins mikið út og gert er, taka 

kaffimálin út í mötuneytinu og láta gera sérmerkta fjölnotabolla sem nemendur geta fengið á lágum prís. 

Endurnýta meira td. Geta listnámsbrautir búið til sinn eigin pappír og málningu. Það væri hægt að bæta við 

áfanga um umhverfið og sá áfangi getur sett upp matjurtargarð í td, opinu milli gamla og nýja eða stóra 

svæðinu við nýja skólann. Þar væri td. auðvelt að setja niður gróðurreiti og rækta kartöflur sem mötuneytið 

gæti síðan nýtt.  Áfangar sem kenna endurnýtingu fyrir textíl og listnám.  

 

Svava Ýr Baldvinsdóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Býður upp á íþróttabraut 

Útaf íþróttabrautinni, hverfisskóli, staðsetning. 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Kennararnir, íþróttagreinar, valmöguleikar á brautum, frítt wifi, sæludagar og stór kók í dós í mötuneyti. 

Fjölbreyttar íþróttagreinar, nemendur 

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Kennararnir, íþróttagreinar, valmöguleikar á brautum, frítt wifi, sæludagar og stór kók í dós í mötuneyti. 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

Góður skóli, betri en þú heldur, góðir kennarar, góð íþróttabraut, þægilegt umhverfi, stór kók í dós í 

mötuneyti, getur fengið fjarvistir felldar niður með því að mæta á sæludaga. 

Fjölbreytt nám, góð íþróttakennsla. 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Skólinn býður upp á fjölda brauta sem ekki gefst kostur á annarsstaðar, skólinn hefur gott orðspor á sér fyrir 

góða starfsemi og aðstöðu til kennslu. 

Láta nemendur kynna líka, fá hressa og vinsæla krakka í skólanum til að kynna skólann. 

Kynna hann eins og háskólar, senda bæklinga 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig?  

Facebook og instagram til að sýna fram hvað er verið að gera. Facebook, vísir, mbl. 

Youtube, facebook, fótbolti.net, leikjanet.is. 
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7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 

Gott fólk. Hér er starfsfólk sem er tilbúið til að koma til móts við mann og hvetja mann áfram. 

Stór kók í dós í mötuneyti. 

Frábær, fjölbreytni. 

 

Víðir Stefánsson 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Góð bílastæði, nálægð við heimili, veitir réttindi sem endast alla ævi, besta rafvirkjabrautin. 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

 Fjölbreytni í námsvali, verklegt nám 

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Hafragrauturinn, fólk velur ekki FB fyrir bóklegar brautir, rafvirkjabrautinn er styrkur. 

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

Gengur vel í skólanum, stolt af rafvirkjabrautinni.  Ef það væri heimavist kæmu fleiri utan af landi. 

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Fara í skóla og taka með mér skemmtileg verkefni sem kveikja áhuga. 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig?  

Sjónvarps- og útvarpsauglýsingar, þar sem ekki er hægt að eyðileggja auglýsinguna og með athugasemdum. 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 

Góður andi. 

 

Þórdís Ása Þórisdóttir 

1. Hvað varð til þess að þið völduð FB á sínum tíma? 

Íþróttabraut , næst heimili, áhugaverðar brautir í FB, Kvöldskólinn, komst ekki inn í aðalval 

2. Hvað er áhugaverðast við FB? 

Fjöldi brauta, fjölbreytni 

3. Hver er helsti styrkur FB? 

Eitthvað fyrir alla. Fjölbreytni í námsefni. Aðstaða og tillit tekið til t.d. íþróttafólks sem fær t.d. frí til að keppa 

o.s.frv.  

4. Hvernig segið þið frá skólanum í samtölum við fólk sem ekki þekkir til skólans? 

Besti skólinn; meira heimanám en fólk heldur;  lært nánast allt, býður uppá kvöldskóla og sumarskóla. Maður 

er soldið á sínum eigin vegum;  

5. Ef þið væruð kynningarstjórar FB, hvernig mynduð þið kynna skólann? 

Góður undirbúningur fyrir háskóla. Býður upp á kvöld og sumarskóla, sem hægt er að taka með vinnu, eða 

fleirir einingar sem ekki komast í stundatöflu. FB skilar nemendur með betri meðaleink. en flestir aðrir skólar. 

6. Hvaða miðla er best að nota og þá hvernig?  

Netið og youtube auglýsingar   

Sýna aðstöðu íþróttahús sundlaug, allt á sama punkti ekki á bíl. Smiðjan Hægt að gera allt á einum punti 

(skólahús, bónus o.s.frv) 

Facebook. Nota hópa 

7. Ef þú ættir að segja eina jákvæða setningu um FB, hver yrði hún? 

Skóli með fjölbreytt val 

Allt á sama punktinum 

FB sem bjargaði mér 
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Vilja að hægt væri að taka upp kennslustundir og skoða heima. Farið hratt yfir efnið (sérstaklega í stærðfæði) 

Sumir kennarar mættu nýta dreinámið betur og lesa póstinn sinn. 

3 mál of mikið á náttúrfræðibraut og tölvubraut, 4 áfangar allt of mikið 

Viljum fá endurtekningarpróf ef fallið er í lokaprófi 

Má gefa nemandafélaginu meira svigrúm, skólastjórn er allt of mikið kominn inn í nemandafélagið. 

Viljum fá kennarfundi á föstudag, til þess að vera með frí eftir hádegi á föstudögum (til að vinna). 

En með kennslu á laugardögum til að klára skólann sem fyrst (eitt fag alla laugadaga) 

 

 

 

 


