
Skólafundur í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti 28. september 2011 
 

Fundarstjóri: Guðrún Hrefna Guðmundsdóttir, skólameistari FB. 
Fundarritarar: Jóhanna Geirsdóttir og Sigrún Birna Björnsdóttir. 
 
1. hluti Skólameistari og tveir fulltrúar nemenda flytja ræðu á sal skólans  

Guðrún Hrefna, skólameistari FB, bauð alla velkomna og setti fundinn í matsal nemenda kl. 10:10. 
Fundurinn fór fram samtímis í mötuneyti nemenda, í sal skólans og í kennslustofum aðalbyggingar en 
honum var varpað í gegnum netið og sýndur á skjá í hverri kennslustofu í gegnum tölvu kennarans. 
Hátalarar í stofum báru hljóðið. 
 
Skólafundur er sameiginlegur fundur alls starfsfólks og nemenda skólans, en samkvæmt 9. gr. laga um 
framhaldsskóla nr. 98, 2008 skal halda skólafund a.m.k. einu sinni á skólaári. Þar gefst tækifæri á að 
heyra rödd nemenda og hvaða sýn þeir hafa á þeim málum sem tekin verða fyrir á skólafundi. 
 
Þetta er í annað sinn sem skólafundur er haldinn í FB. Sá fyrri var haldinn 18. mars 2011. Á honum komu 
fram margar tillögur frá nemendum sem þegar hefur verið hrint í framkvæmd. Guðrún nefndi nokkur 
dæmi: 

 Leiklistaráfangi er í boði á haustönn 2011. 

 Kennarar geta skráð í Innu að morgni dags hvort þeir felli niður kennslu þann dag. Nemendur fá 
strax tölvupóst um það og geta einnig séð það í Innu. 

 Aðstaða í myndlistarkennslu (módelteikningu) hefur verið bætt. 

 Stærri stofa er komin í smiðju. 

 Mötuneyti nemenda hefur verið bætt, m.a. hefur verið sett upp tæknibúr, kastarar o.fl. 

 Nemendum hefur fækkað í hópum. 
 
Þá tók formaður nemendafélagsins (NFB), Leifur Daníel Sigurðarson, til máls. Hann fór yfir hlutverk NFB, 
en það þjónar nemendum FB. Nemendafélagið sér m.a. um dansleiki, sæludaga og annað innan skólans. 
Mikill áhugi er meðal nemenda að halda árshátíð utan höfuðborgarsvæðisins og undirskriftum verið 
safnað því til stuðnings.  
 
Hann taldi vera þörf á að bjóða upp á stoðtíma fyrir nemendur, einu sinni í viku eða oftar. Þeir væru 
hugsaðir sem aðstoð við heimanám eða aðra heimavinnu nemenda og hentugir fyrir þá sem hafa verið 
fjarverandi vegna veikinda eða þá sem stunda nám í erfiðum áföngum. 
 
Hann talaði um bókasafn skólans. Þar ætti að vera bjalla sem nemendur heyra í þegar hringt er inn í 
kennslustundir. Það kæmi í veg fyrir að þeir mættu of seint í tíma. Á bókasafninu mætti einnig vera 
tölvuvagn sem væri eingöngu fyrir nemendur sem ætluðu að prenta út gögn. Þær tölvur sem eru á 
safninu væru oft uppteknar af nemendum sem væru að vinna í verkefnum. Hann sagði að á bókasafninu 
væri engin brunabjalla. Það væri mjög alvarlegt mál sem þyrfti að taka til skoðunar.  
 
Hann nefndi einnig að skráning á fjarvistum nemenda væri ekki ásættanleg. Læknisvottorð gilti ein-
göngu eftir veikindi í tvo daga. Sem dæmi nefndi hann að ef nemandi væri veikur í þrjá daga væri aðeins 
frádráttur fyrir einn dag á fjarvistum. Hann sagði að margir aðrir skólar tækju tillit til fjarvista allan 
tímann, t.d. Menntaskólinn í Reykjavík.  
 
Hann var ánægður með Bóksölu NFB og sagði að hún væri sú ódýrasta á landinu. 
 
Þá tók til máls talsmaður nemenda, Davíð Þór Katrínarson. Hann sagði að sér þætti vænt um skólann en 
að hann bæri einnig hagsmuni nemenda fyrir brjósti. Skýr óánægja nemenda væri með aðstöðu í matsal 
nemenda í FB. Verð á mat væri mjög hátt, uppröðun borða mætti vera öðruvísi; þau mættu vera fleiri 
svo og stólar. Dæmi væru um að nemendur þyrftu að borða standandi eða frammi á gangi.   
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Hann vildi lífga upp á matsalinn, t.d. með dans- eða tískusýningum, lituðum veggjum, myndum eða 
graffíti o.fl. Matsalurinn væri einhæfur. Bjóða mætti upp á hollari og staðbetri mat á lægra verði. Í 
mötuneytinu mynduðust oft langar raðir bæði í afgreiðslunni og við grillið. Fjölga mætti posum, og 
grillum. Þá gætu nemendur komist fyrr að og notið frímínútnanna betur fyrir kennslustundir. Hann sagði 
almenna ánægju meðal nemenda með hafragrautinn sem skólinn býður upp á á morgnana. 
 
Davíð Þór bætti við að bílastæði fyrir nemendur væru of fá. Erfitt væri að fá stæði eftir kl. 08:15 á 
morgnana. Kostnaðarsamt væri ef bílar væru dregnir í burtu ef þeim er lagt ólöglega. Hann spurði hvort 
fækka mætti gulum línum þannig að hægt væri að leggja bílum á fleiri stöðum. 
 
Hann nefndi að reykingaraðstaða fyrir nemendur væri engin. Leyfilegt væri að reykja á svæði þar sem 
grunnskólanemendur þyrftu að ganga fram hjá. Þeir hefðu mótmælt og veist að reykjandi nemendum úr 
FB með prikum þegar þeir gengu í gegnum reykskýið sem myndaðist á göngustígnum. Hann bað skóla-
meistara vinsamlegast að skoða þessi mál. Davíð Þór sagðist vera fullkomlega meðvitaður um að hann 
væri að sýna slæmt fordæmi með því að reykja sjálfur en spurði hvert reykingamenn ættu að fara til að 
reykja. Það þyrfti að finna lausn á málinu og ræða það. Hann hvatti nemendur til að koma með tillögur í 
hópumræðum. 
 
Hann spurði hvort mögulegt væri að bjóða nemendum upp á stoðtíma fyrir utan hefðbundnar kennslu-
stundir. 
 
Guðrún Hrefna þakkaði Leifi og Davíð góðar ræður og ábendingar. Hún var sammála mörgu sem kom 
fram og sagði að allar tillögur yrðu skoðaðar. Stoðtímar við nemendur hljómuðu spennandi, verið væri 
efla bókasafnið, hjarta skólans væri þar. Boðið væri upp á þjónustu í tölvum á bókasafni. Einnig gætu 
nemendur leitað aðstoðar í námsveri. 
 
Varðandi reykingar þá talaði hún um að nemendur hefðu tekið reykingabanni vel. Menntamálaráðu-
neytið hefði fyrirskipað að taka reykingagáminn sem var á skólalóðinni í burtu sl. vor. Verið væri að 
ræða við Reykjavíkurborg og nágranna FB um úrræði til lausnar á þessu máli. Skólameistari vonaði samt 
að allir hættu að reykja. Reykingar væru alþjóðlegt vandamál, bæði vegna heilsu, mengunar og reyk-
ingastubba. Nemendur þyrftu að vera með stubbastokka á sér til að losna við þá.  
 
Fundi slitið kl. 10:40. 
 
2. hluti Hópavinna undir stjórn kennara fór síðan fram í kennslustofum og í matsal nemenda 

Eftir að hafa hlýtt á ræðuhöldin var slökkt á útsendingunni í stofum og fram fór umræða hjá nemendum 
í hópum. Efni hópavinnunnar var tilgreint nákvæmlega og lýsing á skipulagi hafði verið afhent kennurum 
fyrir fundinn. Kennarar stjórnuðu vinnunni í tímanum. Niðurstöður verða teknar saman síðar og gerðar 
aðgengilegar öllum nemendum skólans.  
 
Nemendur áttu að taka fyrir eitt atriði af eftirfarandi málum eftir því hvað þeim þótti áhugaverðast: 

 Hvernig sé ég matsalinn og mötuneyti FB fyrir mér? 

 Hvernig sé ég fyrirmyndarkennslustofu í FB fyrir mér? 

 Hver er draumsýn mín á ganga og opin rým innan húss í FB? 

 Hvernig má skipuleggja umhverfi, skólalóð og bílastæði FB sem best?  

Skólameistari hefur væntingar til nemenda og hlakkar til að heyra sjónarmið þeirra. Umræða væri lykil-
atriði í lýðræðisþjóðfélagi. Mál þyrfti  að ræða fram og aftur þar til niðurstaða fyndist.  

Betri líðan – betri árangur í starfi. 
 

Jóhanna Geirsdóttir og  
Sigrún Birna Björnsdóttir, fundarritarar 


