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Kæri FB-ingur 

Þann 30. október héldum við skólafund í FB. Á fundi í skólaráði var málið reifað og þar talaði 

formaður nemendafélagsins m.a. um FB sem menntaheimili - stað þar sem gott væri að vera til 

að læra, vinna heimavinnuna, lesa undir próf. Með þessa mynd í huga undirbjuggum við 

fundinn og ákváðum að spyrja: Hvernig myndi FB líta út sem draumavinnustaður okkar allra?  

Fundurinn var skipulagður með svipuðum hætti og undanfarin misseri: Nemendur ræddu málið 

í kennslustofum undir stjórn kennara sinna og skiluðu niðurstöðum til skólameistara. Í þessum 

bæklingi eru birtar niðurstöður umræðnanna í hverri kennslustofu.  

Niðurstöður námshópanna voru settar fram með ólíkum hætti og var ákveðið að hreyfa sem 

minnst við þeirri framsetningu við uppsetningu bæklingsins. Þannig koma skoðanir og óskir 

nemenda og starfsfólks fram fyrir augu alls skólasamfélagsins til að ræða og vinna úr áfram. 

Einn námshópur ákvað að skila inn veggspjaldi og er mynd af því í bæklingnum.  

Undirrituð hefur einnig skilað eigin niðurstöðu um framtíðarsýn fyrir FB sem draumavinnustað 

og er hún aftast í bæklingnum. Þar eru sett fram atriði sem mér koma í hug í dag. Líklegt er að 

ég gleymi mörgu, en það er í lagi, því hlutverk mitt og okkar allra er að laga okkur að veruleika 

í sífelldri þróun. Ekkert sem viðkemur mannlífinu verður hoggið í stein til að standa óbreytt um 

aldur og ævi.  

Veggspjaldið er nú hengt upp til sýningar í skólanum og við hlið þess er settur standur með 

bæklingnum svo allir sem þess óska geti eignast sitt eigið eintak. Á skólaráðsfundi í framhaldi 

af skólafundinum kom fram sú ósk að skólameistari og aðstoðarskólameistari sætu fyrir svörum 

hjá nemendum á eins konar málþingi. Málþingið verður haldið í matsal nemenda 

miðvikudaginn 20. nóvember kl. 12:50-13:15. 

Ég þakka nemendum og starfsfólki skólans fyrir virka þátttöku í skólafundinum og óska okkur 

öllum til hamingju með árangurinn. Munum að þó að draumar okkar séu ekki enn orðnir að 

veruleika, þá eru orð upphaf allra hluta. 

 

Reykjavík, 6. nóvember 2013 

 

Guðrún Hrefna Guðmundsdóttir skólameistari 
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Leiðbeiningar til kennara í kennslustofum 
 

1. Skrá mætingu  

 

2. Lesa upp eftirfarandi texta: 

 

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

á okkur. Í dag er fundurinn haldinn í öllum kennslustofum undir stjórn kennara. Efni 

fundarins að þessu sinni er: 

 

FB – menntaheimilið okkar 
Hvernig getum við gert FB að draumavinnustað allra? 

 
Þið eigið að ræða þetta mál í ykkar hóp og skila inn niðurstöðum í lok fundarins. 

AFURÐ umræðunnar hér í kennslustofunni skal vera einn samfelldur texti sem lýsir 

FB sem draumavinnustað. Ef þið viljið frekar skila inn myndverki, þá er það heimilt. Þá 

skilar námshópurinn einu verki. 

 

Til stendur að safna saman niðurstöðum allra hópanna og búa til sýningu í skólanum þar 

sem hægt er að lesa lýsingar á FB sem draumavinnustað. 

 

3. Kveikja á myndbandi (Má sækja á samskránni, slóðin er: S:\0000000000 - Skólafundur 

2013) ATH! Nauðsynlegt er að hlaða myndbandinu inn á desktopinn á tölvunni sinni 

áður en hún er sýnd, annars virkar hún ekki!! 

 

4. Skrifa á töfluna yfirskrift fundarins (FB – menntaheimilið okkar: Hvernig getum við 

gert FB að draumavinnustað allra?) Skila á einni afurð frá hverjum námshópi. 

Nemendur (og kennarar) eiga að hugsa þetta mjög vítt. Þeir geta komið inn á félagslífið, 

umhverfi skólans (utan og innan), námsaðstoð, kennslu, kennslustofur, lengd 

kennslustunda eða hvað annað sem þeim dettur í hug. 

 

5. Ferli: 

a. Kennari stýrir vinnunni, líklega er best að láta nemendur vinna hugmyndirnar 

fyrst í smærri hópum, en síðan að sameina hugmyndirnar og semja í sameiningu 

texta sem er lokaskil hópsins. Kennari þarf að meta hvað hann gefur mikinn tíma 

í para-, hópa- eða einstaklingsvinnu annars vegar og í sameiginlega vinnu 

námshópsins hins vegar.  

b. Afurð hópsins er skráð sem samfelldur texti. Kennarinn eða nemandi sem hann 

tilgreinir sem ritara, sér um að skrá textann í tölvuskeyti sem sent verður 

skólameistara á netfangið: ghg@fb.is. Í efnisglugga tölvuskeytisins skal skrá 

nafn kennarans og stofunúmer. (Dæmi: Subject: Sæmundur Rögnvaldsson, stofa 

12).  

 

Samtals: 80 mínútur 
 
 
 

mailto:ghg@fb.is
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Niðurstöður skólafundar 
 

 

 

Myndverk nemenda 
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Alma Guðmundsdóttir: stofa 303 
 

Hafa skólann alla virka daga frá kl. 8 til 16 og sleppa heimavinnu. Ekki eins og er að 

heimavinnan er unnin langt!!! fram á kvöld. 

Breyta fyrirkomulagi um veikindadaga t.d. að hver nemandi fái 6 daga til ráðstöfunar til að geta 

tilkynnt sig veikan. Ef hann er veikur lengur þá þarf hann að koma með vottorð. Barnafólk þurfi 

ekki að fara til áfangastjóra heldur tilkynni fjarveru sýna til kennara. 

Fjölbreyttara mataræði í mötuneyti minna af hveiti eins og pasta og brauði og maturinn er of 

dýr. 

Búa við betri tækjakost á snyrtibraut og aðstöðu fyrir nemendur t.d. stærra búningsherbergi  

með læstum skápum og aðstöðu til að borða nestið sitt. Nemendur eru í búningum í hléum sem 

er óæskilegt að fara í niður í mötuneyti.   

Nemendur geta haft aðgang að litaprentara allan daginn. Ekki eins og er að lokað er á prentstofu 

of mikið. 

Meira um lotur í námi og símat. Núna er allt og mikið álag á nemendur og of langur tími í 

verklegum og skriflegum prófum.  

Vantar námsver fyrir nemendur á snyrtibraut. 

Breyta fyrirkomulagi um námslán og jöfnunarstyrk. Jöfnunarstyrkur fellur niður ef nemandi er 

á námslánum. Námslán eru allt of lág. 

 

Auður Lorenzo: stofa 27 
 

Breytt kennslufyrirkomulag, 60 mínúta kennsla 20 mínútur heimanám og kennari aðstoðar. 

Nemendur sem klára fyrr fá að fara úr tíma. Nemendur sem ná 8 eða hærra í annareinkunn 

taka ekki lokapróf. Nemendur þurfa að ganga betur um skólann sérstaklega baðherbergi, 

matsal og reykingasvæði. Til þess að eignast frekar vini heldur en kunningja væri hægt að 

raða okkur eftir brautum fyrsta árið þannig að t.d. allir á íþróttabraut og málabraut væru 

saman í ÍSL, STÆ, ENS, DAN (ef ekki í öllum tímun þá í flestum).  

Stórir hópar verða til þess að kennarinn getur ekki aðstoða alla, það er meiri órói/hávaði í 

tímum og það er þröngt setið. Minni hópar skila breyti einbeitingu meiri vinnufrið og 

nemendur fá betri aðstoð þá eru þau líklegri til að skilja efnið. Félagslíf nemenda þarf að 

auglýsa betur til þess að nemendur mæti. Sniðugt væri að hafa þetta persónulegra og mæta í 

stofur því ekki taka allir eftir auglýsingunum. Ghettó ballið var aðalball skólans, allir skólar 

hafa sitt ball t.d. MS 85‘ ballið, Versló Neon ballið... Skólinn er vinnan okkar og við viljum fá 

veikindadaga eins og á vinnumarkaði. 

Kv. Auður Lorenzo og SPÆ2036(1) 
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Anna Jóna Guðmundsdóttir: stofa 13 
 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti sem draumavinnustaður 

Skólastofur 

„ Fleiri kennarar og fleiri kennslustofur svo að rými sé fyrir nemendur. Ný húsgögn, fallegir litir og 

þægileg aðstaða í skólanum betri stólar og borð. „  

Kennslustundir 

„ Kennslustundir mættu vera í eins klukkustund og ekki meira þá missir maður einbeitingu. Frekar 

viljum við stuttar og hnitmiðaðar kennslustundir.“  

Mæting 

„ Mætti vera frjálsari mæting eða geta unnið mætinguna upp með verkefnum eða sjálfboðavinnu fyrir 

skólann í frímínútum. „  

Veikindi 

 Leyfa nokkra veikindadaga meðal nemenda þannig að samskiptin verði jákvæðari á milli nemenda og 

kennara. Í vinnu getur maður verið veikur því ekki í skóla líka.  Að það ríki traust gagnvart nemendum.“  

Símat 

Mættu vera fleira símatsáfangar, það myndi bæta mætingu nemenda. Að nemendur þurfi þá að gera sitt 

besta alla önnina. Þannig að nemendur sem standa sig þurfi ekki að fara í lokapróf en hinir þurfi að fara. 

Bílastæði 

Fleiri bílastæði fyrir einn fjölmennasta skóla landsins. 

Heilsa  

 Auka úrval af hollum mat, minnka þessi sætindi, bæta lyftingartæki í íþróttahúsi til að styðja við 

íþróttaiðkendur. 

Bóksala  

Bæta þjónustu bóksölu, hafa hana opna alla önnina, til að geta keypt bækur smám saman.  

Umsjónartími 

Umjónartími 10 -15 mínútur t.d. á miðvikudögum. 

Meira samband á milli umjónarkennara og nemenda. Hópumsjónartími fyrir alla nemendur einu sinni í 

viku, þar sem farið er yfir viðburði og það sem er í gangi í skólanum.  Þá eru nemendur alltaf með allt á 

hreinu, próf, val, fræðsludag og fleira. Hafa t.d. skólafund í umsjónartíma. 
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Ágústa Jóhannsdóttir: stofa 28 
 

Hvað er vel gert? 

 Frábært námsver, góðir kennarar og góð aðstaða.  

Hvað má laga og bæta? 

 Umgengni á W.C, betri þrif í matsal á grillinu,  þetta ætti nemendafélagið að gera en ekki 

kennarar að tuða um.  

 Sófa í hornin á matsalnum, kósí-horn.  

 Sófa á ganginum svo einhver stemming skapist. 

 Skápaleiga ódýrari og  að hægt sé að halda sama skápnum yfir veturinn.  

 Sumir skólar endurgreiða allt þegar lykli er skilað. 

 Félagslíf FB er hægt að bæta með því að auglýsa mun meira. Veggspjöld fara framhjá okkur, 

en ef það væri komið oftar í tíma og sagt frá því sem í vændum er,,,, væri betra 

 Einnig er breidd nemenda mikil og kannski þess vegna erfitt að halda uppi virku félagslífi. 

 Betri aðstöðu til líkamsræktar, fleiri tæki og tól, og svo væri frábært að geta farið í ræktina í 

staðinn fyrir einhvern íþróttaáfanga. 

 Mála stofurnar þar sem stærðfræðin er kennd, ömurleg borð þar og gubbulegur litur á veggjum. 

Niðurstöður: 

 FB er góður skóli, sem heldur vel utan um nemendur og kennarar frábærir upp til hópa 

 

 

Brynja Stefánsdóttir: stofa 251 
Fleiri fiska í tjörnina 

Í draumaskólanum okkar getum við komist ókeypis með strætó í skólann og þegar við mætum 

er hámark 15 manns í hverjum tíma. Þá gætum við einbeitt okkur betur og fengið meiri aðstoð 

hjá kennaranum. Við myndum vilja fá að vinna fleiri verkleg verkefni. Frekar en að sitja og 

læra um hvernig við eigum að byggja hús, langar okkur að fá að byggja það og læra þannig. 

Við myndum vilja hafa fleiri áfanga símatsáfanga og ef próf og kannanir eru nauðsyn að það sé 

passað upp á að þau stangist ekki á.“  

Námið ætti að vera hnitmiðaðra, þannig að við hefðum möguleika á þrengra námsvali og 

þyrftum ekki að læra ýmislegt sem við höfum engan áhuga á og nýtist ekki í því sem við viljum 

gera í framtíðinni. 

Við myndum vilja hafa möguleika á að læra um nýjustu tækni og forritun. Einnig væri gaman 

að hafa fleiri vísindatímarit aðgengileg nemendum. 

Það ætti að vera möguleiki á 3-4 veikindadögum í mánuði þar sem okkur finnst ósanngjarnt að 

við fáum skróp þegar að við erum veik. 

Félagslífið í skólanum er fínt að okkar mati en lengi má gera betur og okkur fyndist gaman að 

hafa fleiri böll. 

Að lokum myndi skólinn okkar skipta yfir á græna orku í hinum fullkomna heimi. 

Takk fyrir okkur 

Nemendur í dönsku 1936.  
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Áslaug Gísladóttir: Stofa 201 
 

 Félagslíf, þarf að auglýsa betur og hafa meiri fjölbreytni. 

 Umhverfi skólans, dautt að utan mætti gera líflegra – fleiri  liti innandyra og utandyra, 

meira líf. 

 Námsaðstoð, stoðtímar í tungumálum og raungreinum (NAT123)  þarf að auglýsa betur.  

Mætti vera seinna á daginn eða möguleiki á fleiri tímum. 

 Kennsla, hafa síðustu viku annar sem upprifjun í öllum tímum.  Fækka glósutímum, 

tímarnir verða þreytandi og óáhugaverðir, vantar fleiri umræðutíma. 

 Kennslustofur, hafa kaffikönnur í stofum ekki u-laga uppstilling – skiptar skoðanir. 

 Lengd kennslustunda, fín lengd en vantar hreyfingu inn á milli. 

 Læknisvottorðin, ekkert starf tekur jafn hart á fjarvistum og skólinn.  Hart deilt á 

fjarvistakerfi skólans finnst ósanngjarnt að fá fjarvistir fyrstu tvo daga í veikindum.  

Mætti taka helgar inn í vottorðin.  Fá helmingsfjarvistir eða seint fyrstu tvo daga í 

veikindum.  Hækka mætingarþak upp í 90% og taka þá mark á vottorðum strax. 

 Jarðafarir, mismunandi sögur frá nemendum varðandi leyfi. 

 Dreifnám, á að vera með innunni og sleppa password hjá nemendum inn á áfangana.  

Tengja dreifnámið við innuna. 

 Fleiri bílastæði. 

 Finna nýjan stað fyrir reykingafólk. 

 Gera stofurnar líflegri. 

 Meira rými þar sem sem hægt er að vinna með lánstölvur af bókasafni. 

 Hafa fleiri stofur opnar á prófatíma.  Bókasafnið mætti vera opið lengur. 

 Hafa tvo aukaprófsdaga, einn í hvorri viku. 

 Hollari matur mætti vera ódýrari en óhollur. 

 Skemmtilegri og fjölbreyttari lífsleiknikennsla.  Nemendur eldri en 18 ára undalskyldir.  

Góður fyrir nýnema. 

 Meiri fjármálafræðsla. 
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Dagbjört L. Kjartansdóttir: stofa 252 
 

 Einfalda tíma og/eða  55 - 60 mínútna tíma, lengri frímínútur (20-30mín), stuttar pásur 

í tímum, lengra vetrafrí , meiri aga. 

 Nýjar tölvur, betra net, þægilegri stóla í stofum, fleiri sófa frammi, betri lykt í skólann, 

auka bílastæði, ódýrara í sjoppunni, tónlist í matsalnum, fleiri tungumál. 

 Betra félagslíf t.d. söngvakeppnir og aðrar keppnir, frítt í ræktina, fleiri partý, bjórkvöld.  

 Meiri hjálp í tíma, betri útskýringar á námsefni, meiri aðstoð fyrir útlendinga.  

 

Eiríkur Jensson: stofa 213 
 

 Mæting mættir vera frjáls, eða a.m.k að veikindi valdi því ekki að nemandi lækki í 

einkunn. 

 Heimavinna ætti að vera í samræmi við lengd skóladags. Of mikið að vera í skólanum 

til kl 18.00 og eiga svo eftir að læra heima. 

 Umgengni nemenda í mötuneyti þyrfti að vera betri. Gömlu stólarnir voru betri en þeir 

nýju. Fætur þeirra nýju standa út í loftið og það eru stöðugt einhverjir að detta um þá. 

 Virkja þarf félagslífið betur. Þarf ekki endilega að vera eitthvað dýrt. Auglýsa betur 

viðburði og með meiri fyrirvara. 

 Leyfa ætti nemendum á listnámsbraut að skreyta skólann meira. T.d. mála matsalinn. 

 Ósmekklegt að allir reyki ofan í litlu krakkana sem ganga um stíginn eða eru á 

leikvellinum í staðinn fyrir að eitra bara fyrir sjálfum sér í gámi. Betra væri að fá 

reykingagám aftur. 

 

Guðbjörn Björgólfsson: stofa 22 

 

FB – menntaheimilið okkar: Hvernig getum við gert FB að draumavinnustað allra? 

 Hafa kennslustundir 60 mín. - bil á milli tíma. 

 Fleiri bílastæði. 

 Færa reykingasvæði – banna reykingar á göngustígum í grennd við skólana í hverfinu. 

 Meira svigrúm varðandi veikindi nemenda. 

 Sófa á miðrýmin. Tónlist á miðrýmin 

 Þögn í prófum.  

 Auglýsa aðstoð við nemendur betur.  

 Auka prentkvótann. 

 Afnema mætingarskyldu fyrir nemendur eldri en 18 ára. 

 Bæta borð í stofum, hærri borð og rúllustóla.  

 Nýta dreifnámið og aðra samskiptamiðla t.d. „Facebook“ betur. 

 Svefnaðstaða/ „chill-aðstaða“ 
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Elín Rafnsdóttir: stofa 354 
 

 Fleiri hópar t.d. prjónahópur, tónlistarhópar, danshópar, teiknihópar....... 

 Meira í hádeginu: Uppistand, kynningar, fyrirlestrar, meiri tónlist í hádeginu. 

 Sumir nemendur þurfa að vinna með skólanum og finnst að skólinn mætti koma meira 

til móts við þá. 

 Endurhugsa bjölluhringingu til að hún angri síður, t.d. á íþróttadögum að hafa píptest, 

á gettó dögum gettó tónlist. 

 Umhverfi skólans: klifur grind (interactive), gera miðrými aðgengilegt fyrir nemendur 

og koma upp þar þægilegri aðstöðu.  

 Sjoppan allt of dýr og ekki eins heilsusamleg og hún ætti að vera. Heilsusamlegi 

maturinn er til dæmis mun dýrari en annar matur. 

 Námsráðgjafar mættu gefa/hafa meiri upplýsingar um alþjóðlegt nám. 

 Meiri tengsl við atvinnulíf t.d. í grafískri hönnun að fá að fara á auglýsingastofur, gera 

eftirhermu af vísindaferðum í háskólanum en án áfengis, þ.e.a.s kynna nemendur betur 

fyrir vinnumarkaðnum og atvinnulífi eftir útskrift. 

 Meiri húmor í kennslunni, taka meira mark á nemendum gagnvart kvörtunum á 

kennurum, fjölbreyttari kennsluaðferðir, engan óþarfa skæting við nemendur.  

 Minni heimavinnu eða enga, færri próf og í staðinn fleiri verkefni. Kennslugögn leyfð 

í prófum. 

 Nemendur sáttir við lengd kennslustunda nema þegar það er einn og hálfur tími. Kemur 

yfirleitt fjörutíu mínútna gat á milli. 

 Gera skólann hlýlegri. Fleiri sófa. Mála á veggina listaverk og þá sérstaklega í matsal.  

 

Guðrún Pétursdóttir: stofa 205 
 

Kæra Guðrún Hrefna  

Eftir miklar og fjörugar umræður komumst við að þeirri niðurstöðu að bæta þarf vinnuaðstöðu 

okkar og þá fyrst og fremst stóla og borð og vegna mismunandi stærðar okkar þurfa stólarnir  

að vera stillanlegir.  Ekki er ráðlegt að hafa kennslustundir lengri en 60 mínútur ef við eigum 

að halda fullri einbeitingu við námið.  Þar sem við erum í fullu námi og ekki gert ráð fyrir að 

við vinnum mikið með skóla kæmi sér einkar vel að skólinn greiddi niður matarkostnaðinn, 

sem er um 20.000 krónur í hverjum mánuði sem ansi erfitt er að kljúfa. Einnig þyrfti að bjóða 

upp á mun hollari valmöguleika.“ 

Almenn samstaða var um að fjölga mætti verulega símatsáföngum og fækka stórum 

lokaprófum. Námið mætti vera markvissara, þ.e. hagræða áföngum betur eftir brautum.   

Þar sem ekki  er búið að breyta klukkunni eins og rætt hefur verið um á Íslandi ætti að byrja 

kennslu kl. 8.30 -8.45.  

Að lokum óskum við eftir að svona fundir verði ekki aftur nema með sjáanlegum, 

áþreifanlegum árangri. Heldur viljum við eyða þessum tíma í námið okkar.  

Bestu kveðjur  

Nemendur á fyrstu önn snyrtibrautar 
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Guðrún Benný Svansdóttir: stofa 302 
 

FB-Menntaheimilið okkar 

Hvernig  getum við gert FB að draumavinnustað allra? 

Við myndum kjósa kaffi aðstöðu á snyrtibraut. Við erum ekki sáttar við það að þurfa að ljúka 

verklegum íþróttaáföngum eftir 20 ára aldur en það mætti gjarnan koma á móts við nemendur 

sem stunda líkamsrækt utan skóla- taka bóklegt í skóla en verklegt utan skóla. Við viljum fá 

sófann inn  aftur í anddyri hjá matsal. Ef kennarar hefðu hærri laun væru þeir ánægðir í starfi, 

sem skilar sér betur inn í kennsluna. Við kjósum að hafa ísskáp á snyrtibraut fyrir nesti 

nemenda. Stærra búningsherbergi fyrir nemendur á snyrtibraut. Fá fleiri tegundir af 

slökunartónlist á snyrtibraut. Fá styrk fyrir kennslumyndböndum frá kennurum til að setja á 

dreifnám t.d. nuddhreyfingar o.s.frv. 

Raftæki á snyrtibraut væru endurnýjuð oftar og meira lagt upp úr umhverfi í verklegum stofum. 

Endurnýja handklæði oftar. Barnapössun fyrir kvöldskóla. Einn aukatíma til að vinna upp 

fjarvistir. Betri merkingar í skólanum sem vísa fólki hvar t.d bókasafnið er, snyrtibrautin o.s.frv. 

við innganginn. 

Takk fyrir  

 

 

Guðrún Þorláksdóttir: stofa 34 
 

Hópur 1 

 Gott:  

o Flestir stafsmenn reyna hjálpa nemendum. 

o Tekið tillit til fólks með sérþarfir. 

o Bjart of mikið af gluggum í stofum.  

o Fínt að fá smá hlé á milli tíma, ódýrari matur ( heitur). 

o Frír hafragrautur. 

o Öryggismyndavélar. 

 Sæmt:  

o Sumir starfsmenn þurfa læra almenn samskipti.  

o Lítil tillit til veikinda. 

o Lítið af innstungum í skólastofum. 

o Kennslustundir of langar. 

o Sleppa lokaprófum.  

o Engin hjúkrunarfræðingur.   

 Má breyta:  

o Reykingarsvæðinu. 

o Fá nýja stóla og borð.  

o Fjölbreytni kennslustunda. 

o  Samskipti t.d. fá Dale Carnegie „ 
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Hópur 2 

 Sýna Mætti námsmönnum með börn meiri skilning.  

 Bætta mætti borðastöðuna í eldri stofnunum 

  Mætti bæta við fleiri innstungum í stofurnar svo nemendur geti nýtt sér tölvurnar sínar 

meira við námið.  

 Ágætt aðstaða fyrir námseinn á milli tíma.  

 Einkennilegt að skólinn gefi sig út fyrir að vera heilsueflandi, þegar selt er í mötuneytinu 

nammi , hamborgarar og franskar.   

 Bílastæðaaðstaðan, mjög góð. Flestir geta alltaf tryggt sér stæði.  

 Beina mætti reykingarmönnum einhver annað en þar sem er umferð af börnum að fara 

í og úr skóla.  

 Tímarnir mættu vera fjölbreyttari.  

 Vatnar að hafa hjúkrunarfræðing.  

 Greiðari aðgangur að námsráðgjöfunum.  

 

Hópur 3  

 Hafa sama prógramm og í háskóla ( enging skyldumæting).  

 Geta valið á milli netprófi og skriflegu prófi á önninni.  

 Að tímar yrðu teknir upp með myndavél og hljóði og sett inná dreifnám. Það gæti verið 

þægilegt að horfa á tímana á netinu. 

 Fleiri innstungur í gömlu bygginguna.  

 Endurýja stóla og borð.  

 Lægra verð í mötuneytið.  

 Ánægð með borðin á neðri hæð ( hringborðin). 

 Kennarar beri meiri virðingu fyrir nemendum. 

 Kennslustund eigi að vera í minnsta kosti klukkustund.  

 Ef meiri hluti nemanda fellur ætti að skoða aðferðir kennara.  

 Hjúkrunarfræðingar vantar í skólann.  

 Vantar fleiri opna tíma hjá námsráðgjafa.  

 Vantar almennilegar tölvur.  

 Fá SMS þegar forföll eru, fyrir klukkan 08.00 

 Sæludaga 2x á ári.  

 Meiri umræði milli kennara og nemenda.  

 Nýta miðjuna útisvæðið betur.  

 Geta hringt sig inn veika án þess að fá fjarvista og sleppa vottorðinu.  

 

Hópur 4 

„ Góðu hlutirnir í FB eru ýmsir. T.d. kunnum við að meta morgunmatinn og hann sé frír. Gott 

að geta komið með mat eða samlokur og fengið afnot af örbylgjuofni og samlokugrilli. Okkur 

finnst frímínúturnar góðar að lengd og að tímar séu samfelldir og 80 mín. Í skólanum eru margir 

góðri kennarar og hjálpsamir. Námsráðgjafarnir hjálpfúsir og skilningsríkir og einnig 

áfangastjórar. „ 

„ Það sem okkur finnst slæmt eða ábatavant í skólanum eru því miður ansi margir punktar. 

Þegar við vorum að fara að horfa á  „ myndbandið“ var það bara vesen. Kerfið er ekki að höndla 

álag. Stólar í matsal eru auðbrjótanlegir og óþægilegir, flækjast saman og eru bara vesen.Verð 

á mat er of hátt og ekki næg fjölbreytni í mat. Mætti minnka brauð og breyta til. Rafmagn í 
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stofnunum er verulega ábótavant. Tölvur úreltar. Sumir kennarar setja ekki inn glærur á 

dreifnámið. Lífsleikni , heilbrigðisfræði og næstingafræðiáfanginn mættu vera endurskoðaðir 

til að gera nýtt þá betur í daglegu lífi.  Vinnureglur, stéttarfélög, réttindi, skyldur, skattamál, 

kennsla í mat, uppskriftir, talning kaloría ofl. Einnig væri margt sem hægt væri að breyta og 

bæta. Töf verður oft á námi þegar áfangar eru ekki kenndir bæði vor og haust eins og t.d. 

hjúkrun.“ 

„ Til þess að gera skólann meira aðlaðandi og heimilislegri mætti.  Bæta við sófum hér og þar 

um skólann. Bæta þarf samskipti vegna veikindi kennarar t.d. með því að senda Sms og ekki 

bara e-mail þar sem ekki maður altlaf í tölvu kl.8 á morgnanna og aðrir hafa ekki aðgang að 

tölvu heima fyrir.Auðvelda enn frekar aðgengi og upplýsingar til að fá aukin tíma fyrir próf.  

Viðburðir mættu vera fleiri og fjölbreytni meiri. Fleiri P áfangar og val um að áfangar séu teknir 

þannig. Oft verður maður veikur i 2 daga og ekki fleiri. Þessir dagar mættu vera teknir sem 

veikindi ekki skróp. Minnka vottorða veiðnir og að allir dagar séu teknir sem veikindi. Ekki 

leiðinlegt ef upp væri tekið 2 dagar á mánuði eins og í vinnu og  það væri uppsafnalegt. Upptaka 

á tímunum og inn á dreifnám til upprifjunar. Tillit til nemanda með börn. Vegna fjarvista. 

Uppeldisbraut gæti verið með gesti. Skyndihjálp fyrir kennarar reglulegri. Fá vinnandi 

hjúkrunarfræðing í stöðu við skólann.“ 

 

Halla Helga Hallgrímsdóttir: stofa 307 
 

Verkfæraskortur og plássleysi í stofum textílbrautar veldur nemendum á textílbraut miklum 

óþægindum. Það bitnar illa á okkar vinnu og skilum. 

 

 Okkur finnst umhverfi skólans vera ansi ónotalegt og hrátt. Okkur á textílbraut finnst 

vanta heimilislegheitin. 

 Íþróttirnar koma stöðugt upp í umræðuna aftur.  Óþægileg aðstaða, bæði í 

búningsklefum og sal veldur því að fólki langar ekki að fara í þessa tíma.  – Ræktarkort? 

 Mötuneyti – brauð, pasta. Við leitum meira og meira út fyrir skólann til að borða og 

matarhlé er þá heldur stutt. Okkur þykir að það mætti vera meiri fjölbreytni.  

 Nemendaskreytadagur – nemendur sjá sjálfir um að skreyta og skapa það umhverfi 

sem þeir vilja hafa í kringum sig. 

 SÍMAT – símatið virðist alltaf verða betri og betri kostur. Það dregur aðeins úr 

námsbyrðinni og veldur því að nemendur geta stöðugt skilað af sér góðum einkunnum. 

 Námsver brautarinnar er mjög óhentugt fyrir langflesta nemendur. Það er á afar 

óhentugum tíma og í of stuttan tíma.  

 Við viljum stofna til nemendafélags innan Textílbrautarinnar. Okkur langar alfarið 

sjá um okkar félagslíf, þ.e.a.s. innan brautarinnar – við munum koma til að tala við 

stjórnendur skólans fljótlega um það. 

Svo viljum við koma á framfæri ósætti okkar við niðurskurð á brautinni. Áfanginn sem við flest 

erum búin að vera að vinna að í mörg ár og átti að verða okkar kveðja af brautinni, FAT 505 

var skorinn niður og það kom okkur algjörlega í opna skjöldu. 
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Gunnar Páll Jóakimsson: stofa 210 
 

Húsnæði og aðstaða í skólanum 

Hræðileg bjalla í nýju álmunni, viljum fá nýja. Nýja hagnýtari stóla í matsalinn, ekki ánægð 

með nýju stólana, gömlu stólarnir betri. Líka kalt í matsalnum. Námstofan á bókasafninu má 

vera opin þangað til að kvöldskóli lokar. Kennslustofur- finna út hve margir nemendur eru í 

hverjum tíma og finna réttu kennslustofu fyrir þann tíma. Innrétta allan skólann, t.d. borð. Meiri 

aðstaða fyrir nemendur, fleiri  sófa og betra rými. Hringborð og aðstöðu til að vinna og koma 

saman. Það er 2013!  Færa reykingarsvæðið, það er á gangstétt þar sem grunnskólakrakkar 

labba mikið um. Taka gamla reykingasvæðið og gera það að bílastæði fyrir kennara. 

Félagslíf 

Busum aftur. Vandræðalegt eins og það var síðast, busunum fannst það líka. Í minningunni er 

alvörubusum eitthvað sem maður man eftir. Auglýsa betur hluti, „ peppa“ fólk upp í hluti t.d 

labba um stofur tala við fólk í frímó eða gati.  

Mætingareglur 

Þægilegri reglur varðandi veikindi.  Laga veikindavottorðin þannig að ef þú ert veikur meira en 

3 daga færðu alla dagana í veikindi ekki skróp fyrstu 2 dagana. Þetta er vinnustaður og það eiga 

gilda svipaðar reglur og á almennum vinnustöðum. 

Kennslan 

Kennarar geta verið opnari fyrir öðruvísi kennsluaðferðum og ekki neyða nemendur í að gera 

eitthvað sem þeir vilja ekki gera. Allir nemendur fá kort í ræktina og skila inn mætingarlista 

svo, fá einingu fyrir. Mikilvægt að allir hreyfi sig ekki bara fólk á íþróttabraut. Ef skólinn ætlar 

að vera með íþróttabraut þá þarf hann almennilega umgjörð í það.  

================================================================== 

Það þarf að taka tillit til skoðana nemenda. Til dæmis eru flestir sammála um breytingar á 

mætingareglum – samt er ekki gert. Það er skólafundur 2 á ári og allir sammála þessu en þessu 

er aldrei breytt = skólafundir eru tilgangslausir ( er ekki verið að tala um þetta sem vinnustað, 

þá þurfa að gilda ákveðnar reglur og ekki refsað fyrir eitthvað sem maður getur ekkert í gert). 

 

Haukur Pétur Benediktsson: stofa 204 
 

Það mætti bæta félagslífið með því að hafa fleiri böll og fleiri viðburði og skemmtilegri tónlist 

á böllum. Okkur finnst vanta þægilegri stóla og betri borð í stofurnar.  Sniðugt væri að hafa 

endurvinnslu tunnur fyrir pappír. Hentugt væri fyrir flesta að hafa námsaðstoð fyrr á 

daginn.  Okkur finnst að við ættum að fá tíu mínútna pásu í tímum til að vera ekki eirðarlaus, 

íslenska fyrir útlenska krakka.  Sumir kennarar mættu vera betri og sýna meiri áhuga gagnvart 

kennslunni. Lengd kennslustunda mættu vera í 60 mínútur í staðinn fyrir 80 mínútur.  Það mætti 

minnka heimavinnu því sumt fólk er í mörgum áföngum og stundum er of mikil 

heimavinna.  Það ætti að sleppa að hafa mörg próf úr mismunandi fögum á sama dag. 

  

(þetta er nákvæmlega eins orðað og stafsett eftir skriflegum skilum fundarritara hópsins) 
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Gunnhildur Gunnarsdóttir: stofa 21 
 

Hvernig getum við gert F.B að draumavinnustað okkar ? 

 Við viljum stytta kennslustundir , hafa þær í 60 mínútur . Nemendur geta ekki haldið 

einbeitingu í svona langan tíma. 

 Það er líka mjög erfitt að sitja í glærusýningu í 80 mínútur , við viljum líka gera eitthvað 

annað en að glósa allan tímann.  

 Við viljum fá fjölbreyttari kennsluaðferðir og virkari tíma .  

 Margir kennarar eru bara að vinna vinnuna sína og hafa engan metnað , bæta ekki og 

breyta ekki kennsluaðferðum. Við viljum fá meira símat og minnka vægi á lokaprófum: 

það á ekki að vera leiðinlegt að læra !  

 Við viljum að skólinn sjái um að útverga námsefni og kostaður getur komið inn sem 

efnisgjald – eða hluti af skólagjaldi.  

 Gott væri ef boðið væri uppá opnar kennslustofur þar sem kennari getur aðstoðað 

nemendur –  

 Við viljum hafa fleiri ÞEMAVIKUR .  

 Betri og þægilegri aðstaða fyrir  nemendur til að gera heimanám í skólanum  

 Hafa eina síðu þar sem nemendur geta séð heimanám ( einsog í Versló )  

 Skylduáfangar sem kenna grunninn en hafa svo meira val – hætta með gagnlausa áfanga 

(t.d.  hljóðfræði ) 

 Kennarar samræmi sig við aðra kennara – ekki hafa öll próf á sama tíma – og hafa 

miðannarmat fyrir mismundi fög á mismunandi tímum – dreifa álagi  

 Skólaskylda til 18 ára  

 Stytta skólann í 3 ár  

 Minnka hámarksfjölda nemanda í 20 – kennslan yrði betri og nemendur læra betur  

 Hafa endurtekningarpróf  

 Veikindaleyfi : Breyta reglum – ósanngjarnt að fá fjarvist ef maður er lasinn í einn dag  

Félagslíf  

 Bæta félagslíf – fleiri atburði  

 Auglýsa betur atburði og ekki með svona stuttum fyrirvara  - félagslífið var áður betra  

 Hafa auglýsingaherferðir – það þarf hóp til að kynna oft niðri í matsal -  

 Fleiri íþróttaviðburði  

 Hafa íþróttir annan hvern dag –  

 Íþróttavika : t.d. fengju nemendur ókeypis í sund  

Aðbúnaður : 

 Fleiri vatnshana  

 Matsalur góður – gott úrval af mat  

 Bæta tölvur -Margar tölvur bilaðar á bókasafni  

 Leyfa drykki í tímum – ekki á bókasafni og tölvuherbergi  

 Hærri stóla – og hafa þægindi umfram útlit – stólar í matsal ekki þægilegir   
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Helga S. Helgadóttir: stofa 33 
 

 Dreifnámið er frábært! 

o Allir kennarar mættu vera duglegri að nota dreifnámið. 

 Flestir kennarar frábærir! 

 Nemendur á sjúkraliðabraut eru samviskusamir upp til hópa  

 Margir sjúkraliðanemendur eru með facebook síðu þar sem þeir ræða námið og 

félagslífið. 

 Við vildum gjarnan hafa styttri kennslustundir- 60 mín og 10 mín frímínútur.  

o Athyglin er farin eftir 50 mín. 

o Hafa betri/hærri borð og stóla í kennslustofum. 

 Mötuneytið er of dýrt.  

o ½ flatkaka með osti og 1 svali kostar 510 kr. (í Bónus kosta 5 helmingar 139 

krónur og 6 sneiðar af osti kosta 134 kr.) 

o Salatbarinn er eiginlega bara pastabar og ekki nógu hollur, vantar grænmeti. 

o Fínt að hafa hafragraut gefins, en bjóða upp á kanil í staðinn fyrir sykur eða 

kanilsykur. 

 Sveigjanlegri mætingareglur fyrir eldri nemendur. 

o Eiga að geta borið ábyrgð á sínu námi. 

o Ef þeir fá góðar einkunnir og stand sig í verkefnaskilum á mætingin ekki að gilda 

eins mikið.  

 Taka tillit til veikindavottorða frá 1. Degi. 

 Fleiri símatsáfanga, sem fæst lokapróf. 

o Hafa lotuáfanga/lotupróf  

 Eftir 18 ára ættu nemendur að geta mætt með staðfestingu úr líkamsrækt ef þeir kjósa 

það frekar. 

 Kaffihúsastemning í opnum rýmum á öllum hæðum 

o Þægilegir stólar og falleg borð eins og í Stúdentakjallaranum! 

 

FB hefur sífellt batnað með árunum og almennt séð erum við mjög ánægð með skólann okkar 

þrátt fyrir nokkur atriði sem hér eru nefnd og mætti bæta 

 

Jóhann Már Jóhannsson: stofa 111 
 

Sama verkefni var lagt fyrir á síðasta ári sem ekkert virðist hafa verið gert með.  Sem dæmi:  var 

óskað eftir veikinda kennslu á síðasta ári  sem ekki hefur náð fram. Okkar mat er að þessi tími 

er tímaeyðsla frá námi. 
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Helgi Reimarsson: stofa 110 
 

Loka rafvirkjadeildinni (líkt og snyrtibrautinni), til þess að svæðið sé aðgengilegt fyrir 

nemendur á rafvirkjabraut.  Til þess að þetta sé hægt þarf að læsa verðmæti inni, (verkfæri og 

fleira). 

Þetta gerir kröfu til þess að nemendur komi með sín eigin verkfæri þegar kennari er ekki á 

staðnum. Ef þeir vilja vinna verkefni utan hefðbundins kennslutíma, sem er mjög gjarnan er að 

gerast þegar það líður að prófum.  Til þess að þetta gangi upp þarf mikið traust og samstarf á 

milli nemenda og kennara. 

Fá kortakerfi fyrir ákveðnar kennslustofur, þannig að nemendur sem vilja geti fengið aðgengi 

að tölvu eða geta unnið að verkefnum utan kennslutíma og taka þá fulla ábyrgð á búnaði sem 

er í stofunni. 

Sjoppan í skólanum er dýr.  Það væri gott að opna aðra sjoppu til þess að keppa við hina. Fá 

samkeppni til þess að verð lækki. Sjoppan gæti verið rekin af nemendum og allur gróði færi í 

sjóð til þess að styrkja námsferðir fyrir nemendur. Sjoppan gæti stuðlað að hollara mataræði. 

(ATH fyrirmynd tekin af VMA). 

Ódýrara kaffi, 160kr fyrir einn bolla er alltof mikið. 

 

 

Hjálmur Flosason : stofa 15 
 

 Bæta félagslíf á einn eða annan hátt. 

 Koma aftur með reykingagáminn (skýlið). 

 Útbúa herbergi með ýmsum tækjum t.d. borðtennis, billjard o.fl. 

 Fjölbreyttari og ódýrari mat, ekki endilega hollari heldur brauð, pasta og þess háttar. 

 Betra loftræstikerfi.  

 Fleiri sófa í sameiginleg rými. 

 Skrifstofustóla fyrir nemendur í hverja stofu. 

 Stytta kennslustundir t.d. hafa þær 60 mínútur. 

 Bæta veikindaleyfiskerfið, hafa það sveigjanlegra. 

 Ipad fyrir alla nemendur. 

 Nýta portið við nýju bygginguna (busaportið) betur fá eitthvað annað en gras. 

 Lífsleikni á ekki að vera bóklegt fag heldur sýna fólki hvernig á að njóta lífsins. 

 Hvíldartíma fyrir nemendur og aðstöðu til þess. 

 Sjúkrapróf í skyndiprófum yfir önnina. 

 Bæta hálkuvarnir á bílastæðum. 

 Betri námsaðstöðu fyrir líkamlega fatlaða (t.d. bakveika) nemendur. 

 Fá gömlu stólana í matsalinn. Nýju eru ekki þægilegir. 
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Jóhanna Geirsdóttir: stofa 109 
 

Umhverfi 

 Fleiri sófa 

 Og eitthvert herbergi þar sem nemendur geta slakað á. Yrði mjög vinsælt í götum. 

 Fleiri hraðbanka–Betri staðsetningu á banka  

Gjald fyrir að taka út peninga úr öðrum útibúum 

 Ódýrara mötuneyti 

 Leysa bílastæðavandamál, fleiri bílastæði eða bílastæðahús. 

Námsaðstoð 

 Fá námsaðstoð í fleiri áföngum (t.d. eðlis- og efnafræði) á fleiri dögum 

Kennsla 

 Stytta kennslustundirnar úr 80 mín í 60 mín. 

 Geta hringt sig inn veikan í ákveðið mörg skipti (veikindadagar) 

 Fylgjast betur með kennurum sem kvartað er undan 

 Meiri vinna í hópum (Myndi hjálpa mikið til félagslega) 

 Fleiri símats áfanga 

 

Félagslíf 

 Fjölga og stækka böll. 

 Gera böllin eftirsóknarverð, t.d. val á hljómsveitum o.s.frv.  

 Meiri vinna í hópum (Myndi hjálpa mikið til félagslega) 

 Hvar er Ghetto-vikan ??????????????????????????????? 

 

 

Karen Júlía Júlíusdóttir: stofa 353 
 

Helsta niðurstaða  skólafundar þann 30. Október 2013 

 Matur ódýrar og aðstaða betri í matsal, vantar oft sæti í matsalnum.  Nýta matsalinn 

betur fyrir ýmsar skemmtilegar uppákomur í hádeginu, brjóta þannig upp daginn 

 Fjöldi nemenda í kennslustund oft alltof mikill sem kemur niður á náminu og líðan 

 Samskipti kennara og nemenda er oft ábótavant.  Kennarar  komi betur fram við 

nemendur, skilningur, framkoma og tillit til nemenda mætti vera betra.  Betri skilningur 

á því þegar um stutt veikindi er að ræða. 

 Húsgögn í skólastofum henta oft ekki hafa áhrif á líðan, borð of lág og stólar ekki góðir.  

Námsver sé aðgengilegra og hægt að fá aðstoð í öllum áföngum. 

 Námsgögn mættu vera fleiri sérstaklega einsog t.d. beinagrindur, mannslíkön og fleira 

sem nýtist í náminu.  Námsmat mætti vera fjölbreyttar t.d. símatsáfangar og meiri 

verkleg kennsla 

 Skólinn ætti að byrja  seinna á morgnana í skammdeginu og kennslustundir séu 60 mín.  

hefur mikil áhrif á líðan.   

 Boðleiðir skýrari á milli skólans og nemenda t.d. að fá sent sms ef um forföll kennara 

er að ræða. 

 Námsönn oftar brotinn upp t.d. að hafa sæludaga x 2 á ári. 



21 
 

Magnús Kristmannsson og Stefán Rafnar Jóhannsson: smiðjan 
 

Tréiðnaðardeild. 

Það sem mætti bæta. 

 Dagskólinn hætti fyrr á daginn. Kennsla mætti byrja fyrr  á daginn og hætta fyrr það er 

frekar þreytandi  að vera flesta daga til kl 17:45. Og of miklar eyður á milli tíma. 

 Efnisgjöld mættu koma í byrjun annar en ekki á miðri önn eða dreifa gjaldinu á önnina. 

 Sjálfsali í smiðju þar sem hægt væri að fá samlokur og djús. 

 Veikindareglur  mætti skoða betur t.d. að nemandi fengju  ekki fyrstu dagana skráða á 

sig sem veikindi. 

 Tréiðnaðardeildin vill fá sameiginlega árshátíð með lista og snyrtideildinni. 

 Rakatæki í skólastofur þar sem verið er að kenna verklegt nám. 

 Búningsherbergi með læstum skápum. 

 Þurrkskáp fyrir vinnuföt. 

 Betri tölvur í teiknistofu. 

 Brjóta upp námið með frjálsum verkefnum t.d. í eina viku þar sem nemandinn fengi að 

gera það sem hann langar til. Kenna jafnvel útskurð og rennismíði. 

Það sem okkur finnst gott við skólann. 

 Góð vinnuaðstaða flottir kennarar sem gera áfangana skemmtilegri. 

 Kennsla er almennileg og persónuleg. 

 Aðstaða í kaffistofu góð. 

 

Paolo M. Turchi: stofa 356 
 

 Fyrir okkur er draumaskólinn, skóli þar sem okkur líður vel og finnst gaman að læra, en ég veit 

ekki með aðra, svo ég miða þetta frá mínum huga og þar sem ég er á listnámsbraut, vildi ég 

óska þess að við myndlistarnemendur fengjum þægilegri aðstöðu til að koma og skapa listina 

okkar, eftir skóla og jafnvel um helgar. Einhverskonar listastúdíó fyrir nemendur, auðvitað er 

Smiðjan hérna, en mér finnst hún ekki nógu aðgengileg! Annað hef ég ekki að segja, nema bara 

að FB er frábær skóli. Ég hætti í MH og kom hingað með von um betra nám og betra 

andrúmsloft og ég varð ekki fyrir vonbrigðum.“ 

Okkur finnst skólinn fínn eins og hann er en það mætti alveg hafa á skólatöflunum eigin aðgang 

- vitum að það eru ennþá tölvur þannig, en við mundum ekki vilja hafa tölvu sem allir geta 

skoðað verkefnin sem við gerum og geta henda þeim eða færa. Einnig að skólinn ætti að vera 

með bækurnar en ekki láta okkur kaupa þær - þær eru mjög dýrar og láta okkur fá þær að láni. 

Að okkar mati væri betra ef verðið af ávöxtunum gæti verið lægra, finnst 100 krónur fyrir eina 

plómu eða eitt epli of hátt miða við hvað maður getur fengið það fyrir í Bónus, líka að hafa 

grænmeti væri ekki svo alslæmt. Ég er ekki reykingakona en að mínu mati þá ætti að hafa skýli 

fyrir þá sem eru að reykja, líka finna einhvern stað betur staðsettan fyrir reykingarfólkið, því 

það eru ungir grunnskólanemar sem ganga þarna framhjá með hendurnar fyrir nefinu.“  
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Finnst allt svo of dýrt í matsalnum eða bóksölunni, það eru sumir nemendur eins og ég sjálf 

sem eru að leigja og eiga varla efni á því að fá sér litla samloku eða epli í matarhléum og erum 

kannski í allan dag frá 8 til 18 í skólanum, algjörlega út í hött. 

 

 Kennslustundirnar eru frábærar og kennararnir hafa áhuga á því sem þeir eru að gera, en okkur 

finnst að það mætti endilega ýta við nemendum að læra, hjálpa þeim sem þess þurfa en auðvitað 

ekki útiloka þeim sem eru að gefa náminu athygli. 

 

Gott væri einnig fyrir nemendur að fá 5 til 10 mínútna pásu á milli 80 mín. kennslustunda, eða 

minnka kennslustundina því að þetta eru rosalega langdregnir tímar.“  

Félagslífið er æðislegt og kom ég frá því að vera lögð í einelti yfir í það að ég þekki nær alla 

hérna, núna er ég að útskrifast á þessari önn og er ég ekki nema sátt við það sem skólalífið hefur 

boðið mér og fer ég héðan með bros á vör!  

Ég hef ekkert út á skólann að segja, mér líður sæmilega hérna, eina (það er ábyggilega fleira, 

en ég leyfi öðrum að sjá um það) sem minnast mætti á er að það mætti hækka laun kennara, þið 

eruð öll svo yndisleg. 

Það sem myndi gera Fb að drauma skóla er að kennsla myndi byrja um 9 eða 9:30 ekki klukkan 

8. 

 

Í sumum kennslustundum eru ansi margir nemendur og stofurnar allt of þröngar fyrir svona 

marga. Það mætti bæta fleiri setustofum eða afdrepum sem hægt væri að setjast niður.  

Í textíl deildinni mætti gefa kennurum meira svigrúm í efnis kaupum. Við erum oft að vinna 

með hundleiðinleg efni, sem henta ekki alltaf þeim verkefnum sem við erum að gera af því þau 

eru ódýrust. Oft erum við líka að borga hellings pening í efnisgjöld.  

Mér finnst líka að það ætti að vera val hvers og eins hvort hann taki þátt í verkefnum sem 

þarfnast kynningar (power point verkefni), því það eru ekki allir tilbúnir að standa fyrir framan 

hóp af fólki og tala. Hópverkefni eru líka á gráu svæðinu að mínu mati.  

Maturinn í mötuneytinu mætti vera ódýrari og aðgengilegri. Námsefni (skólabækur) ætti að 

vera ókeypis eða aðgengilegt öllum á netinu, eins og á dreifnáminu. Hjá Paolo t.d. eru allar 

kennslubækurnar sem hann notar á pdf á dreifnámi. 

Draumaskólinn minn á að vera staður þar sem mér líður vel í. Mér finnst að það ætti að breyta 

því að nemendur þurfa að kaupa sínar eigin bækur og mér finnst að skólinn ætti að bjóða upp 

á kennslubækurnar frítt og að við fáum skriffæri og blöð með, einnig fyrir þá sem eru á 

myndlistabrautinni að þeir eiga ekki að þurfa að kaupa sína eigin pensla, möppu eða 

málningu. Og fyrir þá sem eru á fatahönnunarbrautinni eins og ég eiga að fá styrk til að kaupa 

efni sem þeir þurfa að nota og að við fáum að klára að sauma í tímunum svo að við þurfum 

ekki að gera heima og fáum kennslutíma oftar en tvisvar í viku í fatahönnun. 

  

Svo finnst mér að maturinn í mötuneytinu ætti að vera ódýrari og leyfa nemendum að fá 

aðeins meiri pásur á milli tíma. Svo finnst mér að allir ættu að mæta í skólann klukkan 10 í 

stað 8 og að flestir tímar eins og stærðfræði ætti bara að vera 40 mínútna tími í stað 80 svo að 

maður fái ekki hausverk yfir daginn.  

  

Samt sem áður líður mér bara vel í skólanum og er félagslífið hér bara fínt. Allir mega klæða 

sig, haga sér og segja eins og þeim líst og þannig eiga skólar að vera. FB er frábær skóli og 

bíður upp á marga möguleika en sumu má alveg breyta. 
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Okkur finnst að skólinn sé langt frá því að vera fullkominn. Endurskoða þarf kennslu aðferðir, 

kennara og jafnvel námsráðgjafa. Okkur finnst fáránlegt að tímar séu ekki kenndir eins – sumir 

kennarar eru alveg fáránlega strangir og tregir, vilja ekki hleypa fólki heim og varla hleypa i 

pásu, sumir kennarar sleppa því alveg að hleypa manni í mat, það drepur allan vilja og metnað 

fyrir náminu. Sumir kennarar eru alveg til fyrirmyndar þegar það kemur að því þeir eru ekki 

súper strangir þegar það kemur að náminu og það gerir það að verkum að nemandinn vilji mæta 

i tíma og langi að vinna fyrir náminu því það gefur nemendum einnig frelsi og sjálfstæði til að 

þróa, taka þátt og hugsa meira i tímum. Mannslíkaminn er ekki hannaður til að sitja a rassgatinu 

í allan dag og gerir þetta fólk latari og minna aktiv, í staðinn fyrir að hafa fjölbreyttari kennslu 

og frjálsari, við förum i skóla fyrir okkur og til að læra það sem við höfum áhuga á ekki fyrir 

ykkur, agi og refsingar þýða ekki að nemendur njóti þess að læra (þá er ég ekki að tala um 

heimanám). 

Þið segið einnig að skólinn sé eins og vinna, en ég tek ekki vinnuna heim með mér og ætti ekki 

að þurfa þess í skólanum, til þess að nemendur haldi einbeitingu a náminu ættum við að geta 

slakað a heima og notið frístunda sinna. Það er ekki hollt að einbeita sér eingöngu að skólanum 

og þá eru minni líkur a að nemandi hafi tíma fyrir frístundir til að rækta heila og sal. Ef maður 

er að læra það sem maður hefur áhuga a þá er maður að fara vinna í því heima því þá er það 

skemmtilegt.  

 

Þótt að kennarar séu með ákveðna menntun þýðir það engan veginn að þau séu hæf í að kenna 

öðrum það. Ég er til dæmis með kennara sem brýtur mann niður i staðin fyrir að gefa 

uppbyggilega gagnrýni, sem dæmi, í staðinn fyrir að segja að þetta sé flott sem maður er kominn 

með og maður getur þróað hlutina áfram, lætur hún manni liða eins og það sé ekkert nógu gott 

sem maður gerir og að ég sé i rauninni aldrei búin. Ég hætti að vinna í tímum hjá henni og hef 

fleiri svona sögur, í íslensku er þér sagt í byrjun tímans að þú ert líklega ekki að fara að ná 

þessum áfanga því það er svo há prósenta af fólki sem fellur í tímanum og auðvitað féll ég. Það 

var aldrei sagt við mig að ég gæti alveg náð þessu og þetta væri ekkert mál. Þetta hefur áhrif a 

alla ekki bara nemendur þegar það er verið að segja þér getu þína. 

Sumir kunna ekki mannleg samskipti og ættu ekki að vinna með þroskandi einstaklingum. Það 

ætti að fylgjast með starfsfólki jafnt og nemendum. Ég veit að fleiri hafa lent i þessu með 

kennarana en ekki allir átta sig a því. 

 

Það er margt meira sem við mundum breyta en einhversstaðar þarf að byrja. 
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Ragnar S. Magnússon: stofa 254 
 

FB- menntaheimilið okkar. Hvernig getum við gert FB að draumavinnustað ? 

„Í FB verður öflugra og fjölbreyttara félagslíf og einelti líðst ekki. Sófarnir verða fleiri en nú 

og borðin litríkari. Bókaverð verður lágt svo og verður ódýrt að versla í mötuneytinu. 

Dimmerljós í stofum og kennslustundir verða 60 mínútur. Námsframboð verður mjög fjölbreytt, 

m.a. hægt að læra viðskiptafræði og að verða bakari.“  

 

 

Ragnheiður Guðmundsdóttir: stofa 202 
 

 Fá 5-10 mín. pásu í tímanum, þ.e. að fá að standa upp og fara fram eftir 35. mín. 

 Bæta félagslífið t.d. með þemadögum, skólinn skreyttur, nemendur klæða sig upp og 

ákveðin dagskrá í gangi. Hægt að hafa sæludaga á einni önn og þemadaga á þeirri næstu. 

Hafa fleiri uppákomur. Bjóða uppá valáfanga þar sem farið er til útlanda.  

 Fleiri bílastæði 

 Færri nemendur í hópa 

 Fleiri innstungur í stofunum en ekki í loftinu 

 Betri og fleiri tölvur bæði fyrir nemendur og kennara og hátalara í allar stofur 

 Fá bakarí í skólann 

 Herbergi fyrir nemendur til að vera í í frímínútum þar sem hægt er að kynnast öðrum 

nemendum. T.d. hægt að vera með billiard, ping pong eða einhverja fleiri leiki í 

herberginu. 

 Koma upplýsingum til nemenda á heimasíðu FB með lengri fyrirvara 

 Bæta lyftinga aðstöðuna í íþróttahúsinu, en salurinn er góður. Of lítið af tækjum og þau 

orðin léleg. 

 Fá betri stóla í kennslustofurnar, þ.e. sem hægt er að hækka/lækka eftir stærð nemenda 

sem passa þá við borðin. 

 Ódýrari matur í mötuneytinu 

 Sveigjanlegri mætingaskyldu 

 Ekki heimanám, vinna meira í tímum. 

 Betri leiðbeiningar um ganga skólans. Búa til „app“  í símann eða vera með örvar á 

gólfunum eins og í Ikea 

 Námsaðstoð betur auglýst, mætti vera mun aðgengilegra á heimasíðunni og kennarar að 

auglýsa það betur. 

 Selja líka Kristal í mötuneytinu, ekki bara topp 

 Kennarar mega gjarnan nýta dreifnámið betur fyrir upplýsingar til nemenda. 

 Vantar meira félagslíf fyrir eldri nemendur 

 Kennarar mega vera duglegri að sussa eða vísa nemendum út ef þeir trufla síendurtekið 

kennslu 

 Vantar að hafa bekki fyrir framan allar stofur 

 Lengra vetrarfrí og á báðum önnum 
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Sigríður Anna Ólafsdóttir: stofa 37 
 

Kennslan í FB:  

 Hvernig er hún nú?: Kennslan er fín/mjög góð hér í FB. Það kom á óvart hversu góð 

hún var, búin að búast við öðru. Sumir segja hana hraða, aðrir hæga og enn aðrir létta.   

 Hverju ætti að breyta?: Sumir voru bara til í að vera í smíði, námið myndi byggjast á 

því að nemendur væri bara í sínu fagi eins og smíði. Nemendur veldu meiri sérgreinar 

strax í upphafi náms. Fámennir hópar í öllum fögum – hámark 15-20 nemendur í 

hverjum hópi. Kennslan byggist meira á fræðsluþáttum, vettvangsferðum og að 

nemendur væru virkir í kennslustundum, ekki þessa fyrirlestra og power-point glærur, 

við lærum ekkert af þeim. Erum ekki alveg sammála hvernig heimanámið ætti að vera. 

Sumir vilja auka það aðrir sleppa því alveg. Rökin voru m.a.  Við þurfum að læra meira 

heima því þá fræðumst við meira. Þeir sem ekki vilja heimanám segja að foreldrar kvarti 

undan því að þeir þurfa að aðstoða og stundum með hluti sem þeir vita ekkert um sjálfir. 

Skóladagurinn er langur hjá flestum og því ætti heimavinnan að vinnast í tímum eða á 

skólatíma. Leggja meiri áherslu á tímaverkefni. 

Kennslustofur í FB: 

 Stólar sem hægt er að hækka og lækka. Hitastilling í stofum betri en er nú, auðveldara 

að stjórna hitanum. Í kennslustofum í fögum eins og íslensku, sögu, félagsfræði og 

öðrum væru tölvur og i-padar sem nemendur hefðu aðgang að. Veggirnir væru líflegri 

en eru nú, í sumum stofum máluðu nemendur sjálfir. Myndir á veggjunum. Taflan og 

skjávarparnir góð eins og þeir eru.  

Ath! Tölvurnar sem nemendur hafa aðgang af eru mjög lélegar. Eru letjandi því þær 

slökkva á sér, eru lengi að opnast ofl.  

Námsaðstoð í FB:  

 Fyrstu vikurnar yrði hún kynnt mjög vel í öllum kennslustundum. Hún er nauðsynleg 

og góð eins og hún er – má alls ekki hætta. 

Lengd kennslustunda í FB: 

 Núverandi fyrirkomulag: Þessi tími þ.e.a.s. 80 mínútur er góður. Væri gott að kennari 

gæfi 5 mín. pásu inni í stofunni í hverri kennslustund. Nemendur færu ekki út úr henni, 

heldur gerðu hlé á vinnunni og gerðu eitthvað annað – eða ekki neitt, bara spjalla og 

tjilla. 

Umhverfi: 

 Salurinn þarf að vera hlýr. 

 Við sjáum fyrir okkur sófa á fleiri stöðum í opnu rýmunum.  
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Sigrún Birna Björnsdóttir: stofa 36 
 

Mæting 

 Breyta mætingareglum þannig að nemendur fái ekki fjarvist fyrir að vera veikur 

fyrstu tvo dagana!  

 Læknisvottorðin eru of dýr, tekur of langan tíma að fá læknistíma. 

 Frekar ætti að hafa 3-4 daga á önn sem hægt er að vera veikur. 

  

Nám og kennsla 

 Okkur í ÍSA 503 gengur betur með því að fá hjálp í námsveri við þau fög sem okkur 

gengur illa með eins og sögu, ensku, stærðfræði, jarðfræði, náttúrufræði, efnafræði. 

 Kennslan t.d. í ensku er þarf að vera meira lifandi og við þurfum að tala meira saman 

– læra meira enskt talmál! David og Gunnar ættu að kenna ensku 102 og 202.  

 Dagbjört ætti að kenna sögu á innflytjendabraut!  

 Í námsveri ætti að vera heimanámsaðstoð með kennurum ekki nemendum. 

Nemendur skrái sig í heimanámstíma.  

 Hafa kennslustundirnar 80 mínútur með 5-10 mín pásu. 

 Vinna meira í tímum og sleppa frekar heimavinnu – nemendum gengur miklu betur! 

Horfa frekar á myndir heima og vinna verkefnin í tímum.  

 Kennarar samræmi kennsluáætlanir þannig að próf lendi ekki öll á sömu vikum á 

önninni. Það er of erfitt að fara í mörg próf á dag! 

 Kennarar ættu að leyfa nemendum að hlusta á tónlist með heyrnatólum (ipod) í 

verkefnavinnu í tímum. 

 Kennarar leggi sig fram um að útskýra þannig að við skiljum, við erum að hlusta – 

skiljum bara ekki allt sem hann segir! 

 Kennarar ættu að nota facebook í kennslu – setja öll verkefni þar inn – allir 

nemendur eru á facebook! Ásgerður og David nota það og það er frábært [innskot 

kennara: Ásgerður og David gætu talað um þetta á kennarafundi] 

  

Umhverfið 

 Borðin eru of lítil. 

  Húsgögnin í stofunum mættu vera nútímalegri.  

  Maturinn er of dýr.  

  Fleiri sófa á ganginn. 

  Nemendur ættu að fá allan peninginn til baka þegar þeir skila lyklinum að skápnum.  
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Sigrún Gísladóttir: stofa 32 
 

Hvað er vel gert.  

Jákvætt að internetið sé opið öllum . Skólinn er duglegur að halda kynningafundi um háskóla 

og fl. Góðir kennarar sem kenna vel. Jákvætt að skólinn sé opin öllum og að gestir séu 

velkomnir. 

Hvað er hægt að bæta?  

Nemendur geti hringt sig inn veika og fengið leyfi  þegar þeir eru veikir i einn til tvo daga. 

Mikilvægt að laga rafmagnsinnstungur. Allt of lítið grænmeti i salatbar og það er ekki ferskt. 

... 

Vantar góða aðstöðu til að læra í. Yfirleitt allt fullt á bókasafni væri gott að hafa einhverja 

opna kennslustofu.Herða á reglum  á bókasafni þegar kemur að banni á mat.Kennarar ættu að 

gefa nemendum seint ef þeir koma 15 mín of seint en ekki 2-3 mín.Vantar fleiri bílastæði. 

Mættu vera fleiri sófar i skólanum.Þyrfti að vera kort á veggjum svo nýir nemendur geti ratað 

i stofur. 

 Í hvaða aðstæðum liður okkur best 

 Í tímum 

 

Draumaskólann væri með meiri sveigjanleika i mætingu. Umhverfið væri heimilislegra. 

Litríkara umhverfi.T.d gul álma græn álma osfr.Betri bílastæði. 

 

Sveinn Ingi Sveinsson: stofa 207 
 

Það sem vel er gert 

Gott er að fá hafragraut á morgnana, bæta mætti við föstudögum. Einnig er þægilegt að hver 

getur stundað námið á sínum hraða. Mikið úrval námsbrauta en sumir sakna 

viðskiptabrautarinnar. Ekki dýrt að stunda nám í skólanum. Margir kennarar góðir og 

skilningsríkir. Ánægja er með aukið símat. Góður andi í skólanum eða hlutlaus.  Mötuneytið er 

gott. 

Það sem mætti bæta 

Sýna þarf fram á notagildi námsins, tengja námið við raunveruleikann. Útskýra til hvers við 

lærum það sem við þurfum að læra. Fjarvistakerfi er ekki gott, viljum að vottorð lækna gildi 

fyrir allar fjarvistir. Myndavélar á bílaplan til að geta skoðað tjón. Stytta kennslustundir í eina 

klst. Enn þá meira símat. Bæta þarf skipulag hlutaprófa þannig að ekki séu öll á sama tíma. 

Betra kaffi í mötuneyti. Fleiri sófar í miðrýmum, nemendur vilja ekki alltaf vera í matsal. Fleiri 

áfanga með sleppikerfi, þ.e. að geta sleppt við lokapróf, þetta hefur m.a. í för með sér að maður 

getur einbeitt sér betur að færri lokaprófum í töflu. Láta vetrareinkunn gilda meira. Færa 

reykingasvæði, gámurinn var betri. Verð í mötuneyti er of hátt. 

Líðan í skóla 

Almenn vellíðan en tímar eru full langir og þörf er á hléum inni í tímum t.d. 5-10 mínútur.  Erfitt 

að mæta í tíma eftir klukkan fjögur. 

Takk fyrir okkur 
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Sigursteinn Sigurðsson: stofa 104 
 

 Minni heimavinnu. 

 Umræðutími með Júlla raf kennara a.m.k. einu sinni í viku. 

 Bónus í stað mötuneytis. 

 Stytta tímana í 60 mín. 

 Aukatíma í rafmagnsgreinum. 

 Fækka lokaprófum og meira símat. 

 Seinka fyrsta tíma til kl 09:00. 

 Mæta fyrr í skólann t.d. kl. 06:00 

 Betri stóla á rafdeild. 

 Opna kaffi aðstöðu aftur á rafdeild. TE og kaffi. 

 

Kveðja strákarnir í RTM 302. 

 

Sæmundur Rögnvaldsson: stofa 12 
 

Það sem vel er gert 

 Mötuneytið er til fyrirmyndar og hafragrauturinn stendur alltaf  fyrir sínu. 

 Félagslífið er gott fyrir yngri krakkana.  Aðstaðan er góð, lesstofan, bókasafnið og 

borðin á miðrýmunum 

 Skipulagið á stundatöflum virkar vel, lítið að árekstrum miðað við reynslu úr öðrum 

skólum 

 Meirihluti kennara er góður 

Það sem þarf að bæta 

 Opnunartíminn á bókasafninu, opið meðan skólinn er opinn og herða reglur í 

lesstofunni, stoppa talanda fólks. 

 Stytta tímana úr 80 í 60 mínútur. Bæta veikindakerfið, taka fullt tillit vottorða. 

Mætingarskyldan ætti að vera frjálsari fyrir eldri nemendur en strangari fyrir yngri 

nemendur. Breyta íþróttakennslu, t.d. hafa mætinguna frjálsari og/eða tengja ræktinni 

sem margir nota. Bæta líkamsræktaraðstöðuna í íþróttahúsinu. 

 Samræma álag, t.d. fyrir miðannarmat. Fylgjast betur með kennslu, kennararnir sinna 

ekki allir kennslunni nægilega vel og sumir kennarar skilja ekki skoðanir sínar eftir 

heima. 

 Hugsa fyrir reykingaraðstöðu, ekki reykja ofan í smábörnin. 

 Laga borðin sem eyðileggja fatnað og rugga til. Fleiri sófa, fleiri verklega tíma, 

fjölbreyttari tíma. 

 Fá próftöfluna fyrr, t.d. í upphafi annar. 

Það er mjög fínt að vera í FB en líka er hægt á auðveldan hátt að bæta ýmislegt og þá verður 

FB draumavinnustaðurinn okkar allra. 
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Víðir Stefánsson: stofa 112 
 

Umkvartanir  

 Nemendur vilja betri stóla, sérstaklega í rafiðnadeild. 

 Tækjabúnaður í líkamsræktarsal íþróttahússins við Gerðuberg er úreltur.  

 Betra skipulag á stundatöflu, göt of mörg og árekstrar tíðir. 

 Búa til FB-app, sem tekur upplýsingar úr Innu.  

 Nemendur vilja fá fleiri verkfæri á rafiðnadeild sem skólinn lánar á meðan á 

kennslustund stendur.  

 Leggja niður lokapróf . 

 Endurnýja tölvubúnað deildarinnar. 

 Betri aðstöðu á göngum skólans, bólstra bekkina fyrir framan stofurnar . 

 Betri búnað fyrir mælingar í rafiðnadeild. 

 Grjónagraut sem val á mót hafragrautnum.  

 Betri vinnuaðstöðu fyrir nemendur utan kennslustofu. 

 Taka tölvur á bókasafni af „domaini“ skólans.  

 Fleiri vetfangsferðir.  

 Meiri kynningu á framhaldsnámi að loknu rafvirkjanámi, ekki bara kynningu á 

meistaranáminu .  

 Kynning á réttindum og skyldum rafvirkja.  

 Skólinn hjálpi nemendum við að útvega sér námsamninga.  

 Kaupa hátalara fyrir kennaratölvur í stofum.  

 Nemendur vilja valáfanga í nýsköpun á rafvirkjabraut . 

Það sem er í góðu lagi.  

 Kennarar á rafvirkjabraut eru góðir.  

 Gott andrúmsloft í skólanum.  

 Besta rafvirkjabraut á landinu.  

 Gott félagslíf  
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Þorbjörg og Ásgerður: FÉS-hópur 
 

Nemendur í FES ræddu efnið út frá ýmsum sjónarhornum. Þeir ræddu vinnuaðstöðu í skólanum, 

skólaandann, kennsluaðferðir og uppbyggingu kennslustunda. Nemendur voru sammála um 

bókasafnið væri notalegur staður en þar mætti þó ýmislegt bæta, t.d. útbúa leshorn með sófum 

og púðum, leyfa leigu á bókum og hafa góðan prentara. Hópurinn var líka sammála um að það 

væri gott skipulag að hafa föstudaga stutta. Mötuneytið hefur kosti og galla. Viðmót 

starfsfólksins er gott og aðstaða til að hita mat er sömuleiðis góð og vöruúrvalið líka gott. Allir 

voru sammála um að hafragrautinn er mjög góður. Hins vegar þyrfti að bæta umhverfið þar, 

skreyta veggina og hafa notalegra umhverfi. 

 Þegar kom að vinnuumhverfinu voru allir sammála að vinnuborð í miðrými sé eitthvað 

sem koma skal og þarf að fjölga þeim til muna, nýta öll rými sem hægt er fyrir vinnuborð. Þá 

var talað um að nauðsynlegt væri að lífga upp á veggi skólans, hafa fleiri listaverk á veggjunum 

og skemmtilegri liti á veggina. Margir töluðu um stóla og borð í stofum, þeir henti illa fyrir þá 

sem eru t.d. hávaxnir eða bakveikir.  

 Uppbygging kennslustunda var líka til umræðu og voru flestir sammála um að 

mikilvægt væri að stytta kennslustundir og hafa þær 60 mín. Sú hugmynd kom fram að hafa 

kennslustundir 80 mín. en hafa 20 mín. af tímanum frjálsar, þ.e. að nemendur gætu unnið áfram 

ef þeir vildu en annars gætu þeir farið eftir 60 mín. Þá var rætt um að byrja kennslu seinna en 

8:15, t.d. 9 eða 9:30. Allir voru sammála um að laga þyrfti fjarvistarkerfið, að hægt væri að vera 

veikur einn dag og skrá það sem veikindi en ekki F. Þá telja nemendur nauðsynlegt að samræma 

vetrafrí FB við frí annarra skóla á höfuðborgarsvæðinu.  

 Þegar kom að kennslu voru nemendur sammála um að oft skorti á virðingu og skilning 

kennara gagnvart nemendum. Flestir kennarar þyrftu að auka fjölbreytni í kennsluaðferðum, 

hafa meira símat og val um að sleppa lokaprófi ef námseinkunn annarinnar er góð.  

 Sem dæmi um námsgreinar sem mætti bæta voru íþróttir og íslenska.  Í íþróttum mætti 

vera meira val um greinar og einnig að meta mætti aðra íþróttaiðkun í stað skólaáfanga. Einnig 

að of margir íþróttaáfangar væru skylda á brautum. Varðandi íslensku kom fram að aðallega 

þyrfti að breyta um innihald og áherslur í áföngum.  

 

 

Þórdís Hauksdóttir: stofa 14 

 

Á draumavinnustað okkar eru ekki of margir nemendur í tíma og tímarnir sjálfir ekki of langir 

það mætti einfaldlega útfæra þannig að bjallan hringdi eftir 40 mín. og þá væri 5 mín, pása til 

að rífa upp orkuna.(sbr. fyrirkomulag í VMA) 

  

Við óskum okkur fleiri símatsáfanga og fleiri valáfanga bæði almennt og innan kjörsviða 

og dönsku ekki sem skyldufag. Hafa algebru og brotadæmi sem val í stærðfræði og sleppa 

sönnunum. Heimanám verði minna og kennslustundir mættu vera mun fjölbreytilegri 

og líflegri, meiri útivist og ferðir auk t.d. skemmtilegra og áhugaverðra bíómynda tengdum 

hverju fagi. Facebook grúppur á áföngum fyrir þá sem það vilja .Gott væri að fá fyrirmæli um 

heimanám inni á dreifnámið t.d. gagnlegt þeim sem hafa verið veikir að geta fylgst með. Íþr 
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103  mætti vera frjáls mæting miðað við að skrá sig þá hvenær sem er í ræktina eða sund. (sbr. 

marga aðra skóla) 

  

 Við sjáum fyrir okkur betri námsaðstæður fyrir nemendur utan kennslustunda, fleiri námsver í 

einstaka greinum og stærri tölvusal fyrir nemendur á stærð við Sunnusal. Matsalur mætti vera 

stærri, fleiri tæki í ræktinni í íþróttasal og borðin í kennslustofunum rugga mikið og þarf að 

laga.  

  

Það væri mun hentugra fyrir okkur nemendur að fá sms ef kennari er veikur, en mætingarreglur 

varðandi veikindi nemenda þykja okkur ekki nægilega réttlatar, þ.e. að læknisvottorð ætti að 

gilda um fyrstu daga veikinda tímabils. Fyrir eldri nemendur t.d. 25 + og foreldra mættu 

mætingarreglur vera slakari vegna vinnu, barna og aðstæðna heimafyrir. 

  

Við myndum vilja bæta loftræstingu innanhúss og utanhúss að leysa það mál að nemendur úr 

FB trufli ekki nemendur í Hólabrekkuskóla með reykingum. Hafa  

  

Varðandi mataræði vildum sjá kaffi í skólanum frítt, - ódýrari mat í mötuneyti, ekki 

síst heilsudrykki og leyfa nemendum að velja hvenær þeir kaupa muffins og nammi. Og svo er 

þessi klassísk ósk um fleiri bílastæði. 

  

Björt og góð kveðja, 

Fél 103 

 

Guðrún Hrefna Guðmundsdóttir: framtíðarsýn skólameistara 

 
Það er gaman að vera í skólanum. Við mætum á morgnana full af starfsgleði og eftirvæntingu, 

því viðfangsefnin eru áhugaverð og krefjandi – til þess fallin að við vöxum af verkum okkar. 

Nám er vinna og FB er draumavinnustaður nemenda sem dvelja í skólanum samfellt frá níu á 

morgnana og til fjögur, fimm, sex á daginn, mæta í tíma, vinna heimaverkefni og fá þá aðstoð 

sem þeir þurfa á að halda til að námið skili árangri. Nemendur bera ábyrgð á námi sínu, en 

kennarar vaka yfir starfi þeirra og fylgjast með því að árangur náist. 

Skólinn er lýðræðisleg uppeldisstöð. Ýtt er undir sjálfstæði nemenda og þeir eru virkir í að móta 

skólasamfélagið, ásamt kennurum og öðru starfsfólki, m.a. með reglulegum skólafundum. 

Skoðanaskipti eru opin, jákvæð og uppbyggileg. Leitast er við að leysa fljótt úr ágreiningi, 

skilningur ríkir á því að skoðanir eru ólíkar og menn sjá hlutina hver með sínum hætti. Því eru 

umræður nauðsynlegar. 

Gróska er í öllum deildum skólans og skipast nemendur á námsbrautir þannig að svipaður fjöldi 

stundar verknám, bóknám og listnám.  Allt nám nýtur sömu virðingar, allt nám er til þess fallið 

að þroska einstaklinginn. Sérstök rækt er lögð við frumkvæði nemenda og sköpunarkraft. 

Í skólanum ríkir andrúmsloft virðingar og væntumþykju. Allir eru velkomnir á eigin forsendum 

og fjölbreytni fagnað. Nemendur og starfsfólk vaka yfir vellíðan hvers annars. Skólinn er fullt 

starf nemenda, sem ekki þurfa að stunda launavinnu með náminu. Félagslífið er kraftmikið og 

svo leiftrandi skemmtilegt að litið er til skólans sem fyrirmyndar í því efni. 
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Ég á mér þann draum að nemendur fái heitan hádegisverð í skólanum og allt námsefni sér að 

kostnaðarlausu. Tæknibúnaður skólans er í góðum takti við tækniþróunina og rafræn tækni nýtt 

sem eðlilegur þáttur í námi og kennslu. Húsnæði skólans er hreint, snyrtilegt og smekklegt í 

alla staði. Snyrtimennska er eftirsóknarverð og til þess fallin að auka árangur og styrkja 

sjálfsmynd okkar allra. 

Kennarar skólans eru fremstir á sínu sviði, í senn frábærir fagmenn í grein sinni og einstaklega 

hæfir í að miðla þekkingu og skilningi til nemenda. Þeir virkja nemendur og gera allt sem þeir 

geta til að auka námsárangur. Þeir fylgjast vel með námi nemenda, eru sérfræðingar í að lesa 

sýnileg teikn þess að nám fari fram og fljótir að grípa inn í með nýjum nálgunum og aðferðum 

ef árangur lætur á sér standa. 

Faglegt samstarf kennara um nám nemenda er stöðugt og öflugt. Kennarar ræða kennsluhætti 

og kennsluaðferðir á fundum - hjálpast að við að auka árangur kennslunnar.  Þeir fá reglulega 

endurmenntun á starfstíma skólans, sem styður við starf þeirra og stöðuga viðleitni til að bæta 

nám nemenda, ná framförum og njóta vinnunnar. 

FB er vel tengdur inn í íslenskt samfélag og við skynjum það í daglegu starfi. Stjórnvöld eru 

skólanum velviljuð og reyna eftir fremsta megni að styðja við starfsemina og styrkja aðbúnað 

nemenda og starfsfólks. Íslenskt atvinnulíf hefur miklar væntingar til skólans og tekur virkan 

þátt í að mennta ungt fólk með því að veita fyrsta flokks starfsþjálfun úti á vinnustöðum. Einnig 

eiga kennarar þess kost að koma í fyrirtæki og kynnast vinnubrögðum, starfsháttum og 

tækninýjungum. Nám nemenda í skólanum er þannig í góðum samhljómi við kröfur til 

starfsfólks á vinnumarkaði. 

Skólinn er í samstarfi við fjölmarga erlenda aðila með reglulegum nemenda- og kennaraskiptum 

í því skyni að auka víðsýni nemenda og kennara og treysta gagnkvæman skilning milli okkar 

og annarra þjóða. Skólaferðalög og vettvangsferðir innan lands og utan eru eðlilegur hluti 

skólastarfsins og verknámsnemendur eiga kost á því að stunda starfsþjálfun að hluta í útlöndum. 

Foreldrar fylgjast grannt með námsástundun barna sinna þar til þau verða lögráða og styðja 

undir heilbrigðan lífsstíl þeirra. Skólinn og heimilin eru þannig samstíga í þeim línudansi að 

gera unga fólkið smám saman alfarið ábyrgt fyrir lífi sínu – að veita þeim stuðning til að takast 

opin, kjarkmikil og lífsglöð á við verkefni fullorðinsáranna. 

 


