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Stefnuskrá 
 
Sýn 
Við eflum einstaklinga til þess að skapa framtíðina. 
 
Gildi 
Virðing, fjölbreytni og sköpunarkraftur. 
 
Hlutverk 
Að mennta nemendur til lokaprófs af bók-, list- og verknámsbrautum framhaldsskóla. 
 
Stefnumið 

1. Sérhver nemandi á að ná árangri í námi sínu.  
2. Við hlúum að athafnagleði, samvinnu og ábyrgum lífsmáta nemenda og starfsfólks. 
3. Við vinnum af heilindum, með fagmennsku, gagnsæi og ráðdeild að leiðarljósi. 
4. Við ræktum tengsl við samfélagið, hérlendis og á heimsvísu. 

 
Markmið 
Deildir og svið skólans setja sér markmið til þriggja ára með hliðsjón af sýn, hlutverki og stefnu-
miðum skólans. Markmiðin á að endurskoða árlega. 
 
Árangursmælikvarðar 
Til að mæla hversu vel okkur tekst að uppfylla stefnumið skólans eru reglulega birtar niður-
stöður eftirfarandi árangursmælikvarða:  

1. Hlutfall nemenda sem bætir námsárangur sinn milli anna (fjöldi lokinna eininga) / Hlutfall 
skráðra eininga sem nemendur ljúka með fullnægjandi árangri / Hlutfall nemenda sem ljúka 
meira en 30 einingum á önn / Útskriftatölur / Fjöldi nemenda sem útskrifast ≤ 20 ára / Hlutfall 
nemenda sem segist líða vel í skólanum.  

2. Fjöldi viðburða sem nemendur skipuleggja sjálfir / Fjöldi áfanga sem fleiri en einn kennir (t.d. 
þverfaglegir) / Mat nemenda á virkni í tímum / Þátttaka í heilsueflandi viðburðum / Mat 
starfsfólks á vinnuskilyrðum og starfsanda í könnun SFR. 

3. Trúverðugleiki stjórnenda (könnun SFR) / Ánægja  með upplýsingamiðlun / Rekstrar-afkoma. 
4. Ánægja forráðamanna ólögráða nemenda með þjónustu skólans / Fundir með ytri 

hagsmunaaðilum skólans / Samstarfsverkefni og fundir með aðilum í Breiðholti og nærumhverfi. 
 
 
Merki skólans 

Merki skólans er marggreina tré með stórri krónu og breiðum stofni. 
Tréð vísar til þess hversu traustur og fjölbreyttur skólinn er og hin 
breiða braut vitnar um gott aðgengi að námi.  
Til hliðar er skammstöfun á heiti skólans og tilgreind grunngildin 
virðing, fjölbreytni og sköpunarkraftur. 
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Sjálfsmat FB skólaárið 2016-2017 
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti hefur á undanförnum árum nálgast mat á skólastarfi á ýmsan 
hátt. Stefnuskrá skólans hefur legið fyrir frá hausti 2010 og verið endurskoðuð reglulega (sjá 
hér að ofan). Samstilling stefnu, sjálfsmats og árangursmælinga hefur verið á dagskrá, en er 
ekki enn komin í ákjósanlegan farveg.  Stór þáttur í mati á skólastarfi á skólaárinu var ytra mat 
á stofnuninni sem framkvæmt var haustið 2016 og niðurstöður birtar í upphafi vorannar. Í 
framhaldi fór skólinn í vinnu við að búa til umbótaáætlun sem samþykkt var af ráðuneytinu í 
júní 2017. Í árslok 2016 var skilað inn til ráðuneytisins stefnu FB 2017 til 2019 í samræmi við 
lög um opinber fjármál ásamt fjárhagsáætlun ársins 2017. Kennslukönnun var framkvæmd á 
vorönn og kennarar fengu niðurstöður sínar að lokinni prófsýningu. Ýmsar tölulegar 
upplýsingar eru notaðar til að skoða þróun skólastarfsins. Loks er að finna í þessari skýrslu allar 
ársskýrslur sviða og deilda í skólanum. 
Gæðaráð starfaði við skólann báðar annir skólaársins og stýrði starfinu. Í gæðaráði sátu 
Guðrún Hrefna Guðmundsdóttir, Magnús Ingvason, Júlíus Júlíusson, Bylgja Birgisdóttir og 
Stefán Andrésson. 
 

 Ytra mat á FB – tillögur og umbótaáætlun 

Ytra mat var framkvæmt á haustönn 2017. Ferlið var þannig að skólanum var gert að meta 
stöðu sína með sömu viðmiðum og vísbendingum og matsmenn nota. Matsmenn sóttu 
skólann heim og töluðu við einstaklinga úr hópi starfsmanna, nemenda og annarra 
hagsmunaaðila. Skýrsla um ytra mat var afhent í bréfi frá Mennta- og 
menningarmálaráðuneytinu þann 13. janúar 2017. Úttekaraðilar benda á nokkur tækifæri til 
umbóta við stjórnun skólans. Skólanum var gert að vinna umbótaáætlun í framhaldi af þeirri 
tillögugerð og skila inn til ráðuneytisins. 
 
 

1. Stjórnun og skipulag    

Tækifæri til umbóta Aðgerðir  Tímaáætlun Ábyrgð 

Styrkja fagstjórn 

einstakra 

kennslugreina. 

Bóknámssvið og listnámssvið greini 

nánar þörf fyrir fagstjórn og hvernig 

megi styrkja kennara í sínu faglega starfi 

og hlúa að faggreinakennslu. Fagstjórn í 

verknámi verði áfram óbreytt. 

Vor/haust 

2017 

Sviðsstjórar og 

kennarar 

Styrkja samskipti 

skólameistara og 

starfsfólks. 

Leggja áherslu á virðingu og samkennd. 

Starfsmenn finni að þeir geti treyst 

skólameistara. Gefa fagfólki meira rými 

til að ræða saman og móta skólastarfið 

á eigin vettvangi. 

Vor 2017-

vor 2018 

Skólameistari 

Auka samráð 

starfsmanna um 

áætlanir og breytingar. 

Auka samráð og upplýsingamiðlun eftir 

öllum tiltækum leiðum (fundir, kannanir 

og upplýsingamiðlun í gegnum 

fundargerðir og samtöl). Sækja til 

starfsfólks hugmyndir um breytingar og 

umbætur. Hlusta á og ræða viðbrögð 

starfsfólks við hugmyndum stjórnenda. 

Vor 2017-

vor 2018 

Skólameistari og 

stjórnendur 
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Tengja stefnu skólans 

með sýnilegri hætti við 

áherslur aðalnámskrár 

2011, t.d. grunnþætti 

Gengið verði frá stefnuyfirlýsingum 

einstakra námsgreina með skýr tengsl 

við grunnþætti aðalnámskrár (sbr. slíkar 

yfirlýsingar hjá Framhaldsskólanum í 

Mosfellsbæ). Drög eru til, þarf að ljúka. 

Vor 2017-

haust 2017. 

Sviðsstjórar, 

fagstjórar og 

kennarar  

Setja eftirlit með fleiri 

þáttum og 

verklagsreglum í 

sjálfsmatsáætlun. 

Skoðað í tengslum við gerð nýrrar 

sjálfsmatsáætlunar til þriggja ára frá 

hausti 2017 til vors 2020. 

 Gæðaráð 

Auka aðkomu 

skólanefndar og 

foreldra að 

stefnumótun og 

sjálfsmati skólans. 

Ræða útfærslu þessa þáttar á vettvangi 

skólanefndar og skólaráðs, e.t.v. að 

boða til sameiginlegs fundar. 

Haust 2017 Skólameistari 

Yfirfara ákvæði um 

skólasókn nemenda og 

viðurlög við þeim. 

Fara í ítarlega umræðu um skólasókn 

meðal nemenda og kennara á 

skólafundi og í deildum. Nýta 

niðurstöður til að endurskoða reglur um 

skólasókn. 

Vor 2017 Skólameistari í 

samráði við 

skólaráð og 

stjórnendafund 

Þróa símat enn frekar 

sem aðgerð til að 

draga úr fjarvistum 

nemenda. 

Rammi náms sé skýr og endurgjöf 

regluleg. Nota hvetjandi námsmat þar 

sem litið er á villur sem lærdóms-

tækifæri. Taka upp umræðu um 

leiðsagnarmat sem vinnulag á tilteknum 

sviðum skólans. Kennarar sem sækja 

ráðstefnu um leiðsagnarmat kynni 

aðferðarfræðina í skólanum og innleiði 

aðferðarfræðina í hópi sjálfviljugra.  

Vor 2017 - 

vor 2018 

Sviðsstjórar, 

fagstjórar og 

kennarar 

2. Kennsla og 

námsframboð 

   

Tækifæri til umbóta Aðgerðir  Tímaáætlun Ábyrgð 

Huga að sýnileika 

grunnþátta 

aðalnámskrár í 

kennslu. 

Kennarar hugi sérstaklega að þessu við 

skipulagningu kennslu og gerð 

kennsluáætlana á haust- og vorönn 

2017. 

Haust 2017 

- vor 2018 

Kennarar 

Auka gagnrýna hugsun 

nemenda og hæfileika 

til að koma skoðunum 

sínum á framfæri. 

Kennarar leggi áherslu á umræður hjá 

nemendum, kenni þeim að rökræða og 

skoða mál frá öllum hliðum. Ræða hvort 

kennarar þurfi endurmenntun til að 

geta betur beitt aðferðum gagnrýninnar 

hugsunar í kennslu. 

Haust 2017- 

vor 2018 

Kennarar 

Bæta svarhlutfall í 

nemendakönnunum. 

Gæðaráð greini nákvæmlega hver 

svörun er, svo og hvort og hvar þurfi að 

bæta hana. Skilgreini ráðstafanir, s.s. að 

stytta kannanir, fá spurningatillögur frá 

kennurum og umbuna nemendum fyrir 

að svara. 

Haust 2017 

– vor 2018. 

Gæðaráð 
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Greina áhrif af 

símanotkun nemenda í 

kennslustundum og 

móta viðbrögð. 

Kennarar ræði mögulegar leiðir í að 

takmarka símanotkun, t.d. með 

sameiginlegum reglum í tilteknum 

greinum eða deildum.  

 Sviðsstjórar og 

kennarar 

Gera áætlun um 

endurmenntun 

kennara. 

Kennarar skólans móti 

endurmenntunarstefnu sína, bæði á 

einstaklingsgrunni og eftir fagsviðum. 

Skrá stefnuna og gera áætlun um 

útfærslu. 

 Sviðsstjórar og 

kennarar 

3. Samskipti og líðan    

Tækifæri til umbóta Aðgerðir  Tímaáætlun Ábyrgð 

Leita leiða til að virkja 

fleiri nemendur til 

þátttöku í félagslífi. 

Skólaráð og nemendaráð búi til 

aðgerðaáætlun um leiðir til að auka 

þátttöku nemenda í félagslífi. 

Vor 2017 Skólaráð og 

nemendaráð 

Huga að breiðu 

aldursbili nemenda við 

skipulagningu 

félagsstarfs. 

Skólaráð og nemendaráð móti stefnu og 

aðgerðaáætlun um hvernig megi mæta 

nemendum á ólíkum aldri. 

Vor 2017 Skólaráð 

Þróun úrræða fyrir 

nemendur sem glíma 

við andleg veikindi. 

Vinna að áframhaldandi þróun á 

samstarfi við Þjónustumiðstöð 

Breiðholts og stuðla að alhliða 

umhyggju fyrir nemendum. 

Sálfræðingur kemur eftir þörfum. 

Vor 2017 – 

vor 2018 

Sviðsstjóri 

nemendaþjónustu 

Tengslum og 

samskiptum við 

atvinnulíf mætti koma í 

fastari farveg. 

Vinna stefnu og aðgerðaáætlun um það 

hvernig megi auka reglubundin og virk 

tengsl við atvinnulífið þar sem þau eru 

ekki fyrir hendi. Viðhalda þeim annars 

staðar. 

Haust 2017 Skólameistari, 

sviðsstjóri og 

fagstjórar 

verknáms. 

Tengslum og 

samskiptum við 

háskóla mætti koma í 

fastari farveg. 

Vinna stefnu og aðgerðaráætlun um það 

hvernig megi auka tengsl og samskipti 

við Háskólana. 

 Skólameistari og 

sviðsstjórar 

bóknáms og 

listnáms. 

4. Húsnæði og 

aðbúnaður 

   

Tækifæri til umbóta Aðgerðir  Tímaáætlun Ábyrgð 

Raungreinastofur 

þarfnast endurbóta. 

Vinna þarfagreiningu og móta stefnu 

um tækjabúnað og aðstöðu til 

raungreinakennslu. Gera tímasetta 

aðgerðaáætlun um framkvæmdina. 

Snertir m.a. innréttingar, tækjakaup, 

birtu og loftun, gaslagnir og 

brunavarnir. 

Vor 2017 Skólameistari 

Tölvukostur kallar á 

endurnýjun. 

Móta heildarstefnu um tölvumál 

skólans. Útbúa áætlun um endurnýjun 

og uppfærslu á tölvukosti. Sækja 

viðbótarsérfræðiþekkingu til að styrkja 

Vor 2017  Skólameistari 
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tölvuþjónustu í skólanum og bæta virkni 

tölvukerfa. 

Færa má afgreiðslu og 

skrifstofur stjórnenda 

til nútímalegra horfs. 

Taka til skoðunar og umræðu á 

vettvangi stjórnenda og skrifstofufólks. 

Haust 2017 Skólameistari 

Nýta má gangarými 

betur fyrir nemendur 

til vinnu og slökunar. 

Vinna stefnu um nýtingu gangarýma og 

hrinda í framkvæmd í framhaldinu. 

Vor og 

haust 2017 

Skólameistari 

5. Um lykilárangur    

Tækifæri til umbóta Aðgerðir  Tímaáætlun Ábyrgð 

Huga að því að fleiri 

afburðanemendur sæki 

um nám í skólanum. 

Áhersla lögð á að mæta þörfum allra 

nemenda, hvar sem þeir eru staddir 

námslega. 

2017 og 

áfram 

Skólameistari og 

fagfólk skólans. 

Könnun á viðhorfum 

og reynslu útskrifaðra 

nemenda mætti setja 

sem lið á matsáætlun. 

Vinna áætlun um hvernig megi 

framkvæma slíka könnun og leggja fyrir í 

framhaldinu. 

Haust 2017 

– vor 2018 

Gæðaráð 

 

 

 

 Stefna FB 2017-2019 í samræmi við 31. gr. laga um opinber fjármál 

Í tengslum við gerð fjárhagsáætlunar 2017 var unnin stefna til þriggja ára, þar sem skilgreind 

voru markmið, aðgerðir og árangursmælikvarðar. Stefnunni var skilað inn til mennta- og 

menningarráðuneytisins ásamt fjárhagsáætlun skólans 14. desember 2016 (sjá næstu síðu).  

Um er að ræða nýtt verklag, byggt á lögum um opinber fjármál no. 123/215, en þar segir m.a.: 

 31. gr. Stefnumótun ríkisaðila í A-hluta til þriggja ára.  

 Ríkisaðilar skulu á hverju ári móta stefnu fyrir starfsemi sína fyrir a.m.k. næstu þrjú ár. Í 

stefnunni skal m.a. greina frá markmiðum og almennum áherslum og hvernig þeim verði náð 

með tilliti til áætlaðra fjárveitinga. Gera skal grein fyrir mælikvörðum og viðmiðum sem lögð 

eru til grundvallar mati á árangri starfseminnar og niðurstöðum slíks mats fyrir næstliðin ár.  

 Stefnumótun ríkisaðila skal staðfest af hlutaðeigandi ráðherra og skal hann gæta þess að 

markmið og áherslur skv. 1. mgr. séu í samræmi við gildandi stefnu fyrir það málefnasvið sem 

við á.  
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Ríkisaðili Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 

Ábyrgðaraðili Guðrún Hrefna Guðmundsdóttir 

 

1 Hlutverk og framtíðarsýn 
 

 

Hlutverk: Að mennta nemendur til lokaprófs af bók-, list- og verknámsbrautum framhaldsskóla. 

Sýn: Við eflum einstaklinga til þess að skapa framtíðina. (Markviss valdefling einstaklinga 

styrkir lýðræði, frelsi og jafnrétti í samfélaginu og vekur áræði til nýsköpunar. ) 

Gildi: Virðing, fjölbreytni, sköpunarkraftur. 

2 Kjarnastarfsemi 

 FB er fjölbrautaskóli sem starfar eftir áfangakerfi. Í skólanum er hægt að stunda nám á bók-, 

list- og verknámsbrautum, framhaldsskólabraut og í sérdeild (starfsbraut). Nemendaþjónusta 

skólans er öflug og mikil áhersla lögð á einstaklingsbundinn námsstuðning, persónulega 

ráðgjöf, umsjón og fóstrun.   

Skólinn tekur við fjölmörgum nemendum sem hafa hætt námi í öðrum skólum. Skipulag 

áfangakerfisins gefur mörgum nemendum kost á að reyna fyrir sér með ólík viðfangsefni og 

námsleiðir, þannig að þeir geti fundið út hvað best hentar hæfileikum þeirra og áhugasviði.  

Skólanámskrá á vef skólans var síðast uppfærð haustið 2016. Ársnemendafjöldi skólans er 1090 

árið 2016. 

Skólinn er í samstarfi við Nýsköpunarmiðstöð Íslands og Reykjavíkurborg um rekstur Fab Lab – 

smiðju, sem þjónustar nemendur skólans, en einnig almenning, skóla, fyrirtæki og frumkvöðla.  

Skólinn er í góðu samstarfi við nærsamfélagið í hverfinu, stofnanir borgarinnar, félagasamtök 

og fyrirtæki. Skólinn tekur virkan þátt í fjölmörgum alþjóðlegum samstarfs- og 

nemendaskiptaverkefnum. 
 

Markmið 1 Tengist markmiði málaflokks 
 

Sérhver nemandi á að ná árangri í námi sínu (fjölga 

loknum einingum, minnka brotthvarf). 

Markmið 1: Fleiri nemendur ljúki námi 

á tilsettum tíma. 
 

Aðgerðir Upphaf Lok Kostnað

ur 2017 

Kostnað

ur 2018 

Kostnað

ur 2019 
 

Brottfallsáhættuskimun nýnema, 

umsjón, fóstrun og markþjálfun. 

2016 2019 5.000.0

00 

6.000.0

00 

6.000.00

0 

  Stuðla að faglegri umræðu kennara um 

námstækni og námsárangur. 

2017 2019 500.000 500.000 500.000 

 
Efla enn frekar námsstuðning í námsveri. 2017 2019 14.000.

000 

15.000.

000 

16.000.0

00 
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Mælikvarðar Gögn lögð til 

grundvallar 

Staða 

2015 

Staða 

2016 

Staða 

2017 

Viðmið 

2018 

Viðmið 

2019 
 

Hlutfall nýnema úr 

grunnskóla í námi 

eftir 3 annir 

(janúarstaða) 

Nemendaskránin

g í Innu. 

66% 73% 77% (79%) (82%) 

 
Hlutfall áfanga sem 

nem. dagsk. ljúka 

með fullnægjandi 

árangri. 

Nemendaskránin

g í Innu. 

75% 75% 

 

(76%) (77%) (78%) 

 Fjöldi heimsókna í 

námsver. 

Mætingaskráning 

(Inna og excel). 

2440 3103 3500 3500 3500 

 Fjöldi útskrifta  320 281 (300) (300) (300) 

 Fjöldi nemenda sem 

útskrifast 20 ára eða 

yngri (ekki 

frskbraut). 

Nemendaskránin

g í Innu. 

66 54 (60) (70) (80) 

 Markmið 2 Tengist markmiði málaflokks 

 Við hlúum að athafnagleði, samvinnu og 

ábyrgum lífsmáta nemenda og 

starfsfólks (auka ráðgjöf, sköpun, 

íþróttaiðkun og hugrækt). 

Stoðþjónusta svari þörfum nemenda fyrir ráðgjöf, 
stuðning og viðeigandi úrræði svo þeim sækist 
námið vel. 

 Aðgerðir Upphaf Lok Kostnað

ur 2017 

Kostnað

ur 2018 

Kostnað

ur 2019 

       

 Auka nýtingu FabLabsins í kennslu og 

nemendaþjónustu. 

2016 2019 5.000.0

00 

6.000.0

00 

6.500.00

0 

 Skipuleggja íþróttir, hreyfingu og útivist 

þannig að iðkun verði hluti af daglegu lífi 

nemenda a.m.k. til 18 ára. M.a. með 

samstarfi við World Class. 

2017 2019 1.500.0

00 

2.000.0

00 

2.000.00

0 

 Hugrækt og samhjálparverkefni fléttuð 

skipulega inn í skólastarfið. 

2016 2019 (í 

tímum) 

(í 

tímum) 

(í tímum) 

 Mælikvarðar Gögn lögð til 

grundvallar 

Staða 

2015 

Staða 

2016 

Viðmið 

2017 

Viðmið 

2018 

Viðmið 

2019 

 Heimsóknir til 

námsráðgjafa. 

Komuskráning 2715 2641 2600 2600 2600 
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 Fjöldi sem sækja 

FabLab áfanga. 

Áfangalistar í 

Innu; dagbók í 

FabLab 

4059 1734 

(H16) 

80 200 300 

 Fjöldi frjálsra 

mætinga í 

WorldClass. 

Mætingaskráning 

í Innu 

Ekki 

byrjað 

Ekki 

byrja

ð 

skráning

ar 

  

 Nem. líður vel í 

kennslustundum. 

Viðhorfskönnun. 71,6% 71,5

% 

72% 73% 74% 

 
 

Markmið 3 Tengist markmiði málaflokks 

 Við ræktum tengsl við samfélagið, hérlendis 

og á heimsvísu (fjölga þátttakendum í 

samstarfsverkefnum, viðburðum, 

utanlandsferðum og samráðsfundum). 

Áhersla er lögð á að bæta samfellu milli náms í 

skóla og á vinnustað svo hver nemandi geti 

lokið starfsnáminu innan tilskilins tíma. 

 Aðgerðir 

 

Upph

af 

Lok Kostnað

ur 2017 

Kostnað

ur 2018 

Kostnað

ur 2019 

 Fylgja eftir nemendaskiptaáætlunum á sviði 

verk- og listnáms. 

2014 -    

 Vinna að því að virkja skólann sem forystuafl 

í hverfinu. 

2017 2019 500.000 1  

 Vinna áætlun um samstarf við 

hagsmunaaðila verkgreina í atvinnulífinu. 

2017 2017 200.000   

 Mælikvarðar Gögn lögð til 

grundvallar 

Staða 

2015 

Staða 

2016 

Viðmið 

2017 

Viðmið 

2018 

Viðmið 

2019 

 Fjöldi 

utanlandsferða 

verk- og 

listnámsnemenda. 

Þátttökuskráning hjá 

verkefnastjóra. 

17 19 

 

   

 Gestakomur, 

viðburðir o.fl. 

Skráning 

kynningarstjóra. 

- - Skránin

gar 

  

 Skrifleg áætlun um 

samstarf við 

atvinnulífið. 

 Ekki 

til 

Ekki 

til 

Unnin Tilbúin Í 

framkvæ

md 

3 Rekstrarþættir 
 

Starfsmenn skólans eru 128 samtals. Í yfirstjórn eru 4 einstaklingar, í kennslu og 

kennslutengdum störfum eru 109 starfsmenn og 15 starfsmenn sinna öðrum störfum í 

skólanum. Skólinn er sérfræðingastofnun, kennarar og uppeldismenntað starfsfólk sinnir 

kennslu og annarri þjónustu við nemendur.  Stefnan er að hlúa sem best að kennurum og öðru 

starfsfólki þannig að kraftar þeirra beinist óskiptir að því að sinna skólastarfi í háum 
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gæðaflokki. Skólinn tekur þátt í verkefninu heilsueflandi Breiðholt og er lögð áhersla á 

heilsusamlegan lífsstíl starfsfólks og þar með að skapa nemendum gott fordæmi. Dæmi um 

aðgerðir eru niðurgreidd aðgangskort í heilsurækt og sund, jógatímar og hvíldarherbergi, 

áhersla á heilsusamlegt fæði í mötuneyti. Sérstök rækt er lögð við að auka samheldni í 

starfsmannahópnum með ýmiss konar uppákomum þær vikur sem skólinn starfar. 

Mannauðsstefna hefur enn ekki verið skrásett og þarf að ganga í það mál. Vilji er til þess að 

auka sjálfstæði starfsfólks og umboð til athafna og leita leiða til þess að hvetja kennara til þess 

að brydda sjálfir upp á nýjungum í skólastarfi – nýjungum sem eru til þess fallnar að mæta 

námsþörfum nemenda og rækta þroska þeirra og félagsauð. 

Skólinn hefur verið rekinn með halla undanfarin ár, en á síðasta ári tókst að snúa þeirri þróun 

við og greiða niður hallann að hluta. Vonir standa til að á rekstrarárinu 2016 takist að jafna 

rekstrarstöðu skólans og niðurgreiða hallann að verulegu leyti.  

Gæðastjórnun þarf að verða markvissari. Ljúka þarf gerð verklags- og ferlalýsinga og útbúa 

heildstæða rekstrarhandbók fyrir skólann. Einnig þarf að virkja árangursmælikvarða sem 

skilgreindir hafa verið að hluta og vinna að því að mælikvarðarnir varpi ljósi á það hvernig tekst 

að sinna hlutverki skólans og uppfylla sett markmið. Hugsa þarf um tilgang, form og 

uppbyggingu sjálfsmatsskýrslna til lengri tíma. 

Ytri úttekt á skólanum fór fram haustið 2016. Beðið er eftir niðurstöðum hennar. 
 

Markmið 1 Mannauðsmál í forgrunni (ljúka gerð stefnuskjala á sviði mannauðsstjórnunar, 

formgera frekar heilsueflingu, fjölga starfsmannaviðtölum) 
 

Aðgerðir Upph

af 

Lok Kostnað

ur 2017 

Kostnað

ur 2018 

Kostnað

ur 2019 
 

Ganga frá mannauðsstefnu og setja á 

heimasíðu. 

Vor 

2017 

Haust 

2017 

200.000 
  

 Skerpa á og fylgja eftir stefnu um 

heilsueflingu starfsfólks. 

Vor 

2017 

Vor 

2018 

5.000.0

00 

  

 
Starfsmannaviðtöl haldin reglulega. - - (stjórnu

n) 

  

 
Mælikvarðar Gögn lögð til 

grundvallar 

Staða 

2015 

Staða 

2016 

Viðmið 

2017 

Viðmið 

2018 

Viðmið 

2019 
 

Mannauðsstefna 

afgreidd og birt. 

Skjal  á heimasíðu. - - Lokið   

 
Fjöldi sem nýtir 

heilsustyrk. 

Bókhald skólans. 0 0 20 30 50 

 
Fjöldi 

starfsmannaviðtala 

á ári. 

Excel-skráning. 25 36 65 65 65 

7 Markmið 2 Hagkvæm og hugvitssamleg nýting fjármagns í þágu menntunar. 
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 Aðgerðir Upph

af 

Lok Kostnað

ur 2017 

Kostnað

ur 2018 

Kostnað

ur 2019 

 Setja fé í hluti sem ýta undir 

framkvæmdagleði og nýsköpun í skólastarfi. 

-     

 Vinna áætlun um endurskipulagningu 

skólahúsnæðis og búnaðar 

2017

v 

2018    

 Mælikvarðar Gögn lögð til 

grundvallar 

Staða 

2015 

Staða 

2016 

Viðmið 

2017 

Viðmið 

2018 

Viðmið 

2019 

 Fjöldi nýjunga og 

nýsköpunarverkefna 

Skráning 

nýjunga í 

tímaröð. 

     

 Áætlun um húsnæði liggur 

fyrir. 

 Ekki 

til 

Ekki 

til 

Í vinnslu Tilbúið  

 Markmið 3 Gæðastjórnun efld. 

 Aðgerðir  Upph

af 

Lok Kostnað

ur 2017 

Kostnað

ur 2018 

Kostnað

ur 2019 

 Ljúka vinnu við verklagsreglur og 

starfslýsingar 

Haust 

2017 

Vor 

2019 

   

 Virkja betur og fleiri árangursmælikvarða      

 Undirbúa innleiðingu matslíkans (t.d.  CAF) Vor 

2018 

Vor 

2019 

   

 Vinna áætlun um úrbætur í skjalastjórnun 

skólans 

Vor 

2018 

Vor 

2019 

   

 Mælikvarðar Gögn lögð til 

grundvallar 

Staða 

2015 

Staða 

2016 

Viðmið 

2017 

Viðmið 

2018 

Viðmið 

2019 

 Verklagsreglur afgreiddar Rekstrarhand

bók. 

Ekki 

til 

Ekki 

til 

Í vinnslu Í vinnslu Tilbúið 

 Áætlun um innleiðingu 

skjalastjórnunar 

 Ekki 

til 

Ekki 

til 

Í vinnslu Tilbúin  
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 Einkunnadreifing 2012 - 2017 

 
Einkunnadreifing          

            

Deild 17 vor 
16 

haust 16 vor 
15 

haust 15 vor 
14 

haust 14 vor 
13 

haust 13 vor 
12 

haust 
Allar 

annirnar 

1 5,90 5,85 5,82 6,37 6,22 6,50 6,29 6,23 6,50 6,60 6,23 

2 6,94 6,67 6,97 6,75 6,68 7,01 6,61 6,65 6,87 6,85 6,80 

3 4,84 5,16 5,45 5,39 5,73 5,84 6,20 6,52 6,08 6,60 5,78 

4 6,77 6,20 6,95 6,51 6,67 6,66 6,45 6,77 6,95 6,54 6,65 

5 7,05 6,93 7,10 7,03 7,45 7,30 7,31 7,36 7,13 7,61 7,23 

6 6,73 6,84 7,06 7,28 6,79 7,39 7,26 7,56 7,03 6,99 7,09 

7 5,69 6,28 5,73 5,98 5,92 6,46 6,09 6,48 6,19 5,78 6,06 

8 7,11 6,85 7,20 7,58 6,75 7,36 7,60 7,54 7,82 7,56 7,34 

9 7,37 7,17 7,26 7,16 7,28 7,20 7,17 7,48 7,41 7,12 7,26 

10 7,94 7,80 8,03 7,16 6,00 7,15 7,01 7,20 7,15 7,53 7,30 

11 5,73 5,91 6,29 6,11 5,81 6,17 6,50 6,06 5,84 6,01 6,04 

12 5,84 6,61 7,22 7,29 7,83 7,63 7,23 7,66 8,00 7,63 7,29 

13 6,46 6,03 7,02 7,18 6,88 7,10 6,43 6,41 7,21 7,06 6,78 

14 5,71 6,17 6,08 5,22 6,08 6,20 6,57 6,71 6,43 6,46 6,16 

15 6,04 6,061 6,85 6,22             6,29 

Alls 6,41 6,44 6,74 6,62 6,58 6,86 6,77 6,9 6,9 6,88 6,69 

            

1   Enskudeild 9 Snyrtideild     

2   Félagsgreinadeild 10 Starfsdeild     

3   Íslenskudeild 11 Stærðfræðideild    

4   Íþróttadeild 12 Textíldeild     

5   Listadeild  13 Tréiðnadeild     

6   Rafiðnaðardeild 14 Tungumáladeild    

7   Raungreinadeild 15 Upplýsingatæknideild    

8   Sjúkraliðadeild        

 

 Hlutfall þeirra sem stóðust áfanga, féllu eða hættu 
 

Haustönn 2016   
Féllu Hættu Stóðust 

1574 571 5561 

20% 7% 72% 

Vorönn 2017 
Féllu Hættu Stóðust 

1419 529 5011 

20% 8% 72% 
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 Fjöldi einkunna og hlutfall skólaárið 2016-2017 
 

Einkunnir V 17 Fjöldi Hlutfall Einkunnir 16 H Fjöldi Hlutfall 

D 9 0% D 13 0% 

F 177 3% F 195 3% 

H 529 8% H 571 7% 

M 57 1% M 17 0% 

S 576 8% S 561 7% 

Z 24 0% Z 13 0% 

0 376 5% 0 432 6% 

1 195 3% 1 207 3% 

2 214 3% 2 208 3% 

3 214 3% 3 233 3% 

4 253 4% 4 299 4% 

5 423 6% 5 485 6% 

6 788 11% 6 814 11% 

7 1006 14% 7 1176 15% 

8 1148 16% 8 1319 17% 

9 861 12% 9 929 12% 

10 164 2% 10 234 3% 

Fjöldi 6959   Fjöldi 7706   

            

Féllu 1419 20% Féllu 1574 20% 

Hættu 529 8% Hættu 571 7% 

Stóðust 5011 72% Stóðust 5561 72% 
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 Skipting nemenda á brautir 2013-2017 
 

  2017V 2016H 2016V 2015H 2015V 2014H 2014V 2013H 

Braut Fjöldi Fjöldi Fjöldi Fjöldi Fjöldi Fjöldi Fjöldi Fjöldi 
10B (2 nemendur úr grunnskóla sem 
tóku áfanga í FB)     2 2         

Almenn námsbraut     18 30 22 34 41 40 

Almenn námsbraut - 
framhaldsskólapróf 60 68 44 60 45 62 54 59 

Félagsfræðabraut/félagsvísindabraut 171 196 170 169 194 190 215 253 

Grunnnám bygginga- og 
mannvirkjagreina     18 18 17 27 21 24 

Grunndeild rafiðna     45 49 58 71 60 61 

Sjúkraliðabrúin     0 2 2 0 1 1 

Sjúkraliðabraut 69 66 82 88 73 86 79 99 

Húsasmiðabraut 83 82 54 48 42 28 33 38 

Innflytjendabraut     0 3 6 8 19 45 

Íþróttabraut 76 86 75 83 103 115 117 121 

Handíðabraut/Fata- og textílbraut 42 46 32 39 46 55 54 63 

Listnámsbraut/Myndlistarbraut 136 162 152 161 147 172 164 173 

Nýsköpunarbraut 3 3             

Málabraut/Hugvísindabraut 30 35 33 39 41 45 53 48 

Náttúrufræðibraut/Náttúruvísindabraut 81 93 78 89 82 91 98 99 

Ótilgreint nám, (og opin braut, 
innflytjendabraut 16h og 17V) 52 47 18 20 12 2 12 8 

Rafvirkjabraut 87 96 33 36 25 19 25 23 

Starfsbraut 42 44 38 39 39 39 39 37 

Snyrtibraut 93 103 83 95 97 119 102 111 

Nám að loknu starfsnámi 21 17 10 15 33 18 13 19 

Tölvubraut 67 81 52 59 51 52 21 14 

  1113 1225 1037 1144 1135 1233 1221 1336 

Nemendur í leyfi 24 16 22 20 31 43 48 70 

Fjöldi virkra nemenda 1089 1209 1015 1124 1104 1190 1173 1266 

Kennslumagn í dagskóla (h16 og v17 í 
klukkustundum) 1399 1409 1780 1780 1780 1970 2030 1964 

                  

Nemendur í kvöldskóla 344 329 415 505 522 505 584 595 
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 Skipting nemenda á brautir dagskóla haustönn 2016 og vorönn 2017 
 

  2016H   2016H 2017V   2017V 

Námsbrautir kk kvk Samtals kk kvk Samtals 

Starfsbraut 25 19 44 24 18 42 

Félagsvísindabraut 83 113 196 73 98 171 

Hugvísindabraut 5 30 35 4 26 30 

Náttúruvísindabraut 50 43 93 43 38 81 

Íþróttabraut 61 25 86 52 24 76 

Tölvubraut 71 10 81 59 8 67 

Framhaldsskólabraut 40 28 68 37 23 60 

Opin braut-Ótilgreind braut-Innflytjendabraut 16 31 47 19 33 52 

Nám að loknu starfsnámi 10 7 17 13 8 21 

Fata- og textílbraut 7 39 46 7 35 42 

Myndlistarbraut 49 113 162 40 96 136 

Nýsköpunarbraut 2 1 3 2 1 3 

Húsasmiðabraut 76 6 82 77 6 83 

Rafvirkjabraut 90 6 96 80 7 87 

Sjúkraliðabraut 2 64 66 0 69 69 

Snyrtibraut 0 103 103 1 92 93 

 587 638 1225 531 582 1113 

       

 

 Skipting nemenda á námsbrautir kvöldskóla haustönn 2016 og 
vorönn 2017  

       

  2016H   2016H 2017V   2017V 

Námsbrautir kk kvk Samtals kk kvk Samtals 

Húsasmiðabraut 57 5 62 92 2 94 

Rafvirkjabraut 96 4 100 84 7 91 

Sjúkraliðabraut 5 62 67 3 70 73 

Nám að loknu starfsnámi 6 9 15 2 3 5 

Ótilgreind braut  25 18 43 35 29 64 

Félagsvísindabraut 12 22 34 5 7 12 

Hugvísindabraut 1 1 2 0 0 0 

Náttúruvísindabraut 3 0 3 2 2 4 

Snyrtibraut 0 3 3 0 1 1 

 205 124 329 223 121 344 
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 Niðurstöður úr kennslumati vorönn 2017 
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 Skýrslur sviða og deilda 
 

a. Ársskýrsla bókasafns FB 
Eftirfarandi er ársskýrsla bókasafns Fjölbrautaskólans í 

Breiðholti, skólaárið 2016-2017. Tölur miðast við 

skólaárið, nema tölur um fjárveitingu og útlán, sem miðast 

við árið 2016. Tölur í svigum eru frá skólaárinu 2015-2016. 

 

STARFSEMI OG ÞJÓNUSTA 

Bókasafnsfræðingur og forstöðumaður bókasafns er 

Þórunn Snorradóttir í 100% stöðu. Í tengslum við 

bókasafnið er námsver, umsjónarmaður þess er Sunneva G. Filippusdóttir. Guðjón Ívarsson 

kerfisstjóri annaðist almenna afgreiðslu á safninu frá kl. 9:30-12:30 og aðstoðaði bæði 

nemendur og kennara í tengslum við tölvunotkun. Í samráði við starfsbraut skólans var nemandi 

af þeirri braut í starfsnámi 4 klukkustundir í febrúar. 

 

AFGREIÐSLUTÍMI 

Á haustönn og vorönn var opið mánudaga til fimmtudaga frá kl. 8:00-16:00. Á föstudögum var 

safnið opið frá kl. 8:00-15:00. Nemendur höfðu aðgang að lesstofu frá kl. 8:00-21:00 mánudaga 

til fimmtudaga og á föstudögum frá kl. 8:00-15:00. 

 

SAFNKYNNING OG SAMSTARF 

Jóhanna Geirsdóttir tölvukennari hefur kynnt fyrir öllum nemendum sínum leit í Gegni 

tölvukerfi bókasafnsins. Hún hefur einnig sýnt nemendum heimasíðu safnsins. Samvinna 

bókasafnsfræðings og Jóhönnu hefur reynst mjög vel. Nýnemar og nemendur í íslensku taka 

þátt í ratleik þar sem þeir koma m.a. á bókasafnið og þurfa að afla sér upplýsinga um safnið og 

starfsemi þess. Bókasafnsfræðingur er alltaf til staðar á foreldrakynningum og upplýsir foreldra 

um það sem er í boði á safninu. Í samstarfi við Sunnevu í námsveri hefur undirrituð aðstoðað 

nemendur í ensku. Skrifað fyrir þá og aðstoðað við verkefnavinnu og próf. 

Í vetur, sem endra nær, nutu allir nemendur sem komu á bókasafnið til heimildaleita leiðsagnar 

bókasafnsfræðings. Auk þess var aðstoðað varðand tölvunotkun og útprentun.  

 

LESAÐSTAÐA 

Í lesstofu eru lesbásar fyrir 22 nemendur. Auk þess eru á safninu 2 hópvinnuborð og lesborð 

fyrir 9 nemendur. 

 

LJÓSRITUN OG ÚTPRENTUN 

Ljósritun nemenda hefur minnkað á safninu en kennarar ljósrita í mun meira mæli. Útprentun 

hefur aukist verulega. Hluti verkefnavinnu nemenda fer fram á safninu og þá ljósrita nemendur 
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heimildir sem teknar hafa verið frá vegna heimildavinnu. Í upphafi anna fá nemendur 50 

blaðsíðna prentkvóta. Ef hann þrýtur geta nemendur keypt aukakvóta á safninu. 

 

TÆKI 

Hægt er að fá 12 heyrnartól lánuð á safninu og eru þau mjög mikið notuð.  

Nú eru 8 fartölvur á safninu, 6 lausar og 2 sem eingöngu ná nota til þess að prenta út. Borðtölvur 

eru 20. Allar þessar tölvur eru mikið notaðar meiri hluta dags. Nemendur fá afhent notendanöfn 

og lykilorð í tölvur skólans á safninu Á bókasafninu eru ennfremur 18 myndavélar til útleigu fyrir 

nemendur í ljósmyndaáföngum. 

  

Eins og áður hefur komið fram prenta nemendur nú miklu meira en áður á safninu þar sem 

mikið þarf að prenta út af námsefni sem er í dreifnámi. Auk þess nýta kennarar sér prentara og 

ljósritunarvél á bókasafni mun meira en áður. Fjórir prentarar eru á safninu og í námsveri, einn 

fyrir nemendur, kennara og starfsfólk bókasafnsins. Annar, sem jafnframt er ljósritunarvél, er 

fyrir kennara og starfsfólk bókasafnsins. Þriðji prentarinn er eingöngu tengdur við tölvu á 

skrifstofu safnsins og sá fjórði eingöngu tengdur við tölvu umsjónarmanns námsvers. Eins og 

gefur að skilja er mikið álag á þann prentara sem kennarar, nemendur og starfsmenn bókasafns 

nota.  

 

KYNNINGARMÁL - SÝNINGAR 

Nýjar bækur voru allan veturinn til sýnis en þær voru í langflestum tilvikum keyptar að ósk 

kennara.  

Safnið er áskrifandi að Morgunblaðinu á Netinu, hvar.is, snara.is, ordabok.is og doktor.is. 

Sú skemmtilega nýlunda varð vor 2013 að nemendur á handmenntabraut settu upp sýningar á 

verkum sínum á safninu. Það samstarf við handmenntabraut var enn í vetur.  

 

HEIMILDALEIT, PRÓF, YNDISLESTUR OG VAL 

Nemendur vinna ýmis verkefni á bókasafninu. Bókasafnsfræðingur sér um að undirbúa 

heimildalista í samráði við kennara til að auðvelda nýtingu á safnkostinum. Öll gögn (bækur, 

tímarit, ljósrit o.fl.) eru geymd í skrifstofu og eru ekki lánuð út af safninu á meðan á 

heimildavinnu stendur. Í námsveri bókasafnsins taka nemendur próf en það dró úr því á vorönn 

þar sem nær eingöngu skjólstæðingar Sunnevu fengu að taka próf í námsverinu. Í skólanum er 

kvatt til yndislesturs t.d. í ensku og íslensku og hefur verið góð samvinna milli þessara deilda og 

bókasafns og er reynt að sjá til þess að nemendur fái alltaf nýjar bækur til aflestrar í tengslum 

við yndislesturinn. Námsráðgjafar ásamt með áfangastjóra aðstoða nemendur við val á 

bókasafninu. Borðtölvur safnsins eru þá fráteknar fyrir val í u.þ.b. viku.  

 

ÚTLÁN OG MILLISAFNALÁN 

18. maí voru millisafnalán alls 25 (24). Þetta voru aðallega bækur og mynddiskar frá 

Borgarbókasafni í Gerðubergi. Auk þess voru bækur lánaðar og fengnar að láni úr öðrum 

framhaldsskólasöfnum. 
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Útlán á diskum og bókum á safninu voru 166 (83). Nokkuð hafa aukist útlán úr Gegni þar sem 

nemendur FB sem skulda minna en 5000 kr. á Borgarbókasafni geta nú fengið lánaðar bækur á 

bókasafni skólans. 

 

Skammtímalán á kennslubókum, orðabókum, fartölvum og öðru efni á bókasafni og í stofur 

voru skráð sérstaklega. Bæði var um að ræða lán til kennara og nemenda. Þessi lán voru alls 

3.648 (4.236) á árinu. Þessa minnkun má að einherju leyti skýra með auknu námsefni á Netinu. 

Nemendur prenta út námsefni í stað þess að fá námsbækur lánaðar. 

 

SAFNKOSTUR  

Í lok 2016 voru skráðir 14.967 (14.729) titlar af bókum og nýsigögnum. Þó nokkuð var afskrifað 

af bókum. 

 

Tímarit: Tímarit í áskrift eru 51 (51). Reglulega berst einnig mikill fjöldi ókeypis fréttabréfa til 

safnsins.  

 

Nýsigögn: Nokkuð bættist við af mynddiskum þetta skólaárið aðallega voru þetta diskar með 

íslenskum kvikmyndum. 

 

Úrklippur: Bókasafnsfræðingur klippir út greinar um starfsmenn og núverandi og fyrrverandi 

nemendur skólans ef greinar um afrek þeirra á einhverju sviði birtast í dagblöðunum. 

 

FJÁRVEITING 

Árið 2016 var engin afmörkuð fjárveiting ákveðin til safnsins. Eftirfarandi listi sýnir hvernig 

útgjöldum var skipt: 

 

Bækur, blöð og tímarit  Kr.   532.458            (Kr. 665.174)                 

Ritföng, skrifstofuáhöld, mynddiskar,  

félagsgjöld,  Landskerfi bókasafna, 

afnotagjöld og aðgangur að 

gagnagrunnum 

 Kr.   953.038            (Kr. 866.449)                                       

Alls   Kr. 1.485.496          (Kr. 1.438.955)  

 

GJAFIR   

Að vanda bárust safninu þó nokkrar bókagjafir. Auður Guðjónsdóttir íslenskukennari og Paolo 

M. Turchi myndlistarkennari gáfu mjög veglegar bókagjafir. Ennfremur færði María Weinberg 

bókasafninu gífurlegt magn af bandarískum bókmenntum. Stór hluti þeirra var gefinn 

áhugasömum nemendum skólans.  
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FLOKKUN OG SKRÁNING 

Nýtt efni var flokkað og tölvuskráð jafnóðum og það barst til safnsins eins og verið hefur 

undanfarin ár. 

 

HÚSNÆÐI OG BÚNAÐUR 

Húsnæði bókasafnsins er óbreytt frá fyrra ári og deilir bókasafnið húsnæðinu með námsveri 

skólans. 

 

ALMANNATENGSL - RÁÐSTEFNUR – NÁMSKEIÐ 

Bæði hópar og einstaklingar heimsóttu safnið til að kynna sér starfsemi þess. Þar var m.a. um 

að ræða foreldra nýnema, bókasafnsfræðinga í framhaldsskólum og ýmsa aðra gesti bæði 

innlenda og erlenda. Þórunn sótti flesta almenna kennarafundi í FB. Námskeið í skráningu í 

Gegni, og vorfund og jólafund bókasafnsfræðinga í framhaldsskólum. Auk þess tók hún þátt í 

landsfundi bókasafnsfræðingu sem var haldinn í Reykjanesbæ haustið 2016. 

 

Reykjavík, í maí 2017  

Þórunn Snorradóttir 

 

 

b. Ársskýrsla bóknámssviðs 
Undir bóknámssvið falla eftirfarandi deildir: Íslenskudeild, Enskudeild, Deild erlendra 

tungumála, Félagsgreinadeild, Íþróttadeild, Stærðfræðideild, Raungreinadeild og Tölvudeild. 

 

Kennarar – áfangar 

Skólaárið 2016 – 2017 störfuðu samtals 52 kennarar á haustönn og 48 kennarar á vorönn í 

þessum sjö deildum sem falla undir bóknámssvið.  

Þeir voru: Andri Þorvarðarson: sagnfræði og félagsmálafulltrúi, Anna Jóna Guðmundsdóttir: 

sálfræði, Anna María Gunnarsdóttir: íslenska, Anna Sigríður Sigurðardóttir: spænska, Auður 

Guðjónsdóttir: íslenska, Auður Lorenzo: spænska og félagsmálafulltrúi, Áslaug Gísladóttir: 

jarðfræði og landfræði, Ásta Ingibjartsdóttir: ÍSA og leikræn tjáning (á haustönn), Barclay 

Anderson: enska, Bjarni Antonsson: upplýsingatækni og forritun, Björn Guðmundsson: 

efnafræði, Brynja Stefánsdóttir: danska, Dagbjört L. Kjartansdóttir: félagsfræði og mannfræði, 

Einar Kristinn Þorsteinsson: enska, Eiríkur Jensson: líffræði (á haustönn), Erlingur Hansson: 

félagsfræði og stjórnmálafræði, Friðrik O. Júlíusson: stærðfræði, Gabríel Daði Gunnarsson: 

eðlisfræði, Guðbjörn Björgólfsson: enska, Guðjón Ó. Magnússon: enska, Guðlaug Gísladóttir: 

íslenska, Guðrún Jónsdóttir: íslenska, Gunnar Björn Björnsson: stærðfræði, Gunnar Magnús 

Gunnarsson: enska (á haustönn), Gunnar Páll Jóakimsson: stærðfræði, Gunnhildur 

Guðbjörnsdóttir: danska, Gunnhildur Gunnarsdóttir: þýska (á haustönn), Halldís 

Ármannsdóttir: íslenska, Haukur P. Benediktsson: stærðfræði, Hjörvar Ingi Haraldsson: 

vefforritun, gagnasafnsfæði og lokaverkefni á tölvubraut, Hulda Hlín Ragnars: félagsfræði, 



 

 
 

21 

kynjafræði og afbrotafræði (leysti Andra af sem félagsmálafulltrúi meðan hann var í 

fæðingarorlofi), Iveta Licha: enska, Jakob Þór Pétursson: íþróttir, Jesus S.H. Potenciano: 

spænska, Jóhanna Geirsdóttir: upplýsingatækni og umsjón með dreifnámsvef skólans, Jón K. 

Þorvarðarson: stærðfræði (á haustönn), Jörundur Áki Sveinsson: íþróttir, Karen Pálsdóttir: 

líffræði, Kristín Anna Arnþórsdóttir: íþróttir, Kristín Guðrún Jónsdóttir: enska, Linda 

Hængsdóttir: þýska, Óli Kári Ólason: sagnfræði, Ragnar S. Magnússon: íslenska, Sigríður Anna 

Ólafsdóttir: íslenska, fagstjóri á framhaldsskólabraut og skólastýra kvöldskóla, Sigrún Birna 

Björnsdóttir: íslenska, Sigurður R. Guðjónsson: stærðfræði, Stefán Andrésson: enska, Stefán 

Benediktsson: stærðfræði og prófstjórn,  Svava Ýr Baldvinsdóttir: íþróttir, Sveinn Ingi 

Sveinsson: stærðfræði, Torfi Magnússon: íþróttir og næringarfræði, Þorvaldur Friðriksson: 

enska, Þórdís Ása Þórisdóttir: stærðfræði, Þórdís Hauksdóttir: uppeldisfræði, heimspeki og 

félagsfræði, Þórunn Elfa Bjarkadóttir: fjölmiðlafræði. 

Á haustönn 2016 var Erlingur Hansson í námsleyfi. Birgir M. Barðason eðlisfræðikennari var í 

námsleyfi skólaárið 2016/17, en á vorönn voru Gunnar M. Gunnarsson og Gunnhildur 

Gunnarsdóttir einnig í ólaunuðu leyfi. 

Við áramótin 2016/17 hættu þeir Eiríkur Jensson og Jón K. Þorvarðarson sökum aldurs. 

 

Námsárangur nemenda 

Ítarlegar upplýsingar um námsárangur hafa borist frá áfangastjóra. Þar sem bóknámssvið nær 

yfir gríðarlegt magn kenndra áfanga, þá verður athyglinni hér einungis beint að þeim áföngum 

þar sem niðurstöður gefa sérstaka ástæðu til rýni. Þar sem niðurstöður byggja einungis á 

einum eða mjög fáum nemendum sem hafa greinilega tekið áfanga utan skóla er ekki fjallað 

um niðurstöður, þar sem þær geta ekki talist tölfræðilega marktækar. 

 

Haustönn 2016 

Í enskudeild er árangur nemenda í flestum tilvikum milli 60% og 70%. Einn áfangi ENSK2RS 

sker sig úr með 85% árangri nemenda. 

Í félagsvísindum er lakasti árangurinn í FÉLA2KR eða 67%. Í öðrum félagsvísindaáföngum er 

árangurinn um og yfir 80%. 

Fjölmiðlafræðin getur státað af 100% árangri nemenda í annars þreps áfanganum FJÖL2FH og 

88% í þriðja þreps áfanganum FJÖL3MV. Lakasti árangurinn var í FLM303 þar sem 75% 

nemenda nær árangri. 

Í sagnfræðinni var árangur um 90% í bæði SAG303 og SAG313, en árangur í SAGN1FM sem var 

stærsti hópurinn var einungis 51%. Þessar niðurstöður hafa sem betur fer lagast nú á vorönn 

2017 (sjá neðar) en þá batnar árangur og verður 80%. 

Í sálfræði var árangur nemenda frá 80% til 90%. Lakastur í SÁLF3AS eða 76% og bestur í 

SÁLF2IS eða 91%. 

Aðeins einn hópur var í uppeldisfræði á haustönn og þar náðu 83% nemenda árangri. 

Í íslenskudeild er árangur sláandi slakur í áfanganum ÍSLE1AA sem er á fyrsta þrepi eða 49% 

sem stóðust áfangann. Sama er uppi á teningnum í ISL212. Í kjölfarið fylgja áfangarnir ISL303, 
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ISL403, ÍSLE2II og ÍSLE2YL en í þeim ná um 60% nemenda árangri. Staðan er best í ISL503, 

ÍSLE2SS og ÍSLE3NN þar sem næstum 80% nemenda nær árangri. 

Í bóklegum áföngum í íþróttum, íþróttafræði og íþróttagreinum er árangur alltaf yfir 70%. 

Annað er uppi á teningnum í verklegum áföngum þar sem árangurinn er oftar nær 60%. 

Á haustönn var aðeins einn hópur í eðlisfræði EÐLI2EU en þar náði einungis 48% nemenda 

árangri. 

Í efnafræði var árangur nemenda í áföngunum EFN313, EFNA2AL og EFNA2GR frá 37% árangri 

til 58% árangurs. Hvað veldur þessum slaka árangri er eitthvað sem við þurfum að spyrja 

okkur og leita leiða til að gera betur. Í efnafræði var besti árangurinn í efnafræði snyrtivara 

ESNY2EF eða 73%. 

Í JARÐ1GJ var árangur 56% en í JARÐ2JM var hann aðeins betri eða 65%. 

Landafræðiáfanginn LAN103 skilaði 73% nemenda í höfn. 

Í líffræði var slakasti árangurinn í LÍFF1GL 54% og besti árangurinn í LÍFF2VU 72%. 

Í öllum þremur NAT áföngunum (NAT103, NAT113 og NAT123) náðu um 70% nemenda 

árangri. 

Í þremur stærðfræðiáföngum, STÆ303, STÆR1AU og STÆR1BA ná nemendur innan við 60% 

árangri og áfangarnir STÆR2RM, STÆR2MM, STÆR1FO, STÆ403 og STÆ503 eru hinum megin 

við sextíu prósentin. Einungis þrír áfangar í stærðfræðideild skila 85% árangri og það eru 

STÆ703, STÆR2CT og STÆR2FJ. Það er ljóst að heilt yfir vefst stærðfræðin fyrir nemendum 

okkar og okkur ber að taka það alvarlega. 

Í dönsku ná nemendur árangri í 60% til 70% tilvika. Lakasti árangurinn var í DAN212 eða 61% 

og bestur var hann í DANS2AA eða 67%. 

Í ISA503 stunduðu 10 nemendur áfangann og þar af náði helmingurinn árangri. Í ÍSAN1BE og 

ÍSAN1GE náðu 82% og 94% árangri. 

Í spænsku var árangurinn minnstur í SPÆ1BB og SPÆN1CC eða 68%. Hann var bestur í 

SPÆN1SE, 94%, en það var ferðaáfangi þar sem bóklegar kröfur voru minni en í hefðbundnum 

áföngum í spænsku. 

Þeir sjö nemendur sem stunduðu nám í þýsku 503 á haustönn stóðust allir áfangann en 

lakasta útkoman í þýsku var í ÞÝSK1AA en þar náðu 61% nemenda árangri. 

Í tölvudeild var árangur nemenda í UPPT (1,2 og3) milli 55% og 63%. Í FORR3MY var slakasti 

árangur nemenda í tölvudeild, eða 41%. Aðrir áfangar sýndu að nemendur náðu árangri í um 

og yfir 70% tilfella. Bestur var árangur í vefforritun VFOR3JQ eða 83%. 

 

Vorönn 2017 

Fyrst eru áfangar í enskudeild skoðaðir. Í flestum áföngum ná 70% eða fleiri árangri í námi. 

Áfangarnir ENN1912 og ENSK1AU skera sig úr með áberandi lélegum árangri. Aðeins 41% 

nemenda kláraði áfangann ENSK1AU. Nú vill svo til að undirrituð kenndi öðrum af tveimur 

hópum í ENSK1AU. Þeir nemendur sem stunduðu námið náðu flest allir árangri. Þeir 

nemendur sem ekki náðu árangri voru óvirkir, mikið fjarverandi eða hreinlega hættir í 

skólanum. Það er greinilegt að við þurfum að endurskoða þennan áfanga og hugsa upp á nýtt 

hvernig við getum virkjað fleiri nemendur í þessum hópi. ENN1912 er stoðkennsla sem boðið 
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hefur verið upp á undanfarin misseri, en nú hefur verið ákveðið að frá og með næsta hausti 

falli þessi stoðkennsla undir námsver. 

Í dönsku er lakasta útkoman úr DANS2AA. Þar ná einungis 62% nemenda áfanganum. Eftir 

breytingar á námsskrá þar sem námið er stytt í þrjú ár, hafa kröfur um lágmarkseinkunnir inn á 

annað þrep verið lækkaðar. Áður tóku nemendur sem voru með háar einkunnir hraðferð og 

þeir sem voru með lágar einkunnir tóku hægferð. Það var því um þrjár leiðir að velja þar sem 

leitast var eftir því að mæta nemandanum þar sem hann var staddur. Í engu tilfelli slepptu 

nemendur því sem hét danska 102, heldur tóku hana hratt. Núna er ætlast til að nemendur, 

líka þeir sem hefðu áður farið í hægferðarhópa, geti farið beint inn á annað þrep sem er 

stúdentsáfangi í dönsku (hét áður: danska 202 og danska 212). Það er auðvelt fyrir glöggt auga 

að sjá að þessi breyting felur ekki í sér aukna þjónustu við nemendur. Þarna hefur kerfið 

myndað gjá og það er okkar, fagfólksins, að finna leið til að brúa þessa gjá. 

Í ÍSAN1GT stóðust aðeins 47% nemenda áfangann.  

Í spænsku er áberandi slakur árangur hjá nemendum í grunnáföngunum SPÆN1AA og 

SPÆN1BB eða um 50%. Í efri áföngunum í spænsku er hins vegar góður árangur. 

Í þýskunni er sama uppi á teningum og í spænskunni. Árangurinn er áberandi slakari í tveimur 

fyrstu áföngunum ÞÝSK1AA og ÞÝSK1BB. Í þeim áföngum ná um 60% nemenda árangri. 

Í félagsvísindum er útkoman slökust í FÉLA2KR eða 65% nemenda sem ná árangri en almennt 

ná nemendur um og yfir 80% árangri 

Í fjölmiðlafræði ná yfir 80% nemenda árangri og aðeins einn og tveir nemendur féllu og einn 

hætti í hverjum hópi. 

Í heimspeki ná 74% nemenda árangri. 

Í sagnfræði ná yfir 80% nemenda árangri nema í SAGA1FM og SAG313 þar sem árangurinn er 

ýmist rétt yfir eða undir 70%. 

Í sálfræði er árangur nemenda í kringum við 90% í öllum áföngum sem er frábær árangur. 

Í uppeldisfræði var árangur í öllum tilvikum yfir 70%. 

Í íslenskudeild var slakasta útkoman í áföngunum ÍSLE1AA og ÍSLE2II. Þar ná aðeins í kringum 

40% nemenda árangri. Þessir áfangar eru grunnáfangar í íslensku og líklegt að svipað sé uppi á 

teningnum þar og í dönskunni að nemendur komi ekki nægilega vel undirbúnir úr grunnskóla 

til að þess að takast á við námið hjá okkur. Við þurfum að taka þetta alvarlega og skoða hvað 

er til ráða til þess að mæta þessum nemendum. Besti árangur nemenda er í ISL503 og ÍSLE2SS 

eða 83%. 

Í íþróttafræði og íþróttagreinum ná nemendur áföngunum í næstum öllum tilvikum. ÍÞGR3HA 

er eini áfanginn þar sem nemendur ná aðeins árangri í 64% tilvika. Í verklegum 

íþróttaáföngum eru niðurstöður frá 32% og upp í 100% árangur. Í þessum tilvikum tel ég að 

lítið sé hægt að leggja ábyrgð niðurstaðna á herðar kennara og stjórnenda, þar sem um ræðir 

verklega áfanga þar sem nemendur þurfa lítið annað að gera en mæta. 

Í tveimur af þremur eðlisfræðiáföngum er árangur nemenda einungis rúmlega 50% en í þeim 

þriðja er hann 86%. 

Í efnafræði er árangurinn slakastur í áföngunum EFNA2GR, EFNA2AL og EFNA3GA eða í 

kringum 40%. Í þessum áföngum er sleppikerfi og nemendum sem vinna jafnt og þétt yfir 
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önnina gefst kostur á því að sleppa við lokapróf. Gangi það ekki, stendur þeim til boða að taka 

lokapróf. Þetta tvöfalda kerfi virðist ekki duga til að koma nemendum í gegn og maður spyr sig 

hvað valdi og hvað sé til ráða. 

Í líffræðinni var lakasti árangurinn í LÍFF1GL eða aðeins 56% og í LIF303 67%. Í öðrum áföngum 

var árangurinn 74% og 92%. 

Í NAT11 og NAT12 var árangur um 70%. 

Í stærðfræðinni eru niðurstöður fyrstu áfanganna, STÆR1FO og STÆR1AU, sláandi slakar eða 

einungis 33% og 38% árangur. Enn og aftur er spurning hvort gjáin milli grunn- og 

framhaldsskóla hafi breikkað í öllum þessum grunnfögum þar sem árangur er afgerandi slakari 

heldur en í áföngum þar sem framhaldsskólinn byggir ekki á grunnþekkingu sem ætlast er til 

að nemendur komi með úr grunnskóla. Enn og aftur skal vakin athygli á þessum vanda og 

brýnt að hann sé krufinn til mergjar og fundin sé lausn við honum. Í öðrum áföngum í 

stærðfræði ná nemendur í flestum tilvikum um 70% árangri. 

Loks skal minnst á tölvubraut þar sem nemendur í UPPT (1, 2 og 3) eru einungis að ná árangri í 

rúmlega 50% tilvika. Í öðrum tölvuáföngum er árangurinn betri eða um 70%. 

Heilt yfir vekur það áhyggjur að árangur nemenda er sérstaklega slakur í grunnáföngum í 

grunnfögum svo sem íslensku, dönsku, ensku og stærðfræði. Þar er árangur þeirra oftast 

slakastur í áföngum á fyrsta þrepi. Það má því álykta að ákveðinn hópur nemenda komi ekki 

vel í stakk búinn fyrir námið úr grunnskólunum. Þeir ráða ekki við þá kennslu sem við bjóðum 

upp á og því má álykta að við mætum þeim ekki á réttum stað. 

 

Námsmat 

Veturinn 2016-2017 tóku margir kennarar, að frumkvæði skólameistara, upp símat í mörgum 

áföngum. Helsti hvati þessara breytinga er að fjölmargar rannsóknir sýna að ná megi betri 

árangri í námi með símati en með lokaprófum. Símat hvetur til þess að unnið sé jafnt og þétt 

yfir önnina og gefið er fyrir vinnuframlagið.  

Skiptar skoðanir hafa verið um þessar breytingar og er gagnrýni aðeins af hinu góða og nú er 

það okkar hlutverk að endurskoða og endurmeta stöðuna og aðlaga okkur. Bæði hafa heyrst 

óánægjuraddir frá nemendum sem finnst þeir vera í mjög mörgum prófum, og kennurum sem 

finnst yfirferð og fyrirgjöf hafa þyngt vinnuálagið á önn. 

Breytingar á námsmati hafa stórfækkað prófum í próftöflu í lok annar og minnkað allt 

utanumhald og yfirsetu til muna. 

 

Fagleg þróun – samvinna kennara 

Kennsluráðstefna í samvinnu við Fjölbrautaskólann við Ármúla var haldin föstudaginn 3. mars 

2017. Fjölmargir kennarar frá báðum skólum komu að ráðstefnunni og ber þar helst að nefna 

frá FB þær Önnu Maríu Gunnarsdóttur og Guðlaugu Gísladóttur sem kynntu hugmyndir sem 

þær fengu á tveimur námskeiðum sem þær sóttu á vegum skólans til Philadelpiu í 

Bandaríkjunumum í febrúar um aðferðafræði og Pauls Bambrick-Santonyo sem hefur byggt 

upp  North-Star skólana í New Jersey sem náð hafa athyglisverðum árangri. Paul hefur einnig 

gefið út nokkrar bækur um hvernig auka megi árangur nemenda. Erindi þeirra Önnu Maríu og 
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Guðlaugar bar nafnið: Kennsla skiptir máli. Í erindinu drógu þær fram sjö viðmið sem stuðst er 

við í skólunum. Viðmiðin voru: 

1. Góð kennsla skiptir mestu máli 

2. Kennsla er ekki góð ef enginn lærir  

3. Hvernig kennarar eru þjálfaðir og kennsluhættir þeirra skoðaðir  og hvernig endurgjöf til 

þeirra er háttað 

4. Hvernig hver einasta kennslustund er skipulögð í þaula 

5. Hvernig skólaandi byggir á að námið sé alltaf í fyrsta sæti og jákvæður starfsandi er 

lykilatriði 

6. Mikilvægi starfsþróunar og símenntunar fyrir kennara 

7. Gæði og markmið kennaraliðsheildarinnar 

 

Á síðasta starfsdegi okkar í lok skólaársins kom Mike Bell til okkar og sagði okkur frá 

„Evidence-Based Teaching: How brains learn“. Almennt ríkti mikil ánægja með daginn og 

margir kennarar voru hrifnir af hugmyndum hans og litu á þær sem hvatningu til þess að rýna í 

eigið starf og væri gaman ef úr því yrði að við tækjum upp starfendarannsóknir hér í FB. 

Breyting var gerð á skólaárinu á Bóksölunni. Vinnubækur fyrir hin ýmsu fög voru fjölfaldaðar 

hjá Háskólaprenti við Suðurgötu og seldar í skólanum að einhverju leyti, en í lok skólaársins 

alfarið í gegnum heimasíðu skólans og mun sá hátturinn eftirleiðis hafður á.  

 

Stöðupróf 

Á þessu skólaári kom upp sú staða að Menntaskólinn við Hamrahlíð hætti að bjóða upp á 

stöðupróf fyrir nemendur sem koma inn í íslenska menntaskólakerfið með annan bakgrunn og 

aðra þekkingu en þá sem telst hefðbundin. Það kom því upp sú staða að nemendur sem voru 

að útskrifast og töldu sig eiga rétt á stöðumati gátu ekki snúið sér að MH. Við brugðum á það 

ráð að bjóða upp á stöðupróf í pólsku, spænsku og dönsku í þetta sinn og höfum í hyggju að 

bjóða upp á fleiri í framtíðinni. Retor sá um framkvæmd pólsku prófsins þar sem við höfum 

ekki þá þekkingu innanhúss, en Auður Lorenzo og Brynja Stefánsdóttir framkvæmdu 

stöðuprófin í spænsku og dönsku. Gaman er að geta þess að nemendum gekk mjög vel í 

þessum prófum og ánægjan með framkvæmdina var mikil. 

 

Fundir og fundahald 

Á skólaárinu voru haldnir fjórir sviðsfundir, tveir á hvorri önn. Að auki voru sjö hópvinnufundir, 

sjö kennarafundir og þrettán deildarfundir. Trúnaðarmenn kennara og KÍ taldi fundartíma 

umfram það sem kjarasamningar segja og því var brugðið á það ráð að telja mætingu á 

hópvinnufundi frjálst val hvers og eins. Margir kusu að mæta og var margt skemmtilegt gert til 

þess að efla andann og auka samheldni meðal starfsmanna. Ákveðið hefur verið á næstu önn 

að minnka skipulag funda frá stjórnendum og gefa kennurum færi á að hafa meira að segja 

um fundi og fundarefni. Hvatt er til aukinnar samvinnu milli kennara þvert á deildir. 
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Kynningarmál og samskipti við ytri aðila 

Bóknámssviðið tók þátt í opna deginum í mars. Opna húsið var ekki fjölmennt að þessu sinni 

og áberandi var að þeir sem komu höfðu mestan áhuga á verknámi skólans. Ein af ástæðunum 

gæti verið að þeir sem ætla í bóknám afla sér upplýsinga á netinu þar sem ekki er mikið að sjá 

og margir grunnskólanemendur komu í skólann með bekknum sínum á 

morgunverðarkynningu fyrr á önninni. 

Á haustönn bauð skólinn upp á kennslu í kínversku. Það var gert að frumkvæði 

Konfúsíusarstofnunar Háskóla Íslands. Fáir nemendur völdu að taka kínversku og þótti ekki 

ástæða til þess að halda samstarfinu áfram á vorönn. 

Á síðasta skólaári var gert víðtækt ytra mat á skólanum okkar og kennarar unnu að því í 

sameiningu að fara yfir þá þætti sem bent var á að mætti bæta. 

Nemendur í Vefforritun hjá Hjörvari Inga Haraldssyni hönnuðu nýjan sæludagavef bæði fyrir 

heimasíðuna okkar og sem app. Þótti þeim hafa tekist afar vel til og mikil ánægja hjá 

nemendum með vefinn. Einnig var Hjörvar ánægður með framlag nemenda og nemendur 

töldu sig hafa lært mikið af þessu. 

Tólf nemendur á bóknámssviði tóku þátt í skiptinemaverkefni Erasmus+, sem styrkt er af 

Evrópusambandinu. Sex þeirra fóru til London og sex fóru til Belgíu í janúar og í mars tókum 

við á móti tólf nemendum og kennurum þeirra hérna í FB. Ferðirnar tókust virkilega vel og 

nemendur voru skólanum til svo mikils sóma, að orð var haft á því af skólunum úti. Þau voru 

sögð einstaklega kurteis, vinnusöm og jákvæð.  

 

Nemendur í keppnir 

Skólinn okkar tók þátt í framkvæmdakeppni framhaldsskólanna, „Boxinu“. FB komst í fyrsta 

sinn í úrslitakeppnina sem var haldinn þann 12. nóvember 2016. Aðeins átta lið komust áfram. 

Boxið er vettvangur fyrir framhaldsskólanema til að spreyta sig á ólíkum verkefnum, reyna á 

samvinnu og kynnast tækni – og iðnaði á skemmtilegan hátt. FB tók þátt með einu fimm 

manna liði. Auður Lorenzo og Hulda Hlín Ragnars skipulögðu þátttöku FB. Okkar liði gekk mjög 

vel, það hafði lengi forystu en endaði svo í þriðja sæti. Frábær árangur hjá okkar fólki. 

Fjölmargir nemendur okkar tóku þátt í stærðfræðikeppni framhaldsskólanna. Stefán 

Benediktsson hafði umsjón með keppninni hér innanhúss. Nemendur stóðu sig með mikilli 

prýði og voru skólanum til mikils sóma. 

Fimm nemendur frá okkur tóku þátt í Landskeppninni í líffræði. En sú keppni er forkeppni fyrir 

Ólympíuliðið. Enginn nemandi frá okkur komst áfram í það en það var gaman að taka þátt og 

þau stóðu sig vel. Karen Pálsdóttir sá alfarið um þátttöku okkar í þessari keppni. 

 

Reykjavík, í maí 2017  

Brynja Stefánsdóttir 
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C. Ársskýrsla starfsbrautar 

Um brautina 

Á haustönn 2016 voru 45 nemendur skráðir á starfsbraut og er það mesti fjöldi sem stundað 

hefur nám við brautina.  

 

Í vor útskrifuðust átta nemendur:  

Birgitta Ösp Ólafsdóttir  

Kjartan Ólafsson  

Iðunn Árnadóttir 

Ingi Rúnar Kjartansson 

Sandra Björt Pétursdóttir  

Sigurósk Gréta Garðarsdóttir 

Sindri Ploder  

Snædís Barkardóttir 

       

Af þessum hópi hefur einn nemandi skráð sig í áframhaldandi nám við skólann og við teljum 

að hún eigi mikla möguleika á að ná stúdentsprófi. Einn nemandi var útskrifaður á almenna 

braut eftir tveggja ára nám á starfsbraut. Á árinu hafa 4 nemendur hætt námi, tveir á 

haustönn og tveir á vorönn.  

 

Kennarar 

Kennarar brautarinnar eru níu auk þess sem kennarar af öðrum brautum kenndu á brautinni: 

·        Heimir Jónsson kenndi smíði 2 tíma á viku á bæði haust og vorönn og  

·        Sigurbjörg Lilja Furrow  kenndi snyrtifræði 2 tíma á viku á bæði haust og vorönn.  

Nokkrir nemendur á íþróttabraut tóku þjálfunarhlutann í Íþróttaþjálfun hjá  Halldóru og 

Jóhanni og aðstoðuðu við þjálfun í íþróttum og sundi. Það skiptir marga nemendur miklu máli 

að geta tekið þjálfunarhlutann á skólatíma og þessi samvinna við Íþróttabraut hefur skipt 

okkur á Starfsbraut mjög miklu máli. Einnig komu 2. árs nemar við HR í starfsþjálfun til 

Halldóru og Jóhanns og er það mjög mikilvægt fyrir þessa nemendur að fá vettvangsþjálfun á 

starfsbraut FB og einnig að geta kynnt sér mögukeika upplýsingatækninnar í námi og kennslu í 

íþróttum okkar nemendahóps. Á vorönn vorum við með 2. árs þroskaþjáflanema í starfsnámi í 

6 vikur og í byrjun mái vorum við með stúlku á vegum Erasmus verkefnis  í starfsþjálfun í rúma 

viku.  

Í lok skólaársins sagði einn kennari, Hildur Eggertsdóttir, upp störfum. Hildur hefur staðið sig 

frábærlega og er mikil eftirsjá af henni.  

 

Nemendaviðtalsdagur 

Í haust var öllum nemendum boðið í Nemendaviðtal og voru þeir hvattir til að taka foreldra/ 

forráðamenn með á fundinn. Farið var yfir vellíðan nemenda í skóla, áherslur og val fyrir 

næstu önn. Einnig var leitast eftir hvort nemendur hefðu einhverja framtíðarsýn og hvernig 
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námið gæti nýst til að ná settu markmiði. Það þarf að vera skýrara í upphafi annar hvernig 

umsjónarkennslu sé háttað til að þessi mikilvægi liður sé virkur því það skilar sér svo 

sannarlega í framförum nemandans og vellíðan í skóla.  

 

Breytingar á húsnæði  

Á þessu skólaári urðu miklar breytinar á húsnæði brautarinnar. Tvær kennslustofur og 

miðrými voru tekin undir FabLabið. Í staðinn fékk brautin tvær stofur. Stofu 18 og stofu 353.  

Mjög mikill tími fór i að fylgja eftir þessum breytingum. Í janúar var nýtt kennslueldhús tekið í 

notkun og hefur tilkoma þess breytt alveg ótrúlega miklu og gefið kennslunni nýjar víddir og 

ótrúlega möguleika.  

 

Nýjungar í námi (kennsluefni, kennsluhættir, tækja- eða tæknivæðing o.fl.) 

Eins og áður er mikil áhersla á fjölbreytta kennsluhætti. Flestir kennarar eru duglegir við að 

nýta snjallsíma og spjaldtölvur í námi og kennslu á fjölbreyttan hátt. 

Brautin var dugleg að sækja um styrki til tækjakaupa á árinu. Brautin fékk styrk uppá 1.5 

milljón frá Minnigarsjóði sem einn af fyrrverandi kennurum FB hefur umsjón með. Fyrir hluta 

af þeirri upphæð er búið að kaupa dróna, 360°myndavél, gopro myndavél og nýja stóra ipad 

borðtölvu í myndvinnslu. Þá fékk brautin rúmlega milljón kr styrk frá Thorvaldssen félaginu og 

var sú upphæð nýtt til að endurnýja iPada brautarinnar. Þá fengu þeir kennarar sem mest eru 

að nýta iPadana í kennslu nýja og öfluga iPada.  

Nú er verið að undirbúa að sækja um tvo styrki. Annan til að fjármagna tövlukaup til að geta 

verið með tölvur með sérhæfðum forritum í  m.a íslenskukennslu og styrk til að komast í 

háfjallaferð með nemendur í haust.  

 

Starfsþróun og samvinna kennara 

Í janúar fóru tveir kennarar brautarinnar á Bett ráðstefnuna/sýninguna í London.. Það er nú 

eins og áður mikilvægt að fylgjast með því nýjasta sem er að gerast og vera vakandi fyrir 

nýjum möguleikum. Til að skóli geti verið lifandi stofnun og tilbúin að tileinka sér nýjungar er 

mikilvægt að endurmenntun sé metin og kennarar hvattir til að þróa sig í starfi.   

Félag starfsbrautarkennara stóð fyrir námskeiði (ráðstefnu) nú í mailok. Tæplega 90 

starfsbrautarkennarar víðsvegar af landinu sóttu ráðstefnuna og var dagskráin mjög fjölbreytt. 

Nánast allir kennarar starfsbrautar sóttu það námskeið.  

 

Þróunarstyrkir  

Kennarar voru öflugir í að sækja um þróunarstyrki og fengu eftirfarnadi styrki. 

 

Úthlutun úr Þróunarsjóði námsgagna 2017 

Guðrún Hallgrímsdóttir fyrir verkefnið  Stafræn sköpun  fjárhæð styrks: 1.490 þúsund 

Sigurður Fjalar Jónsson  fyrir verkefnið  Upplýsingatækni á starfsbraut  Upphæð kr 1.500 

þúsund 
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Styrkur frá Sprotasjóði 

Hrafnhildur Gísladóttir fyrir verkefnið 1.800 þúsund vegna verkefnisins: Áhugasviðs- og 

færnikönnun fyrir starfsbrautir 

Við trúum því að þessir styrkir eigi eftir að hleypa nýjum krafti í skólastarfið 

 

Kynningarmál og tengsl við ytri aðila 

Starfsbraut heldur úti mjög öflugri Facebook síðu http://facebook/starfsbraut og má með 

sanni hægt  að segja að hún hafi verið mjög virk í vetur. Virkni síðunnar felst í því að allir 

kennararnir eru virkir að setja inn bæði myndir og myndbönd.  

 

Hæfileikakeppni starfsbrauta 

Í mars  var haldin í FB forkeppni fyrir Hæfileikakeppni starfsbrauta. Aðalkeppnin fór fram í 

Flensborgarskóla fimmtudaginn 27. Apríl.  Framlag FB var söng og myndaatriði.  Sigurósk 

Gréta Garðarsdóttir söng og sýndi myndir sem hún hafði sjálf teiknað. Mjög vel lukkað atriði 

og er skemmst frá því að segja að FB vann keppnina.  

 

Útskriftarferð 

Í maí var  hin árlega ferð útskriftarnema til London. Að þessu sinni fóru 8 nemendur og 4 

kennarar. Ferðin tókst frábærlega. Gist var í íbúð á besta stað  í borginni og hver stund nýtt til 

að skoða borgina og  auka við þekkingu og reynsluheim nemenda.  

 

Útskrift 

Útskrift var 24. maí frá Hörpu. Útskriftin tókst alveg frábærlega og var skólanum til mikils 

sóma. Allir 8 nemendur starfsbrautar tóku þátt í athöfninni og stóðu sig vel. Sá gleðilegi 

atburður átti sér stað að einn af nemendum starfsbrautar sá um söngatriði við útskriftina og 

gerði það með bravör en þetta er örugglega í fyrsta skipti í sögu framhaldsskólans á íslandi að 

starfsbrautarnemandi sjái um söngatriði við útskrift.  

 

Umsóknir um skólavist á starfsbraut                

 Í ár sóttu 15 nemendur um skólavist á starfsbraut fyrir næsta skólaár. Mikill tími fór í að taka á 

móti heimsóknum. Eftir að hafa farið yfir umsóknir var ákveðið að taka inn 13 nýnema.  

 

Félagslíf 

Í vetur tóku nemendur á starfsbraut virkan þátt í félagslífi skólans.  Allir nýnemar brautarinnar 

fóru í Nýnemaferðina  í haust. Þá sóttu nemendur einnig árshátíð skólans og fleiri viðburði á 

vegum skólans. Fyrir áramót stóð starfsbrautin fyrir skemmtikvöldi fyrir núverandi og 

fyrrverandi nemendur og einnig var nemendum af öðrum starfsbrautum boðin þátttaka. Í 

þetta sinn var það Nemendafélag FB sem stóð á bak við skemmtikvöldið og var það mjög 

ánægjulegt. 

http://facebook/starfsbraut
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Þá tóku allir útskriftarnemar þátt í Dimmisjóndeginum og eftir dagskrá í skólanum fóru 

starfsbrautarnemendur í Kringluna þar sem farið var í ratleik og borðað á 

Hamborgarafabrikkunni.  

 

Nýnemaheimsókn 

Mánudaginn 18. maí var öllum nýnemunum boðið í heimsókn í skólann. Kennarar tóku á móti 

nemendunum og fóru yfir  óskir þeirra varðandi næsta skólaár. Markmiðið var líka að kynna 

skólann og draga þannig úr kvíða fyrir því að byrja á nýju skólastigi. 

Á sama tíma tóku Jóhann og Halldóra á móti foreldrum og fóru einnig yfir upphaf skólagöngu 

ásamt áherslum og fyrirkomulaginu á brautinni. Lögðu þau áherslu á mikilvægi góðrar 

samvinnu með hagsmuni nemenda í huga. 

Okkar reynsla er að svona heimsókn skili sér í bættu samstarfi og betra upplýsingaflæði. 

Þörfin hefur aldrei verið meiri en nú þegar fjöldi nýnema er svona mikill. 

  

Næsta skólaár 

Í vor var kennarastaða auglýst við skólann og er skemmst frá því að segja að 35 kennarar sóttu 

um stöðuna. Eftir 11 viðtöl var ákveðið að ráða Hrefnu Hugadóttur sérkennara til starfsins. 

Þróunarstyrkirnir eiga eftir að verða hvati til að gera gott starf enn betra og vonandi líka 

hvatning fyrir fleiri kennara til að sækja um styrki.  

Eldhúsið hefur gaf mjög góða raun á þessari önn og engin ástæða til að ætla annað en að sú 

kennsla eigi eftir að þróast og dafna.  

 

Guðrún Hallgrímsdóttir 

 

 

d. Ársskýrsla listnámssviðs 

 

Kennarar listnámssviðs 2016-2017 

Kennarar á fata- og textílbraut voru Guðrún Árdís Össurardóttir, 

Halla Helga Hallgrímsdóttir ( í leyfi á vorönn) Soffía Margrét 

Magnúsdóttir og Sigríður Ólafsdóttir. 

Á myndlistabraut voru Elín Þóra Rafnsdóttir, Guðrún Gröndal, 

Guðrún Halldóra Sigurðardóttir, Kristín Reynisdóttir, Paolo M. 

Turchi, Þórdís Erla Ágústsdóttir, Júlíus Valdimarsson (haustönn) 

Helgi Gíslason, Halldóra Gísladóttir, Þórunn Inga Gísladóttir 

(vorönn), Gréta S. Guðjónsdóttir ( í leyfi 2016-2017) 

Á nýsköpunarbraut var Benedikt Hermann Hermannsson 

(haustönn) 
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Áfangar sem kenndir voru 

Haust 2016:  

Fata- og textílbraut:, FATS2SP05, FATS3SS05, HÖNN3NF05, HÖSA2HI05, , PRHE2GR05, 

TEXL1TH03, TEXL2LT05, TEXL3MÓ05, TTEI1HH04 

Myndlistabraut: LIME2ST05, LIME3ME04, LJÓS2SL05, MOD1036, MYL3048, MYL3136, 

MYL3236, MYMV2ST05, MYNL1HU05, MYNL2MT05, MYNS2SU05, MYS3024, SJÓN1EU05, 

SJÓN1LS05 

Nýsköpunarbraut: FABL2FL05 og NÝSK2HH05 

 

Vor 2017: 

Fata- og textílbraut: FATS2SB05, FATS2SP05, FATS3SY05, HÖSA2HI05, HÖSA3BS05, 

HÖSA3ST05, LOKF3FH10, PRHE2FH05, TEXL2ÚB05, TEXL3VF05, TTEI2TS04 

Myndlistabraut: LJÓS2SL05, LJÓS3FI04, MYL3136 ,MYL4036, MYL5048 ,MYL6036, 

MYMV2ST05 ,MYNL2FF03, MYNL2ÞV05, MYNL3BM05, MYNL3PO03, MYNS2SJ05, 

MYNS2SU05, MYS4024, SJÓN1EU05, SJÓN1LS05, LIME3ME04, LIME2ST05 

Nýsköpunarbraut: FABL2FL05, NÝSK3SF05 

 

Árangur nemenda á haustönn 2016 

 
Árangur nemenda á vorönn 2017 

 

Einkunnadreifing Haustönn 2016

Deild Áfangi Meðaltal Staðalfrávik D F H M S Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fjöldi Féllu Hættu StóðustHlutfall stóðustHlutfall, fall og  brottfall

Myndlistardeild LIME2ST05 7,11 2,68 0 0 5 0 0 0 0 1 2 4 0 1 3 5 5 9 6 41 7 5 29 71% 29%

Myndlistardeild LIME3ME04 8 1,96 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 11 8 4 30 3 3 24 80% 20%

Myndlistardeild LJÓS2SL05 5,15 3,04 0 0 3 0 0 0 5 1 3 1 7 4 5 4 1 8 1 43 17 3 23 53% 47%

Myndlistardeild MOD1036 7,7 0,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 2 0 10 0 0 10 100% 0%

Myndlistardeild MYL3048 7,1 1,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 7 3 6 0 21 2 0 19 90% 10%

Myndlistardeild MYL3136 6,34 2,03 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 3 7 6 5 5 0 32 6 0 26 81% 19%

Myndlistardeild MYMV2ST05 7,14 3,22 0 0 6 0 0 0 2 4 0 2 0 3 2 3 5 11 11 49 8 6 35 71% 29%

Myndlistardeild MYNL1HU05 6,76 1,68 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 6 9 6 13 5 1 47 5 2 40 85% 15%

Myndlistardeild MYNL2MT05 6,78 1,69 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 5 1 7 17 3 0 42 7 2 33 79% 21%

Myndlistardeild MYNS2SU05 6,71 1,92 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 9 3 4 5 0 27 2 3 22 81% 19%

Myndlistardeild MYS3024 6,54 2,4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 4 2 6 6 6 0 28 4 0 24 86% 14%

Myndlistardeild SJÓN1EU05 6,6 2,2 0 0 10 0 0 0 0 1 2 1 2 2 5 8 8 5 1 45 6 10 29 64% 36%

Myndlistardeild SJÓN1LS05 7,25 1,48 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 6 3 0 21 1 5 15 71% 29%

Myndlistardeild MYL3236 7,9 1,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 6 8 2 21 1 0 20 95% 5%

Textíldeild FABL2FL05 7,11 2,85 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 3 1 9 2 0 7 78% 22%

Textíldeild FATS2SP05 5,32 3,2 0 0 2 0 0 0 2 3 1 2 2 2 1 3 5 3 1 27 10 2 15 56% 44%

Textíldeild FATS3SS05 6,92 2,29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 2 5 0 13 2 0 11 85% 15%

Textíldeild HÖNN3NF05 7,55 3,86 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 12 2 1 9 75% 25%

Textíldeild HÖSA2HI05 6,08 3,59 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 3 1 2 2 14 3 1 10 71% 29%

Textíldeild NÝSK2HH05 0 3 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 0 9 75% 25%

Textíldeild PRHE2GR05 6,14 3,7 0 0 2 0 0 0 6 0 0 1 0 2 3 2 4 5 5 30 7 2 21 70% 30%

Textíldeild TEIK2HS05 5,9 3,25 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 2 3 0 11 3 1 7 64% 36%

Textíldeild TEXL1TH03 5,32 3,29 0 0 2 0 0 0 4 1 1 2 1 2 2 2 6 4 0 27 9 2 16 59% 41%

Textíldeild TEXL2LT05 6,5 3,3 0 0 2 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 3 4 2 6 26 7 2 17 65% 35%

Textíldeild TEXL3MÓ05 8,63 1,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 2 8 0 0 8 100% 0%

Textíldeild TTEI1HH04 7,24 3,16 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 3 3 2 7 23 3 2 18 78% 22%

Einkunnadreifing Vorönn 2017Dagskóli

DEILD Áfangi Meðaltal Staðalfrávik D F H M S Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fjöldi Féllu Hættu StóðustHlutfall staðistHlutfall, fall og brottfall

Myndlistardeild LJÓS2SL05 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 100% 0%

Myndlistardeild LJÓS3FI04 5,9 3,12 0 0 2 0 0 0 4 1 0 0 5 2 3 3 5 7 1 33 10 2 21 64% 36%

Myndlistardeild MYL3136 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 100% 0%

Myndlistardeild MYL4036 8,73 0,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 12 5 26 0 0 26 100% 0%

Myndlistardeild MYL5048 7,96 1,68 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 4 15 0 26 1 0 25 96% 4%

Myndlistardeild MYL6036 8,56 1,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 8 7 8 27 0 0 27 100% 0%

Myndlistardeild MYMV2ST05 5,71 3,99 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 3 1 1 3 16 4 2 10 63% 38%

Myndlistardeild MYNL2FF03 6,75 2,35 0 0 3 0 0 0 1 1 1 1 0 0 3 5 14 2 0 31 4 3 24 77% 23%

Myndlistardeild MYNL2ÞV05 7,18 2,11 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 15 2 0 31 2 3 26 84% 16%

Myndlistardeild MYNL3BM05 7,19 1,14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 17 5 3 0 28 2 1 25 89% 11%

Myndlistardeild MYNL3PO03 8,2 2,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 1 6 15 2 0 13 87% 13%

Myndlistardeild MYNS2SJ05 6,79 2,59 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 7 7 5 0 26 3 2 21 81% 19%

Myndlistardeild MYNS2SU05 4,38 3,61 0 0 3 0 0 0 7 0 1 1 0 2 1 3 4 2 0 24 9 3 12 50% 50%

Myndlistardeild MYS4024 7,37 2,1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 7 4 6 3 29 2 2 25 86% 14%

Myndlistardeild SJÓN1EU05 5,85 2,39 0 0 6 0 0 0 1 1 3 2 1 0 12 5 7 1 1 40 8 6 26 65% 35%

Myndlistardeild SJÓN1LS05 6,88 2,11 0 0 5 0 0 0 0 1 2 0 0 2 6 6 9 5 1 37 3 5 29 78% 22%

Myndlistardeild LIME3ME04 6,83 2,24 0 0 2 0 0 0 0 1 1 3 0 3 3 9 9 4 3 38 5 2 31 82% 18%

Myndlistardeild LIME2ST05 6,69 2,46 0 0 4 0 0 0 0 0 4 2 0 2 4 3 9 7 1 36 6 4 26 72% 28%

Textíldeild FABL2FL05 5,9 3,06 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 2 4 0 3 5 1 21 6 0 15 71% 29%

Textíldeild FATS2SB05 6,27 2,52 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 5 1 3 0 15 2 0 13 87% 13%

Textíldeild FATS2SP05 3,43 4,08 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 10 4 3 3 30% 70%

Textíldeild FATS3SY05 7,45 2,07 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 6 0 12 1 0 11 92% 8%

Textíldeild HÖSA2HI05 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0% 100%

Textíldeild HÖSA3BS05 7,21 2,55 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 6 1 2 14 1 0 13 93% 7%

Textíldeild HÖSA3ST05 5,55 3,8 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 1 4 0 12 4 1 7 58% 42%

Textíldeild LOKF3FH10 8,5 1,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 6 0 0 6 100% 0%

Textíldeild NÝSK3SF05 7,15 1,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 3 1 1 13 2 0 11 85% 15%

Textíldeild PRHE2FH05 7,12 2,98 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 2 3 4 3 18 3 0 15 83% 17%

Textíldeild TEXL2ÚB05 6,17 3,68 0 0 2 0 0 0 4 1 0 1 0 1 3 2 2 5 4 25 6 2 17 68% 32%

Textíldeild TEXL3VF05 5,17 2,99 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 7 1 1 5 71% 29%

Textíldeild TTEI2TS04 6 2,42 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 5 0 2 3 0 15 3 0 12 80% 20%
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Kennsla og próf 

Kennslufyrirkomulag var með svipuðu sniði og undanfarin ár. Nýtt fyrirkomulag í skilum á milli 

kennslu og prófatíma var breytt og náði nú kennsla yfir 17-18.vikur. Þar gafst færi á að taka 

námsmat inn á milli yfir önnina sem var nýmæli í ár. Kennarar brautanna skiptu áföngum sem í 

boði voru á milli sín. Kennsluáætlanir voru yfirfarnar í upphafi. Flestir áfangar með símat, 

verkefni lögð fram og unnið undir handleiðslu kennara. Algengt er að áfangar endi á 

lokaverkefni þar sem nemendur vinna sjálfstætt og skila verkefnum sínum munnlega og 

skriflega. Stóru lokaverkefnis áfangarnir enduðu á sýningum opnum almenningi. 

Nýsköpunarbraut er ný af nálinni og var fyrsti áfanginn í nýsköpun kenndur á hausönn. 

Vonumst við til að hún eigi eftir að vaxa enn frekar.  

Skipting nemenda á brautir í dagskóla haust 2016 og vor 2017 

Haust 2016: Fata- og textílbraut: 46, Myndlistabraut: 162 og Nýsköpunarbraut: 3. Alls: 211 

Vor 2017: Fata- og textílbraut: 42, Myndlistabraut: 136 og Nýsköpunarbraut: 3. Alls 181 

 

Nýjungar og sérstakar áherslur 

Lagðar voru niður stöður fagstjóra á sviðinu og sviðsstjóri listnáms tók við þeim störfum.  

Óánægja var með það fyrirkomulag á myndlistabraut og komu kennarar með tillögur að 

breytingum til yfirstjórnar. 

Á haustdögum fór allt sviðið, kennarar og nemendur saman í haustferð í Borgarfjörð. Ekið var 

að Hvanneyri og skoðað Ullarselið og kirkjan. Þaðan lá leiðin að Barnafossum, 

Deildatunguhver og að endingu heimsóttum við Pál Guðmundsson, listamann í Húsafelli.   

Á þessu skólaári hefur jóga og hugleiðsla verið innleidd í skólastarfið. Nokkrir kennara hafa 

tekið það til sín og tekið frá 5 mínútur af kennslutíma fyrir það. Það hefur reynst vel og eru 

nemendur ánægðir með það framtak. 

Ráðist var í nokkur tækjakaup fyrir sviðið. Fyrir ljósmyndaáfangann voru keyptar 5 nýjar 

stafrænar myndavélar og ljósastúdíó með lömpum og skermum sem mun nýtast öllum 

nemendum sviðsins vel.  Nýr skurðarhnífur, 6 nýjar saumavélar og prjónavél fyrir fata- og 

textílbraut. Skipt var um ofna í textílstofum þar sem leki var farinn að gera vart við sig. 

Fablabið flutti inn í FB á haustönninni og hefur það reynst happafengur fyrir kennara og 

nemendur. Þá var Fablab áfangi kenndur í fyrsta skiptið í kvöldskóla á vorönn og var mikill 

áhugi fyrir því.  

Í samstarfi við listnámssvið FB bauð Lingó-málamiðlun upp á örnámskeið; “Portfolio Session” í 

febrúar með Joel Lardner, Senior Lecturer, frá Art University Bournemouth. Ánægjulegt 

samstarf sem var vel sótt af nemendum og kennurum. 

Starfsþróun og samvinna kennara 

Deildafundir voru haldnir reglulega eftir fundadagskrá frá skólameistara. Nýbreytni var þetta 

skólaár að sviðið fundaði í flestum tilfellum saman.  

Allir kennarar á fata- og textílbraut fóru á viku endurmenntunar námskeið í Fablab Barcelona í 

júní 2016. Þar sem unnið var með íslenskt hráefni í stafrænum vélum.  
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Kennara sviðsins tóku þátt í skólaráðstefnu FB og FÁ þann 3. mars. Tveir kennarar af sviðinu 

voru með vinnustofu þau Guðrún Árdís Össurardóttir sem kynnti jóga og hugleiðslu í kennslu 

og Paolo Turchi kynnti sína notkun á snjallsímum í skólastarfi. 

Guðrún Árdís, Soffía Margrét og Sigríður, kennara á fata- og textílbraut fóru til Portúgal í lok 

maí á vegum Erasmus+ til að undirbúa samstarf við nýjan skóla. Skoðaðar voru vinnustaðir, 

heimsóttur hönnuður og gistiaðstaða könnuð fyrir tilvonandi nemendur. En fyrstu nemendur 

fara til Portúgal á komandi hausit. Þá er einnig í bígerð að senda nemendur til Belgíu á 

haustönninni. 

Samkennsla var í nokkrum áföngum, þrír kennarar kenndu saman Loka0310 og tveir 

Hösa3st05 á fata- og textílbraut og tókst vel til.   

 

Kynningarmál og tengsl við ytri aðila 

Erlent samstarf vegur þungt á listnámsviði og eru nokkur verkefni í gangi.  

Myndlistabraut tekur þátt í Erasmus+ verkefni „Fréttamenn án landamæra“ eða Reporters 

Without Frontiers. Um er að ræða samstarfsverkefni fimm landa sem eru auk Íslands; 

Þýskaland, Frakkland, Spánn og Grikkland. Í lok apríl hittist allur hópurinn, 33 nemendur og 14 

kennarar í FB þar sem nemendur og kennarar unnu að verkefnum sem fólust í því að 

nemendur kynntu sér ýmis málefni sem eru ofarlega á baugi í þjóðfélagsumræðunni.  Meðal  

viðfangsefna voru umhverfismál, stjórnmál, orkumál, sjálfbærni og málefni flóttamanna. 

Nemendur settu sig í spor fréttamanna og fóru með upptökutæki og myndavélar og tóku 

viðtöl við þingmenn, fulltrúa ýmissa stofnana og félagasamtaka, skoðuðu ylrækt, 

jarðvarmavirkjun og heimsóttu alþingi og ráðuneyti. Einnig var farið í skoðunarferð til 

Vestmannaeyja og gengið á Eldfell. Hópurinn var hér í Reykjavík vikuna 21.- 30. apríl s.l. og 

heppnaðist heimsóknin vel í alla staði. Verkefnisstjórar voru listnámskennararnir  Guðrún 

Halldóra Sigurðardóttir og Guðrún Guðmunda Gröndal. 

Á skólaárinu sendum við 6 nemendur af fata- og textílbrautinni til Finnlands, 3 á haustönn og 

3 á vorönn í tvær vikur. Hingað komu nemar frá Finnlandi bæði á haustönn og vorönn sem 

staðsettir voru í Fablabinu í 10 vikur.  

Þá tókum við á móti kennurum frá Eistlandi og Belgíu sem voru hér í starfskynningu að kynna 

sér deildina og 3 nemendur frá Belgíu voru hér á vormánuðum í starfnámi hjá hönnuðum.  

Á vormánuðum fóru nemendur af listnámssviði til Eistlands og tóku þátt í vinnubúðum 

tengdum frumkvöðlastarfi og nýsköpun styrkt af Erasmus+ undir stjórn Ágústu Gunnarsdóttur. 

Í byrjun haustannar tókum við á móti nemendum af listkennsludeild, LHÍ og kynntum fyrir 

þeim sviðið og gengið var um skólann og sýnd aðstaðan. Í framhaldi komu 3 nemendur í 

starfsnám á listasviðið. 

26. október var Dagur myndlistar og til okkar kom Hildigunnur Birgisdóttir, myndlistarmaður 

og kynnti verk sín fyrir fullum sal. Hildigunnur er gamall nemandi úr FB sem hlaut nýverið 

verlaunafé og viðurkenningu úr Listasjóði Guðmundu S. Kristinsdóttur. 

Kennarar myndlistabrautar tóku venju samkvæmt þátt í að kynna og dæma í 

jólakortasamkeppni meðal nemenda FB. Myndin sem varð fyrir valinu er eftir Sigurð Sævar 

Magnússon nemanda á myndlistarbraut.  
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Á sæludögum var ný smiðja í rafrænum textíl í boði fyrir nemendur á fata- og textílbraut og 

Fatex, félag fata- og textílkennara í framhaldsskólum bauð upp á fyrirlestur með  Stephen 

West prjónahönnuði sem hélt kynningu á verkum sýnum fyrir nemendur á sal.  

Listnámssviðið kynnti brautir sýnar á framhaldsskólakynningunni í laugardalshöll 16.-18.maí. 

En þar voru myndlistanemendur með módelteikningu í anddyri hallarinnar og í básnum. Þá 

komu einnig 10.bekkjar nemendur í heimsókn úr flestum skólum í Breiðholti til okkar á 

vorönninni. 

Opið hús var 23.mars þar sem tilvonandi nemendur úr grunnskólum borgarinnar gátu kynnt 

sér skólann með foreldrum. Nemendur tóku virkan þátt í að kynna skólann, teiknuðu upp á 

sviði eða voru við vinnu í stofum. 

Lingó og Listaháskólinn voru með námskynningu fyrir nemendur FB á sal á vorönn fyrir 

útskriftanema.   

Lið úr FB komst áfram í keppni JA-Ungir frumkvöðlar í nýsköpunaráfanganum. Dómnefndin 

valdi liðið Draumóra frá okkur sem kepptu í 15 liða úrslitum í Háskólanum í Reykjavík. Alls tóku 

63 lið þátt í Vörumessu í Smáralind. Draumórar framleiddu handgerða óróa með myndum úr 

íslenskri náttúru. 

Kennara sviðsins þær Soffía og Sigríður tóku þátt í að þjálfa lið sem tók þátt í Boxinu, 

ánægjuleg er frá því að segja að liðið komst áfram í þeirri keppni. Þær komu einnig að  vinnu 

við frumkvöðlabúðir sem haldnar voru fyrir nemendur úr 9. og 10.bekk í FB. Nemendur komu 

frá grunnskólunum í Breiðholti.  

Hefðbundnar sýninga á sviðinu voru á sínum stað. 

Skúlptúrnemendur sýndu afrakstur vinnu sinnar á haustönn í Gallerí Tukt. Sú sýning tók einnig 

þátt í Unglistahátíð unga fólksins. Nemendur í hönnun, nýsköpun og frumkvöðlafræði voru 

einnig með Pop-Up verslun í Gallerí Tukt í desember og á vorönn sýndu nemendur á lokári 

afrakstur málunaráfanga á sama stað.  

Útskriftasýning nemenda fata- og textílbrautar var haldin í FB 26.apríl.  Notaður var að þessu 

sinni miðgarðurinn fyrir tískusýningu með pallana sem gönguleið. Myndefni, skissur og 

verkefni voru síðan sett upp á glergangi fyrir gesti og gangandi.  

Útskriftasýning nemenda á myndlistabraut 6.maí var að þessu sinni í Læknaminjasafninu að 

Neströð, Seltjarnanesi.    

 

Kennslufræðileg stefna 

Ekki hefur verið mörkuð sameiginleg kennslufræðileg stefna fyrir allt sviðið en það væri 

ákjósanlegt fyrir komandi skólaár.  

Kennslufræðileg stefna fata- og textílbrautarinnar (unnin 2015) 

 Nemendur brautarinnar hljóti menntun sem nýtist þeim og samfélaginu sem best. 

 Að efla  frumkvæði, sjálfstraust, víðsýni, umburðarlyndi og ábyrgðarkennd nemenda.  

 Þjálfa nemendur í öguðum, sjálfstæðum vinnubrögðum og gagnrýnni hugsun. Kenna 

þeim að njóta menningarlegra verðmæta og hvetja til stöðugrar þekkingarleitar. Að 

nemendur fái frelsi til að þróa eigin hugmyndir í sinni listsköpun. 
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 Kennarar Textílbrautar taki á móti nemendum í upphafi náms og gefi þeim góða innsýn 

í hvernig námið er uppbyggt svo nemandi hafi góða yfirsýn strax í byrjun náms.  

 Að upplýsa og undirbúa nemendur undir störf í atvinnulífinu og frekara nám í gegnum 

erlent skólasamstarf og tengsl við atvinnulífið. 

 Kennarar brautarinnar leggja sig fram við að kynna sér nýjustu tækni og öðrar nýjungar 

í greininni og kynna fyrir nemendum t.a.m tölvuforrit, kennslumyndbönd og Fablab. 

 Góð samskipti milli kennara og nemenda skapa traust og gagnkvæma virðingu sem 

byggir á skilningi, umhyggju og viðurkenningu. Að geta rætt málin og haft skýr mörk, 

jákvæðar væntingar og mistök eru til að læra af.  Góð tengsl við nemendur eru 

grundvöllur að árangursríku skólastarfi. 

Markmið listnámssviðs: 

Sameiginlegt markmið listnámssviðs hefur verið að búa nemendur sem best undir 

áframhaldandi nám og störf. Ferilmappa nemanda skiptir því miklu máli varðandi 

áframhaldandi umsóknir eða þegar sótt er um störf. Í því skyni var því lögð mikil áhersla á að 

skólinn eignaðist myndavélar og ljósastúdíó sem gjörbreytti aðstöðu nemenda og kennara.  

Þess utan eru markmið okkar: 

 Vera vakandi varðandi framþróun í listnámi  

 Efla tengsl við skóla á háskólastigi og atvinnulífið 

 Efla tengsl sviðsins í gegnum erlent samstarf sem opnar á nýjungar og víðsýni 

 Að tengja verkefni við atvinnulífið, þar sem hönnunarferlinu er fylgt frá hugmynd að 

fullgerðri afurð, markaðssett og seld. 

 

Tillögur til skólayfirvalda um úrbætur 

Undanfarin ár hefur myndlistabraut óskað eftir úrbótum varðandi geymslurými deildarinnar. 

Ekkert hefur verið gert í þeim málun, nema að vaskurinn var tekinn niður svo lyktin hefur 

batnað. Mikið vandamál skapaðist síðasta haust þegar brautin fékk stóra pappírsgjöf og ekki 

var pláss til að geyma. Teljum því þörf á að skoða þessi mál sem fyrst. Þar má nefna stofu 354, 

hvort hún geti verið að hluta til pappírsgeymsla.  

Sýningarými hefur lengi verið á óskalistanum, að sýna verk sín og sjá verk annarra er stór 

þáttur í náminu. Einhverskonar nemendagallerí eða sýningapláss þarf til þess að gera það 

mögulegt. Nefdur hefur verið stóri veggurinn sem nær á milli hæða í nýbyggingunni, sem 

klæða þarf þá með korkplötum, hvítmáluðum, eða setja upp í millirými galleríaðstöðu. 

Á fata- og textílbraut eru mikil þrengsli í stofu 309. Vefstólar taka mikið pláss og er mikil vinna 

við að setja upp, taka þá niður og ýta út í horn eftir hverja vorönn. Við óskum því eftir að fá 

stofu 312 undir vefstólana þar sem módelteikning hefur nú verið flutt út í smiðju. Það væri líka 

hægt að samnýta stólana með starfsbrautinni og jafnvel gera prjónavélaaðstöðu.   

Þvottavél er einnig á óskalistanum fyrir fata- og textílbrautina sem mundi nýtast fyrir litun, 

þæfingu og að þvo tuskur. 
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Kennarar brautarinnar hafa einnig mikinn áhuga fyrir að fá myndavél/skjávarpa sem þeir sáu í 

Finnlandi. Tilvalið fyrir sýnikennslu með möguleika á að taka upp kennsluvídeó og mundi það 

fækka ljósritum og gera nemendum kleift að undirbúa sig betur.  

 L-12i/TT-12iA REVOLUTIONARY DOCUMENT CAMERA The price for 1 x L-12iD to the school is 

699 Euros Exc VAT shipping cost.  

Sjá Vídjó 

https://www.youtube.com/user/elmoeuropefr?feature=results_main 

 

Reykjavík 28.júní 2017 

Soffía Margrét Magnúsdóttir 

Sviðsstjóri listnáms FB 

 

 

e. Ársskýrsla námsvers 

Hlutverk námsvers: 

 að bæta þjónustu í námi og kennslu nemenda á mörkum skólastiga. 

 veita nemendum aðgang að faglegri þjónustu, stuðningi eða sérkennslu allt eftir því hvað 

hentar hverjum og einum. 

 Veita nemendum aðgang að sérhæfðum vél- og hugbúnaði. 

 skipuleggja stuðningstíma í einstökum námsgreinum. 

 meta þörf fyrir sérkennslu og vera í samstarfi við námsráðgjafa og kennara. 

Verkefni: 

 Sækja um fjárveitingar til sérkennslu og aðstoð, til Menntamálaráðuneytis v/nemenda sem 

eru langveikir eða með fötlun. 

 Sitja vikulega fund með námsráðgjöfum um málefni einstakra nemenda og skipulag 

námsstuðning í skólanum. 

 Skipuleggja með námsráðgjöfum sérúrræði í prófum.  

 Aðstoða nemendur varðandi vél- og hugbúnað.  

 Aðstoða nemendur við að sækja sér aðgang að hljóðbókum - Hljóðbókasafn 

 Aðstoð varðandi talgervla. 

 Halda utan um stuðningsefni í einstökum námsgreinum. 

 Kenna nemendum námstækni og að skipuleggja nám sitt. 

 Vera í samskiptum við Greiningarstöð. 

 Greina þá nemendur sem eiga í lestrarerfiðleikum og kynna þeim hvaða/hvar þeir geta fengið 

aðgang að hljóðbókum og talgervlum. 

 Vera í samskiptum við kennara vegna nemenda sem eiga í miklum námsörðugleikum. 

 

Almennur námsstuðningur í námsveri skólaárið 2016 - 2017 

4 kennarar sinntu nemendum sem komu í námsverið á skólaárinu. 

Sigríður Anna Ólafsdóttir íslenskukennari, Gunnar Björn Björnsson stærðfræðikennari, 

https://www.youtube.com/user/elmoeuropefr?feature=results_main
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Dagbjört L Kjartansdóttir umsjón með erlendum nemendum (á haustönn) og Sunneva 

Filippusdóttir umsjónarmaður námsvers.  

 

Reynt er að hafa skráningu á fjölda þeirra nemenda er koma í námsverið en erfitt er að fylgjast 

með hvort allir nemendur skrá sig. Margir nemendur koma oftar en einu sinni í viku og telst 

hvert skipti sem ein heimsókn. 

Á haustönn voru skráðar u.þ.b. 1200 komur nemenda í námsverið, auk þess voru 37 

nemendur með skráða fasta tíma í námsveri á stundatöflu. Þessir nemendur koma til að fá 

námsaðstoð, taka próf (upplestur/lengri prófatími) og aðstoð við skipulagningu og 

utanumhald, svo nokkuð sé nefnt.  

Á vorönn voru skráðar u.þ.b. 800 komur nemenda í námsver, auk þess voru 28 nemendur 

með fasta tíma í námsveri á stundatöflu. 

 

Á haustönn fjölgaði verulega þeim nemendum sem tóku próf í námsverinu en á vorönn voru 

það eingöngu nemendur með greiningu sem tóku próf þar. 

Á haustönn voru tekin 480 próf í námsveri en á vorönn 180 próf. 

 

LOGOS lesblindugreining  

3 nemendur komu í námsver í LOGOS lesblindugreiningu. Í framhaldi af greiningu fengu þessir 

nemendur ráðgjöf varðandi notkun á hljóðbókum, talgervlum og forritum sem lesblindir geta 

nýtt sér. 

Þjónusta við nemendur í prófum 

Kennarar námsvers sjá um allan upplestur á prófum fyrir nemendur með lesblindu. Bæði 

nemendur í dagskóla- og kvöldskóla.  

Þeim nemendum hefur farið fjölgandi sem óska eftir að fá upplestur á prófum sem eru á 

önninni,  t.d. í símatsáföngum og nokkrir nemendur fá upplestur á öllum prófum sem þeir taka 

yfir önnina.  Einnig þurfa 4-5 nemendur aðstoð við ritun í prófum vegna les/skrifblindu.  

Erlendir nemendur hafa í auknum mæli komið í námsverið til að taka próf og fá þar upplestur 

og séraðstoð. 

 

Samstarf við námsráðgjafa 

Umsjónarmaður námsvers og námsráðgjafar skólans voru með fasta fundartíma einu sinni í 

viku bæði á haustönn og vorönn. Á vorönn voru námsráðgjafar með fasta tíma í námsveri í 

þeim tilgangi að fylgja nemendum sem þeir höfðu umsjón með, betur eftir og aðstoða þá við 

að skipuleggja nám sitt s.s. heimanám og verkefnaskil. Í mörgum tilfellum skilaði þetta góðum 

árangri.  

 

Samstarf við bókasafn 

Samstarf við Þórunni Snorradóttur á bókasafn hefur verið einstaklega gott. Hún hefur tekið að 

sér að aðstoða nemendur í enskuprófum sem þurfa aðstoð við ritun og lestur. Einnig hefur 

hún aðstoðað nemendur í ensku þegar þess hefur verið óskað.  
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Samstarf við starfsbraut 

Gott samstarf er við starfsbraut vegna nemenda sem ekki ráða við almenna áfanga í íslensku 

og stærðfræði en eru að öðru leyti í almennum áföngum. Einnig hafa nemendur sem koma af 

starfsbraut á almennar brautir fengið námsstuðning og utanumhald frá kennurum námsvers. 

 

Umsóknir um sérkennslumagn til Menntamálaráðuneytis 

Sótt var um fjármagn til sérkennslu og aðstoðar fyrir 24 nemendur á haustönn 2016. 

Allir þessir nemendur hafa skilað inn greiningum sem sýna fram á að þeir eiga rétt á 

sérstuðningi í námi. 

 

Tölvur og hugbúnaður 

Námsverið hefur tvær ónettengdar tölvur til umráða sem eingöngu eru notaðar við prófatöku. 

Inn á þessum tölvum eru talgervlar í íslensku, dönsku, ensku, þýsku og spænsku. 

Keypt á skólaárinu: 

 spjaldtölva 

 forrit (ABBYY) sem gerir okkur kleift að ocr skanna verkefni úr PDF.  

 talgervill fyrir spjaldtölvu 

 aðgangur að framhaldsskoli.is  

 aðgangur að http://smasaga.is/ 

Breytt nafn á námsveri 

Á fundi þjónustusviðs var ákveðið að námsverið yrði kallað vinnustofa frá og með haustönn 

2017. Þessi umræða hefur oft komið upp þar sem nemendur og þá einkum nýnemar hafa 

neikvætt viðhorf til námsversheitisins og vilja ekki koma í námsver.  

 

Yfirlit yfir námsgengi nemenda sem voru með fasta tíma í námsveri. 

Allir nemendur sem eru með fasta tíma í námsveri þurfa af ýmsum ástæðum mikinn stuðning 

og hvatningu í námi. Margir þeirra eru með fasta tíma þar bæði á haustönn og vorönn. 

Eftirfarandi töflur sýna námsgengi þeirra á skólaárinu.                       

 

 

     

 

Yfirliti yfir námsárangur nemenda er voru með fasta tíma í námsveri á haustönn 2016 

 

  Ein (F) lokið  

Ein (F) ekki 

lokið 

Staða í námi við upphaf 

vorannar 

Nemandi 1 5 15 í námi 

Nemandi 2 7 13 í námi 

Nemandi 3 14 11 í námi 

Nemandi 4 19 8 í námi 

http://smasaga.is/


 

 
 

39 

Nemandi 5 19 8 í námi 

Nemandi 6 10 16 í námi 

Nemandi 7 30   í námi 

Nemandi 8 14 14 í námi 

Nemandi 9 12 15 útskrifaður 

Nemandi 10 23 10 í námi 

Nemandi 11 16 5 í námi 

Nemandi 12 16 5 í námi 

Nemandi 13 16 13 í námi 

Nemandi 14 16 8 í námi 

Nemandi 15 33 1 í námi 

Nemandi 16 25 5 í námi 

Nemandi 17 21   útskrifaður 

Nemandi 18 25   í námi 

Nemandi 19 19 9 í námi 

Nemandi 20 15   í námi 

Nemandi 21 11 10 hættur 

Nemandi 22 15 10 í námi 

Nemandi 23 5 21 hættur 

Nemandi 24 24 5 í námi 

Nemandi 25 12 12 í námi 

Nemandi 26 31   í námi 

Nemandi 27 9 9 í námi 

Nemandi 28 16 12 í námi 

Nemandi 29 10 18 í námi 

Nemandi 30 10 18 í námi 

Nemandi 31 14 10 í námi 

Nemandi 32 17 10 í námi 

Nemandi 33 25   í námi 

Nemandi 34 13 12 hættur 

Nemandi 35 10 15 hættur 

Nemandi 36 29   í námi 

Nemandi 37 20 6 í námi 

 

 

Yfirliti yfir námsárangur nemenda er voru með fasta tíma í námsveri á vorönn 2017 

  Ein (F) lokið Ein (F) ekki lokið Staða í námi í lok vorannar  

Nemandi 1 24   í námi 

Nemandi 2 1 18 endurinnritun 
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Nemandi 3 5 15 Hættur  

Nemandi 4 16 6 í námi 

Nemandi 5 12 8 í námi 

Nemandi 6 3 25 Hættur  

Nemandi 7 18 6 í námi 

Nemandi 8 11 20 í námi 

Nemandi 9 0 25 Hættur  

Nemandi 10 19 5 í námi 

Nemandi 11 14 15 endurinnritun  

Nemandi 12 19 10 í námi 

Nemandi 13 19 8 í námi 

Nemandi 14 21   í námi 

Nemandi 15 23   í námi 

Nemandi 16 22   í námi 

Nemandi 17 15 2 í námi 

Nemandi 18 18 5 í námi 

Nemandi 19 12 11 í námi 

Nemandi 20 10 1 Hættur  

Nemandi 21 10 1 Hættur  

Nemandi 22 11 11 í námi 

Nemandi 23 18 13 í námi 

Nemandi 24 18   í námi 

Nemandi 25 18 5 í námi 

Nemandi 26 29   í námi 

Nemandi 27 29 3 í námi 

Nemandi 28 5 14 í námi 

 

Stærðfræðiver 

Á haustönn var stærðfræðiver þrisvar í viku og á vorönn tvisvar í viku.  

Kennarar á haustönn: Gunnar Páll Jóakimsson, Haukur Pétur Benediktsson og Þórdís Ása 

Þórisdóttir. 

Kennarar á vorönn: Gunnar Björn Björnsson og Þórdís Ása Þórisdóttir. 

 

Yfirlit yfir stærðfræðistuðning á haustönn   
  Áfangi Árangur í STÆ Staða í námi við upphaf vorannar 

Nemandi 1 403 Féll í námi 

Nemandi 2 1AU Féll í námi 

Nemandi 3 503 Lokið í námi 

Nemandi 4 303 Lokið í námi 
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Nemandi 5 2CT Lokið í námi 

Nemandi 6 2MM Lokið í námi 

Nemandi 7 303 Féll í námi 

Nemandi 8 503 Lokið útskrifaður 

Nemandi 9 703 Lokið útskrifaður 

Nemandi 10 403 Féll í námi 

Nemandi 11 303 Lokið útskrifaður 

Nemandi 12 2RM05 Féll í námi 

Nemandi 13 1AU05 Féll í námi 

Nemandi 14 303 Lokið í námi 

Nemandi 15 303 Lokið í námi 

Nemandi 16 303 Lokið í námi 

Nemandi 17 2RM05 Féll í námi 

Nemandi 18 1AU Féll í námi 

Nemandi 19 2RM05 Lokið útskrifaður 

Nemandi 20 403 Lokið í námi 

Nemandi 21 2MM Lokið í námi 

Nemandi 22 2RM05 Lokið í námi 

Nemandi 23 303 Féll í námi 

Nemandi 24 2MM Lokið í námi 

Nemandi 25 2MM05 Lokið í námi 

Nemandi 26 303 Lokið í námi 

Nemandi 27 1AU Féll hættur 

Nemandi 28 2MM Lokið í námi 

Nemandi 29 2MM05 Lokið í námi 

Nemandi 30 2MM Lokið í námi 

Nemandi 31 2MM Lokið í námi 

Nemandi 32 2CT04 Lokið í námi 

Nemandi 33 2RM05 Lokið í námi 

Nemandi 34 1AU Lokið hættur 

Nemandi 35 2MM Lokið í námi 

Nemandi 36   Lokið í námi 

Nemandi 37 503 Lokið í námi 

Nemandi 38   Lokið í námi 

Nemandi 39 1AU05 LOkið í námi 

Nemandi 40 2RM05 Lokið í námi 

Nemandi 41 2FJ05 Lokið í námi 

Nemandi 42 303 Lokið í námi 

Nemandi 43 2FJ05 Lokið útskrifaður 
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Nemandi 44 303 Lokið útskrifaður 

Nemandi 45 503 Lokið í námi 

Nemandi 46 303 Lokið hættur 

Nemandi 47 2CT05 Lokið útskrifaður 

Nemandi 48 2RM05 Lokið í námi 

Nemandi 49   Féll í námi 

Nemandi 50 1AU05 Lokið í námi 

Nemandi 51 2MM05 Lokið í námi 

Nemandi 52 303 Lokið í námi 

Nemandi 53 403 Lokið í námi 

Nemandi 54 1AU05 Lokið í námi 

Nemandi 55 403 Féll í námi 

Nemandi 56 2RM05 Lokið hættur 

Nemandi 57 1AU05 Féll hættur 

Nemandi 58 1AU05 Lokið í námi 

Nemandi 59 2CT05 Lokið í námi 

Nemandi 60 503 Lokið í námi 

Nemandi 61 1AU05 Lokið í námi 

Nemandi 62 303 Lokið í námi 

Nemandi 63 303 Lokið í námi 

Nemandi 64 303 Féll í námi 

Nemandi 65 303 Lokið í námi 

Nemandi 66 303 Lokið í námi 

Nemandi 67   Lokið í námi 

Nemandi 68 2FJ05 Loki í námi 

Nemandi 69 303 Lokið í námi 

Nemandi 70 2RM05 Lokið í námi 

Nemandi 71 2RM05 Lokið í námi 

Nemandi 72 403 Lokið í námi 

Nemandi 73 403 Lokið í námi 

Nemandi 74 1BA05 Féll í námi 

Nemandi 75 303 Lokið í námi 

Nemandi 76 2MM05 Féll í námi 

Nemandi 77 2CT05 Lokið útskrifaður 

Nemandi 78 303 Lokið útskrifaður 

Nemandi 79 303 Féll í námi 

Nemandi 80 FO05 Lokið í námi 

Nemandi 81 2MM Lokið útskrifaður 
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Á haustönn kom 81 nemandi í námsaðstoð í stærðfræðiver. 

64 nemendur ljúka áfanganum í stærðfræði. 

17 nemendur ljúka ekki áfanganum.  

10 af þessum nemendum útskrifast í lok annar og 5 nemendur hætta. 

 

 

 

Yfirlit yfir stærðfræðistuðning á vorönn 

  Áfangi Árangur í STÆ Staða í námi í lok vorannar 

Nemandi 1 403 Lokið í námi 

Nemandi 2 2RM05 Lokið í námi 

Nemandi 3 2RM05 Lokið í námi 

Nemandi 4 503 Lokið í námi 

Nemandi 5 2RM05 Lokið í námi 

Nemandi 6 1AU05 Féll í námi 

Nemandi 7 3LV05 Lokið í námi 

Nemandi 8 1AU05 Lokið í námi 

Nemandi 9 1AU05 Lokið í námi 

Nemandi 10 603 Féll í námi 

Nemandi 11 3LV05 Lokið í námi 

Nemandi 12 3LV05 Lokið í námi 

Nemandi 13 603 Lokið í námi 

Nemandi 14 3LV05 Lokið í námi 

Nemandi 15 2MM05 Lokið í námi 

Nemandi 16 403 Lokið í námi 

Nemandi 17 1AU05 Lokið í námi 

Nemandi 18 3VL05 Lokið í námi 

Nemandi 19 2MM05 Lokið í námi 

Nemandi 20 2RM05 Lokið Útskrifaður 

Nemandi 21 2FJ05 Lokið í námi 

Nemandi 22 3LV05 Lokið í námi 

Nemandi 23 1AU05 Lokið í námi 

Nemandi 24 3LV05 Lokið í námi 

Nemandi 25 2MM05 Lokið í námi 

Nemandi 26 2MM05 Lokið í námi 

Nemandi 27 2RM05 Lokið í námi 

Nemandi 28 1AU05 Lokið í námi 

Nemandi 29 2RM05 Féll í námi 

Nemandi 30 403 Lokið í námi 
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Nemandi 31 3VL05 Lokið í námi 

Nemandi 32 2CT05 Lokið í námi 

Nemandi 33 3LV05 Lokið í námi 

Nemandi 34 1AU05 Féll hættur 

Nemandi 35 2RM05 Lokið í námi 

Nemandi 36 403 Féll í námi 

Nemandi 37 2RM05 Féll í námi 

Nemandi 38 1AU05 Lokið í námi 

Nemandi 39 303 Lokið í námi 

Nemandi 40 1AU05 Lokið í námi 

Nemandi 41 3VL05 Lokið í námi 

Nemandi 42 403 Lokið í námi 

Nemandi 43 403 Lokið í námi 

Nemandi 44 603 Lokið Útskrifaður 

Nemandi 45 2FJ05 Lokið Útskrifaður 

Nemandi 46 1AU05 Féll í námi 

Nemandi 47 2RM05 Lokið í námi 

Nemandi 48 603 Lokið í námi 

Nemandi 49 3LV05 Lokið í námi 

Nemandi 50 1AU05 Lokið í námi 

Nemandi 51 603 Féll í námi 

 

Á vorönn kom 51 nemandi í námsaðstoð í stærðfræðiveri. 

43 nemendur ljúka áfanganum. 

8 nemendur ljúka ekki áfanganum.  

3 af þessum nemendum útskrifast í lok annar og 1 nemandi hættir. 

 

8. maí 2017 

Sunneva Filippusdóttir, námsversstjóri 
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f. Ársskýrsla námsráðgjafa FB 

Inngangur  

Veturinn 2016 - 2017 störfuðu þrír náms- og starfsráðgjafar í fullu starfi við skólann, Elísabet 

Vala Guðmundsdóttir, Ólöf Helga Þór og Sesselja Pétursdóttir. 

 

Markmið náms – og starfsráðgjafar FB 

Markmið náms- og starfsráðgjafar FB er að  hjálpa nemendum að finna út og stunda það nám 

sem hæfir áhuga þeirra og getu og styðja þá í að komast yfir þær hindranir sem verða á vegi 

þeirra á námsferlinum. 

 

Viðtöl  

Viðtöl eru tímafrekasti einstaki þátturinn í starfi náms- og starfsráðgjafa.  Viðtölin fara bæði 

fram í opnum viðtalstímum og einnig í pöntuðum viðtölum utan opinna tíma.  Nemendur úr 

dagskóla, kvöldskóla og sumarskóla hafa allir aðgang að þjónustunni. Einnig kemur alltaf 

talsvert af fólki sem er ekki nemendur í skólanum í viðtöl. Margt af því eru þó mögulegir 

nemendur. Notendur þjónustunnar eru á aldrinum 15 – 70 ára og er fjöldi fullorðinna þar á 

meðal.  Þannig leggur náms- og starfsráðgjöf FB sitt af mörkum til fullorðinsfræðslu í landinu. 

Heimsóknir nemenda til náms – og starfsráðgjafa voru skráðar.  Símaviðtöl og erindi í 

tölvupósti eru ekki skráð sérstaklega en eru þó umfangsmikill hluti starfsins. Þau erindi sem 

náms- og starfsráðgjafar sinna í þessum viðtölum eru mjög fjölbreytt og hér fyrir neðan má sjá 

dæmi um þau helstu: 

Ráðgjöf vegna náms – og starfsvals, upplýsingar um námsleiðir innan og utan skóla og um 

ýmsar stofnanir, ráðgjöf og stuðningur vegna námserfiðleika, námstækni, ráðgjöf vegna 

persónulegra mála sem hafa áhrif á námsframvindu nemenda, samskipti við foreldra og að 

lokum má geta þess að náms- og starfsráðgjafar eru málsvarar nemenda og þurfa oft að leysa 

mál vegna samskipta þeirra og kennara. 

Heildarfjöldi viðtala (heimsókna) á haustönn 2016 :  1.399, þar af eru viðtöl vegna nemenda 

dagskóla 1.230. 

Heildarfjöldi viðtala á vorönn 2017:  1.381, þar af eru viðtöl vegna nemenda dagskóla 1.210. 

Heildarfjöldi viðtala á skólaárinu:  2.780, þar af eru viðtöl vegna nemenda dagskóla 2.440. 

 

Samstarf við námsver. 

Náms – og starfsráðgjafar eru í miklu samstarfi við Sunnevu Filippusdóttur umsjónarmann 

námsvers.  Náms – og starfsráðgjafar vísa nemendum með námserfiðleika í námsver eftir 

þörfum.  

 

Helstu samstarfsverkefni eru: 

1) Halda utan um greiningar nemenda með sértæka námsörðugleika og önnur vandamál sem 

hafa áhrif á námið. (Rúmlega 170 einstaklingar) 

2) Skrá upplýsingar um greiningar og sérþarfir nemenda í Innu. 
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3) Meta þörf fyrir sérkennslu og vera í samstarfi við kennara þar um. 

4) Sækja um fjárveitingar til sérkennslu og aðstoð v/fatlaðra og langveikra nemenda til 

Menntamálaráðuneytis. 

5) Meta beiðnir nemenda um undanþágur frá einstökum námsgreinum. 

6) Halda vikulega fundi um málefni einstakra nemenda og skipulag námsstuðnings í skólanum. 

7) Sérúrræði í prófum (sjá sérkafla hér fyrir neðan) 

8) Á vorönn 2017 voru náms – og starfsráðgjafar með fasta viðveru í námsveri, allt að fjórum 

klukkustundum á viku hver. 

 

Aðstoð í prófum - prófatími 

Náms- og starfsráðgjafar hafa umsjón með aðstoð í prófum og lengri próftíma ásamt 

umsjónarmanni námsvers. Veturinn 2016 - 2017 sóttu nemendur um sérrúrræði í prófum í 

Innu. Nemendur með lengri próftíma voru í almennum stofum. Náms – og starfsráðgjafar, 

Sigríður og Sunneva í námsveri sáu um að framfylgja óskum nemenda um sérúrræði á 

prófatímabilinu. 

 

Skólakynningar    

Náms – og starfsráðgjafar komu að  skólakynningum fyrir nemendur 10. bekkjar í matsal 

nemenda. 

Skólakynning var í Laugardalshöll frá 15. – 18. mars og voru námsráðgjafar þar ásamt 

nemendum og fagstjórum deilda. 

Náms- og starfsráðgjafar tóku einnig þátt í Opnu húsi sem haldið var fyrir 

grunnskólanemendur og foreldra þeirra 23. mars. 

Námsráðgjafar tóku á móti nokkrum hópum úr grunnskólum og öðrum menntastofnunum 

sem komu í heimsókn á skólatíma. 

 

Námsmat 

Náms- og starfsráðgjafar FB  sitja í matsnefnd ásamt  Þorvaldi Friðrikssyni,  enskukennara. 

Starf matsnefndar er umfangsmikið enda kemur stór hluti nemenda skólans úr öðrum skólum. 

Matsnefnd metur fyrra nám nemenda í dagskóla og kvöldskóla og heldur reglulega fundi allan 

veturinn, a.m.k. einu sinni í mánuði og oftar í kringum annaskipti. Tenging náms- og 

starfsráðgjafa við matsnefnd nýtist mjög vel í starfi þar sem margar fyrirspurnir um námsmat 

koma til þeirra frá nemendum. 

 

Umsjónarkerfi 

Nýnemar sem voru að koma beint úr 10. bekk voru með umsjónarkennara þetta skólaár.  

Umsjónarkerfið var að öðru leyti svipað og undanfarin ár þar sem umsjónarkennarar hittu 

nemendur og foreldra þeirra í byrjun haustannar, aðstoðuðu þá við val og fylgdust með 

námsgengi þeirra.  
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Fóstrun 

Gerð var tilraun með nýja tegund umsjónar fyrir ákveðinn hóp nemenda.  Þessi tegund 

umsjónar er kölluð fóstrun.  Í umsókn til Námsmatsstofnunar dags. 29. janúar 2016 er gerð 

grein fyrir hugtakinu fóstrun: 

„ Fóstrun er mikill persónulegur stuðningur við nemendur, veittur á forsendum nemandans 

sjálfs í þeim tilgangi að hvetja nemandann til að standa sig og halda áfram í skólanum þrátt 

fyrir óhagstæðar ytri aðstæður. Þjónustan byggir á hugmyndafræði markþjálfunar.“ 

30 nemendur fengu fóstrun á haustönn 2016.  17 nemendur  voru að hefja annað ár í 

skólanum og 13 nemendur  voru að koma beint úr grunnskóla. 

Nemendur á öðru ári voru valdir út frá námsárangri, mætingu og útkomu á brotthvarfsskimun.  

Það er þeir nemendur sem voru taldir þurfa mestan stuðning eftir fyrsta árið fengu fóstrun. 

Nemendur á fyrsta ári sem voru taldir í mestri brotthvarfshættu að mati grunnskólanna sem 

þeir komu úr fengu fóstrun. 

Elísabet Vala náms – og starfsráðgjafi sá um að velja nemendur og um utanumhald 

verkefnisins ásamt Magnúsi Ingvasyni aðstoðarskólameistara. 

Allir kennararnir sem tóku að sér fóstrun hittu Elísabetu á fundum þar sem farið var yfir mál 

einstakra nemenda og hvers vegna þeir væru taldir í brotthvarfshættu.  

Leitað var samstarfs við tvo markþjálfa, Maríu Solveigu Héðinsdóttur og Ingu Þóru Geirsdóttur 

hjá fyrirtækinu Skólamarkþjálfun. Þær leiddu þjálfun og leiðsögn kennaranna sem síðan sáu 

um að fóstra nemendur. 10 umsjónarkennarar voru valdir til að taka að sér fóstrun og tók 

hver þeirra að sér 2 – 4 nemendur. Í  byrjun haustannar fengu kennararnir námskeið hjá 

markþjálfunum sem báðir hafa mikla reynslu úr skólakerfinu.  Á önninni voru auk þess haldnir 

þrír fundir með markþjálfum.  

Verkefnið gekk misvel og sérstaklega kom í ljós hversu erfitt reyndist að ná í nemendurna.  

Allir kennararnir mæltu með því, í ljósi reynslunnar eftir þessa fyrstu önn, að fóstrar kenndu 

þeim nemendum sem þeir tækju að sér í fóstrun.   

Í lok haustannar voru átta nemendur af þessum 30 hættir í skólanum. 

Í byrjun vorannar var þörfin fyrir fóstrun endurmetin.  Einn nemandi í viðbót við hina átta 

hætti mjög fljótlega.  Einn af kennurunum fór í veikindaleyfi og þar með duttu þrír nemendur í 

viðbót úr fóstruninni.  Fimm nemendur höfðu sýnt það góða frammistöðu að ekki var talin 

þörf á áframhaldandi fóstrun. 

13 nemendur fengu því fóstrun á vorönn 2017. Í lok vorannar eru þeir allir nema einn ennþá í 

skólanum. 

 

Markþjálfun 

Á vorönn 2016 hóf FB samstarf við markþjálfana Maríu Solveigu Héðinsdóttur og Ingu Þóru 

Geirlaugsdóttur.  Ákveðið var að auk þess að þjálfa fóstrana myndu þær taka nokkra 

nemendur í markþjálfun og var miðað við að það yrðu nemendur eldri en 18 ára. 

Farið var af stað með verkefnið seinni hluta vorannar og var ákveðið að bjóða nokkrum 

nemendum markþjálfun í tilraunaskyni það sem eftir væri vorannar. 
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Nemendur voru valdir þannig:  Skoðuð var útkoma úr fyrstu brotthvarfsskimun sem FB tók 

þátt í á vorönn 2013.  Þeir nemendur sem höfðu mælst í brotthvarfshættu, voru enn í 

skólanum og höfðu átt brokkgengan námsferil voru kallaðir í viðtal og þeim boðin 

markþjálfun.  

8 nemendur tóku boðinu og á endanum fengu 7 þeirra markþjálfun. 

Á haustönninni byrjuðu 17 nemendur í markþjálfun og höfðu 2 af þeim líka fengið markþjálfun 

á vorönn 2016.  Því eru það 7 + 15 nemendur eða 22 sem fengu markþjálfun á einhverjum 

tímapunkti. Tveir af þeim hættu eftir einn fund þar sem þeir glímdu við mikil andleg veikindi 

og þurftu úrræði utan skólans. Þeir hættu í skólanum um leið og þeir hættu í markþjálfuninni. 

Allir þeir nemendur sem fengu tilboð um markþjálfun höfðu átt brokkgengan námsferil, sem 

þýðir ítrekuð föll í áfanga/að hætta í námi og byrja aftur/að mæta illa.   

17 nemendur fengu einhverja markþjálfun á haustönn 2016. Þrír þeirra mættu þó aðeins í 1 – 

2 viðtöl en hinir mættu í 6 – 12 skipti. 3 þessara 17 nemenda fengu líka markþjálfun á vorönn 

2016. Þessir 3 nemendur eru allir hættir enda glíma þeir allir við mikil andleg veikindi. 

Það sem við höfum lært af þessu er að nemendur sem eru andlega veikir eiga erfitt með að 

nýta sér markþjálfun.  Einnig gerðum við okkur ekki grein fyrir því fyrirfram hversu veikir þessir 

nemendur eru. 

Af þessum 17 nemendum eru 10 í skólanum á vorönn 2017 en 7 eru hættir.  9 þessara 

nemenda tóku brotthvarfsskimun hjá okkur á sínum tíma. 4 mældust með 1 – 4 áhættuþætti.  

Einn af þeim er hættur. 5 mældust með 6 – 9 áhættuþætti.  3 af þeim eru hættir. Hinir 8 voru 

annaðhvort byrjaðir í skólanum áður en brotthvarfsskimun hófst eða komu metnir úr öðrum 

skólum.    3 af þeim eru hættir. 

Af þeim 10 sem eru enn í skólanum voru 2 ekki í skólanum á vorönn 2016 þannig að 

einingafjöldi þeirra á síðustu önn sem þeir tóku er talinn með. (Í báðum tilfellum var það 

vorönn 2015).  

Á önninni á undan náðu þessir 10 nemendur 9,3 einingum að meðaltali en á haustönn náðu 

þau 13,5 einingum að meðaltali. Það er því fjölgun í áunnum einingum þótt námsframvindan 

sé hæg. 

Annar ávinningur af markþjálfuninni er ekki mældur hér en það er t.d. bætt líðan og skýrari 

markmiðasetning. Það getur líka tekið lengri tíma fyrir markþjálfunina að skila sér í bættum 

árangri í námi. 

Á vorönn 2017 voru 6 nemendur í markþjálfun.  Þau höfðu öll verið í markþjálfun á haustönn 

og vildu halda áfram.  4 í viðbót byrjuðu en hættu strax.  

2 af þessum 6 nemendum sýndu augljósar framfarir í námi. Hinir fjórir sýndu ekki framfarir í 

námi en töldu markþjálfunina nýtast sér í betri líðan. 

Samstarf vegna nemenda með íslensku sem annað tungumál 

Á vorönn 2017 var ákveðið að náms- og starfsráðgjafar kæmu meira að aðstoð við nemendur 

með íslensku sem annað tungumál. Liður í því var að Elísabet námsráðgjafi var í samstarfi við 

Ásgerði Bergsdóttur sem kenndi annan áfanga (áfanga nr. 2) í ÍSAN.  

Elísabet tók m.a. einstaklingsviðtöl við alla nemendurna í hópnum til að kanna færni þeirra í 

að tala íslensku og ýmsa þætti varðandi skólagöngu þeirra, áhugamál og markmið.   
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Tilgangur þessa var m.a. að kynnast nemendunum og þörf þeirra fyrir aðstoð. Stefnt er að því 

að halda þessu samstarfi áfram. 

 

MIND námskeið í núvitund. 

Boðið var upp á átta vikna valnámskeið í núvitund fyrir framhaldsskóla. Tíu nemendur byrjuðu 

og  áttu luku námskeiðinu. Ólöf Helga er með réttindi til að þjálfa nemendur í núvitund og er 

námskeiðsefnið byggt á bresku námsefnin(.b). 

Brotthvarfsskimun 

Könnun á námsumhverfi framhaldsskólanema var lögð fyrir í byrjun október. Fyrirlögn fór 

fram á bókasafni og gekk mjög vel. Af 197 nýnemum (fæddir 2000) tóku 177 könnunina. 

Niðurstaða skimunarprófsins gaf upplýsingar um fjölda áhættuþátta fyrir alla þátttakendur og 

skilgreindi nemendur í áhættuhóp. 

31 nemendi voru skilgreindir í verulegri áhættu þar sem þeir mældust með 8 eða fleiri 

áhættuþætti af 16. Fylgst var með þeim nemendum sérstaklega á starfsbraut og 

framhaldsskólabraut og hjá námsráðgjöfum og staða þeirra tekin út í lok skólaárs. 

Áfram verður fylgst með þessum nemendum og reynt verður að hlúa sérstaklega að þeim sem 

hafa lokið fáum einingum og þurftu að sækja um áframhaldandi skólavist. Þeir nemendur eru í 

augljósri brotthvarfshættu. 

 

Samvinna og tengsl utan skóla 

Náms- og starfsráðgjafar eru í samskiptum við ýmis konar greiningaraðila vegna greininga sem 

nemendur koma með eða fara í á meðan á skólavist þeirra stendur. 

Má þar nefna sálfræðinga, geðlækna, sérkennara, kennsluráðgjafa og Greiningarstöð ríkisins. 

Einnig eru samskipti við stofnanir vegna ýmissa vandamála nemenda og má þar nefna 

Hljóðbókasafnið, Virk, Janus – endurhæfingu, Hringsjá, Grettistak, Barnavernd Reykjavíkur, 

Kvíðameðferðarstöðina, náms – og starfsráðgjafa í öðrum skólum og þjónustumiðstöðvar 

sveitarfélaganna. 

Náms- og starfsráðgjafar FB hafa sótt fræðslufundi og námskeið á vegum Félags náms- og 

starfsráðgjafa og fundi hjá Reykjavíkurborg vegna flutnings nemenda á milli skólastiga. 

Samvinna og tengsl innan skóla 

Auk þeirra verkefna sem eru tilgreind sérstaklega í öðrum köflum skýrslunnar eru náms- og 

starfsráðgjafar  í miklum samskiptum við kennara, umsjónarkennara og fagstjóra vegna 

einstakra nemenda. Samskiptin eru bæði samtöl í frímínútum, matartíma og í vaxandi mæli 

með tölvupósti. Samskipti við áfangastjóra, skólastjórnendur og skrifstofu eru líka mjög mikil.   

Undir Nemendaþjónustu FB heyra bókasafn, náms- og starfsráðgjöf, námsver, 

framhaldsskólabraut, stuðningur við nemendur með annað móðurmál en íslensku 

(innflytjendur), foreldraráð, félagsstörf nemenda, heilsuefling, forvarnir og 

upplýsingatækniver. Meginhlutverk sviðsins er að sitja vikulega stjórnendafundi.  Fundað var 

eftir þörfum með starfsmönnum á öllu sviðinu, en oftar var þó fundað með einstaka 

sérfræðingi. Sviðstjóri nemendaþjónustu var Sesselja Pétursdóttir náms- og starfsráðgjafi. 

Ólöf Helga var í 20% starfi vegna innra mats skólans á haustönn. 
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Náms – og starfsráðgjafar sitja í áfallaráði skólans. 

 

Samstarf FB og þjónustumiðstöðvar Breiðholts 

800.000 kr. styrkur fékkst frá Lýðheilsustöð til að halda áfram að þróa samstarfsverkefni 

náms- og starfsráðgjafar FB og Þjónustumiðstöðvar Breiðholts um sálfræðiþjónustu við 

nemendur FB.  Á skólaárinu 2016 – 2017  var ákveðið að endurskipuleggja  HAM – námskeið 

fyrir nemendur FB.  Sálfræðingar frá Þjónustumiðstöð Breiðholts sáu um kennsluna. Reynt var 

að aðlaga efnið meira að okkar nemendahópi en áður og nemendur voru látnir skila  

hugsanaskrám. Kennslan var 6 skipti, 2 tímar í senn. Á vorönn var einn tími tekinn aukalega í 

kynningu á námsefninu og farið vel yfir hvers var ætlast af nemendum í von um að nemendur 

sem ekki sæu sér hag í þessu gætu þá skráð sig strax úr áfanganum.  Einnig voru 

eftirfylgdarviðtöl við hvern nemanda í lokin, þar sem farið var yfir árangur námskeiðsins og 

nemendum bent á frekari úrræði. Nemendum var gerð grein fyrir mikilvægi þessa viðtals til að 

nýta sér námskeiðið að fullu. 

Náms – og starfsráðgjöf FB sá um allt utanumhald námskeiðanna í skólanum, skráningu 

mætingar og slíkt en hugsanaskrám var skilað til sálfræðinga og var samvinna mjög góð. 

12/20 nemendur luku HAM – námskeiði á haustönn og 15/19 á vorönn.  Samtals luku því 

27/39 nemendur FB HAM – námskeiði í vetur. 39 nemendur hófu námið á báðum önnum 12 

náðu ekki, ýmist hættu eða stóðust ekki kröfur um skil. 

Af þeim nemendum sem luku námskeiðinu eru 2 útskrifaðir úr skólanum, 2 hættu áður en 

námskeiði lauk, 2 nemendur náðu áfanganum en hættu eftir önnina og 1 hætti og skilaði 

engu. Flestir nemendur hafa sýnt augljósar framfarir í námsárangri, örfáir svipað, en oftast eru 

það þeir sem ekki ná áfanga sem eru þá líka að skila litlu sem engu í öðrum fögum.  

Á þessu ári var meiri eftirfylgni strax í upphafi námskeiðs, ef þau mættu ekki fyrstu 2 skiptin 

voru þau skráð úr áfanganum. Krafa um skil á  hugsanaskrám veitti nemendum líka meira 

aðhald en áður.  

Fleiri eru núna á þessu námskeiði því þau velja það sjálf. 

19 nemendur fengu sálfræðiviðtöl á árinu. Álfheiður Guðmundsdóttir sálfræðingur á 

Þjónustumiðstöð Breiðholts sá um viðtölin.  Nemendur fengu 1 – 3 viðtöl og var vísað áfram ef 

þess var þörf.  Nemendur  komu  til námsráðgjafa sem sendu beiðnir á Álfheiði sem tók síðan 

viðtölin í skólanum. Hefur þetta fyrirkomulag reynst vel. 

 

Raunfærnimat  

Á starfsárinu komu náms- og starfsráðgjafar FB (Elísabet Vala og Ólöf Helga) að  

raunfærnimati á vegum Rafiðnaðarsambandsins og Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins í 

samvinnu við Tækniskólann.  21 einstaklingur kom í viðtal í FB vegna raunfærnimats og var 

þáttur náms- og starfsráðgjafa sá að taka greiningarviðtöl, veita stuðning og hjálpa 

einstaklingunum að komast af stað í nám aftur eftir að raunfærnimat lá fyrir.  Auk þess leita 

væntanlegir nemendur FB sem farið hafa í gegnum raunfærnimat hjá Iðuni, fræðslusetri til 

náms – og starfsráðgjafa FB. 
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Erlent samstarf 

Elísabet Vala fékk styrk til að fara á námskeið um fyrir náms- og starfsráðgjafa í Litháen í 

september 2016. Námskeiðið, sem stóð í tvo daga, fjallaði um náms- og starfstækifæri 

erlendis (mobility) fyrir nemendur.   

Elísabet og Sesselja fóru á ráðstefnu alþjóðasambands náms – og starfsráðgjafa í Madrid í 

nóvember 2016 og voru þar í hópi u.þ.b. 30 íslenskra náms – og starfsráðgjafa. Á ráðstefnunni 

voru fjölbreyttir fyrirlestrar og vinnustofur og var meðal annars lögð áhersla á hvernig náms – 

og starfsráðgjöf getur stuðlað að félagslegu réttlæti og jöfnum tækifærum til náms og starfa. 

Ólöf Helga fékk styrk frá Mennta – og menningarmálaráðuneytinu til að sækja námskeið í 

„mindfulness in schools“  (.b) sumarið 2016. 

 

Lokaorð  

Náms – og starfsráðgjöf FB sinnir mörgum og fjölbreyttum verkefnum.  Sókn nemenda í 

námsráðgjöf er mikil eins og verið hefur og álag er mikið.   Fyrir utan hin fjölbreyttu verkefni 

höfum við sótt námskeið og fræðslufundi til að halda okkur við í starfi.  Sífellt er verið að leita 

nýrra leiða til að sinna þörfum nemenda og má þar nefna samstarf við Þjónustumiðstöð og 

markþjálfa, breytingar á umsjónarkerfi o.fl. 

 

 

Júní  2017 

Náms – og starfsráðgjafar FB 

Elísabet Vala Guðmundsdóttir 

Ólöf Helga Þór 

Sesselja Pétursdóttir 

 

 

g. Ársskýrsla snyrtibrautar FB 

Kennarar í snyrtideild haustönn 2016, vorönn 2017 og áfangar sem þeir kenndu voru: 

Alma Guðmundsdóttir: Haustönn 2016: HASN1AA05, FOS1024, FOS2012 og HAS2012. Samtals 

9 kennslustundir á viku.  

Vorönn 2017: HASN1AA05, FOTS2BA04, FOS2012 og HAS2012. Samtals 9 kennslustundir á viku.   

Á. Bergljót Stefánsdóttir: Haustönn 2016: AND3036, 3124 og 4036, HÚÐ1024 og SNV1024, 

ESNY2AA02, HÁR1024. Samtals 21 kennslustundir á viku. 

Vorönn 2017: ANMF3BB04, ANMF3BA07,  AND4036, ESNY2AB05, ESNY2AA02 og HÁR2024. 

Samtals 19 kennslustundir á viku.  

Guðrún Benný Svansdóttir: Haustönn 2016: FÖR2024 og 3024, LSM2036, 2112 og LIPL2AA03. 

Samtals 14 kennslustundir á viku. 

Vorönn 2017: FÖRÐ2BA04, FÖR3024, LSM2036,2112, LIPL2AA03, SNYU1UB01 og HÁR2024. 

Samtals 18 kennslustundir á viku.  
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Guðrún Pétursdóttir: Haustönn 2016: ANMF2AB04, ANMF2AA07, AND2036 og 2124, STO1024. 

Samtals 19 kennslustundir á viku.  

Vorönn 2017: ANMF2AB04, ANMF2AA07, AND3036, 3124 og STO1024. Samtals 19 

kennslustundir á viku.  

Nína Björg Sigurðardóttir: Haustönn 2016: HAS3024, ILM2024 og LSM1024, 1112, 3012 og 

ÞJA106C. Samtals 13 kennslustundir á viku. Auk fagstjórn.  

Vorönn 2017: LIKM2AA05, HAS3024, RIG1024, LSM3012 og ÞJA106C. Samtals 15 

kennslustundir á viku. Auk fagstjórn. 

Sigurbjörg Lilja Furrow: Haustönn 2016: FÖRÐ2AA03, FÖRÐ2AB02, RIG1024, SMSÓ2AA02, 

SAÞJ2AA03, VAX1024, SVN1012 og 2012. Samtals 13 kennslustundir á viku.  

Vorönn 2017: FÖRÐ2AA03, FÖRÐ2AB02, SMSÓ2AA02, SAÞJ2AA03, HÁRE2BA04, SNYU1UB01, 

HÚÐ1024, SVN1012 og 2012. Samtals 15 kennslustundir á viku.  

 

Árangur nemenda 

Á haustönn 2016 voru nemendur á snyrtibraut 103 og á vorönn 2017 voru þeir 92. Á haustönn 

2016 luku 5 nemendur burtfararprófi í snyrtifræði en á vorönn 2017 voru þeir 8. Frá því brautin 

var stofnuð haustið 1986 hafa 508 nemendur útskrifast. 

Eftirfarandi tafla sýnir einkunnadreifingu nemenda á skólaárinu 2016-2017. Tekið skal fram að 

í sérstökum tilfellum þegar um fall er að ræða, er málið skoðað og ef talinn er grundvöllur fyrir 

því er gerður skriflegur samningur við nemendur um að endurtaka vissa hluta áfangans. Þetta 

gerir þeim kleift að geta haldið áfram yfir á næstu önn.   

 

Einkunnadreifing haustönn 

2016   

Einkunnardreifing vorönn 

2017   
            
Áfangi Meðaltal Fjöldi Féllu Hættu Stóðust Áfangi Meðaltal Fjöldi Féllu Hættu Stóðust 

AND1124 6,0 1 0 0 1       

AND2036 5,3 9 3 1 5 ANMF3BA07 5,9 13 2 1 10 

AND2124 5,3 10 1 1 8 ANMF3BB04 6,0 13 3 1 9 

AND3036 6,9 9 1 0 8 AND3036 7,0 6 0 0 6 

AND3124 6,0 10 1 0 9 AND3124 5,8 6 1 0 5 

AND4036 6,3 5 0 0 5 AND4036 6,9 8 0 0 8 

ANMF2AA07 6,8 12 0 2 10 ANMF2AA07 6,5 11 1 0 10 

ANMF2AB04 6,7 12 0 2 10 ANMF2AB04 6,6 11 0 0 11 

ESNY2AA02  12 2 2 8 ESNY2AA02  11 0 0 11 

FOS1024 7,8 7 0 1 6 FOTS2BA04 6,7 11 2 0 9 

FOS2012 6,7 10 2 0 8 FOS2012 7,4 8 0 1 7 

FÖR2024 7,2 7 0 1 6 FÖRÐ2BA04 7,9 10 0 0 10 

FÖR3024 7,7 9 0 0 9 FÖR3024 7,0 7 0 1 6 

FÖRÐ1AA03 7,4 12 0 2 10 FÖRÐ1AA03 7,5 11 0 0 11 

FÖRÐ1AB02 7,8 12 0 2 10 FÖRÐ1AB02 7,1 11 0 0 11 

HAS2012 6,4 10 2 0 8 HAS2012 7,3 8 0 1 7 
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HAS3024 6,8 4 0 0 4 HAS3024 7,4 8 0 0 8 

HASN1AA05 7,6 12 1 2 9 HASN1AA05 7,8 12 0 0 12 

HÁR1024 7,5 11 0 0 11 HÁR1024 7,9 8 0 1 7 

HUÐ1024 7,2 12 1 0 11 HUÐ1024 7,3 7 0 1 6 

ILM2024 8,0 6 0 0 6 Áf. hættur      

LIPL1AA03 8,2 12 0 2 10 LIPL1AA03 8,1 11 0 0 11 

LSM1024 8,2 7 0 1 6 LIKM2AA05 7,6 10 1 0 9 

LSM1112 6,8 7 1 1 5 LSM1112 7,0 1 0 0 1 

LSM2036 6,6 11 2 0 9 LSM2036 7,8 5 0 0 5 

LSM2112 6,8 11 1 0 10 LSM2112 7,6 5 0 0 5 

LSM3012 7,5 4 0 0 4 LSM3012 8,0 8 0 0 8 

RIG1024 6,4 5 0 0 5 RIG1024 7,8 8 0 0 8 

SAÞJ1AA03 7,5 12 0 2 10 SAÞJ1AA03 8,1 11 0 0 11 

SMSÓ1AA02 7,8 12 0 2 10 SMSÓ1AA02 7,7 11 0 0 11 

SNV1024 6,4 9 0 1 8 ESNY2BA05 6,4 9 1 0 8 

SNY1S12 10,0 4 0 0 4       

STO1024  9 0 0 9 STO1024  5 0 0 5 

SVN1012  7 0 1 6 SAVN1BA01  10 2 0 8 

SVN2012  5 0 0 5 SVN2012  8 0 0 8 

VAX1024 7,8 7 0 1 6 HÁRE2BA04 8,0 10 0 0 10 

ÞJA106C 8,8 5 0 0 5 ÞJA106C 9,4 8 0 0 8 

      HÁR2024 7,3 10 0 0 10 

Alls: 7,2 319 18 27 274 Alls. 7,3 310 13 7 290 

 

Nemendur sem ætluðu í starfsþjálfun strax að loknu burtfararprófinu hafa fengið námssamning 

á snyrtistofu. Nemendur fara í starfsþjálfun í 10 mánuði til að auka enn frekar frumkvæði, 

sjálfstæða hugsun, færni og fagleg vinnubrögð. Nemendum frá snyrtideild FB gengur yfirleitt 

vel að fá námssamning á snyrtistofum til að ljúka starfsþjálfun. Meistarar og eigendur 

snyrtistofa hafa haft samband við mig í meira mæli núna í vor en áður að spyrjast fyrir um 

nemendur í starfsþjálfun. 

 

Nýjungar eða sérstakar áherslur  

Í upphafi haustannar þann 17. ágúst var nýnemakynning. Við tókum á móti um það bil tuttugu 

nýnemum og kynntum fyrir þeim starfsemi brautarinnar. Einnig fórum við með þeim í  

hópeflisleiki og buðum upp á veitingar. Í framhaldi af þessu fórum við Sigurbjörg (en hún  var 

umsjónarkennari) á kynningafund handa forráðamönnum nýnema sem var haldinn 30. ágúst. 

Hafið var að kenna nýjan áfanga á vorönn 2017. Áfanginn SNYU1UB01 Undirbúningur fyrir nám 

í snyrtifræði er valáfangi fyrir þá sem hafa áhuga á að fara í nám í snyrtifræði. Hann er ætlaður 

að kynna námið í snyrtifræði þar sem meðal annars er tekið fyrir förðun, umhirða húðar, handa 

og fóta. Einnig er starf snyrtifræðings kynnt meðal annars með því að fara í vettvangsheimsóknir 

á vinnustaði. Með þessu vonum við að þeir nemendur sem koma til okkar í snyrtifræðinámið 
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séu meðvitaðir um hverskonar nám þetta er, hvað er verið að fara að læra og hvernig störf bíða 

þeirra í lok náms. Við vonumst til að með þessu fækki brotfalli á brautinni.  

Kennarar deildarinnar reyna að fylgjast vel með öllum nýjungum í iðngreininni og kynna fyrir 

nemendum þar sem hægt er að koma því við. Stefnt er að því að útbúa fleiri kennslumyndskeið 

til stuðnings verklegu námi á brautinni, sem leiðir til þess að námsfyrirkomulag verði 

sveigjanlegra og fjölbreyttara. Að útbúa góð myndskeið tekur mikinn tíma og hefur tímaskortur 

verið aðal hindrunin. Allir kennarar á snyrtideild hafa áhuga á að bæta þessari miðlun inn í sína 

kennslu.   

 

Starfsþróun og samvinna kennara 

Kennarar brautarinnar hafa sótt þó nokkur námskeið, kynningar og fyrirlestra á skólaárinu. Má 

þar m.a. nefna ýmsar kynningar og fyrirlestra sem haldnir eru á vegum FISF, Félags íslenskra 

snyrtifræðinga.  

Guðrún Benný, Sigurbjörg og ég sóttu dagsnámskeið hjá endurmenntun Háskóla Íslands 9. 

ágúst. Það var kvíði ungmenna, kennari var Lára Ólafsdóttir sálfræðingur og 

framhaldsskólakennari. 

Bergljót, Guðrún og ég ásamt þrem nemendum sóttu námskeið hjá Academié 9. og 10. 

september. Kennarinn var franskur sérfræðingur frá Academié sem er annað af aðalmerkjunum  

sem við vinnum með í andlitsmeðferðum í skólanum. Farið var í gegnum bæði vinnu- og 

söluvörur auk sérmeðferða. Próf var lagt fyrir í lokin og viðurkenningarskjal var veitt í kjölfarið. 

Kennarar deildarinnar fjölmenntu á fræðslufund IÐNMENNTAR sem haldin var í Háuloftum í 

Hörpu 14. september. Þar var til umfjöllunar gagnvirk rafræn námsbókaútgáfa fyrir 

framhaldsskóla flóru. 

Fimmtudaginn 22. september fóru allir kennarar snyrtibrautar til Dublin, Írlandi á 64. heimsþing 

og sýningu CIDESCO en það eru alþjóðleg samtök snyrtifræðinga. Að kennarar deildarinnar séu 

aðilar af FÍSF (félagi íslenskra snyrtifræðinga) veitti þeim aðgang að þinginu. Á föstudeginum 

fóru Alma, Bergljót, Guðrún og Sigurbjörg í dags skólaheimsókn til South West College, Omagh. 

Þetta er skóli sem við erum búnar að vera í samstarfi við og var tekið vel á móti kennurum okkar. 

Á sama tíma sóttu Guðrún Benný og ég dagslangan skólafund CIDESCO þar sem kom fram hvað 

er að gerast í menntamálum í snyrtifræði hjá samtökunum.  Á dögunum sem á eftir komu 

sóttum við Benný, aðalfund CIDESCO, almannatengslafund þeirra ásamt norðurlandafundi þar 

sem fulltrúar norðurlanda komu saman. Á sama tíma sóttu hinir kennararnir fagsýninguna og 

úrval fræðandi fyrirlestra. Við Guðrún Benný rétt náðum hálfum degi í það í vegna mikilla 

fundarsetu. Við mættum allar á alla félagslega viðburði á kvöldin sem skiptir miklu máli til þess 

að víkka út fagtengslanet okkar. Þar á meðal var Welcome kvöld, opnunarhátíð, írskt 

menningarkvöld og galakvöld. Þær tvær sem voru aðeins lengur náðu fleiri fyrirlestum og að 

mæta á lokahátíðina en við komum heim í tveimur hollum vegna kennslu þ.e. 26. og 28.  Við 

hittum kennara og skólastjóra skólanna sem við heimsóttum vorönn 2016 í Svíþjóð og 

Danmörku. Auk þess kynntumst við kennurum og skólastjórum frá tveimur finnskum skólum í 

Helsinki sem fóru í framhaldi með okkur í Erasmus+ samstarf á vorönn 2017, sjá liðin erlend 

samskipti.  Þessi ferð var mjög mikilvæg og gagnleg fyrir okkar braut, bæði fyrir daginn í dag og 
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stefnu okkar varðandi framtíðarsýn okkar fyrir brautina. Kennarar sóttu um styrk í B deild 

vísindasjóð FF og FS sem kostaði ferðina að einhverju leiti.  

Mánudagskvöldið 7. nóvember fóru allir kennarar brautarinnar á fyrirlestur á vegum FÍSF. 

Fyrirlesarinn var Elísabet Guðmundsdóttir lýtalæknir sem búsett er og starfar í Svíþjóð. Hún 

fjallaði um almennar lýtaskurðlækningar en megináherslan var á fegrunarskurðlækningar meðal 

annars, botox og fylliefni auk hina nýju tækni til andlitslyftinga, keilur og „soft“ þræðir. 

Ég og fleiri kennarar deildarinnar sóttum fund  11. janúar á vegum FÍSF þar sem  fulltrúar frá 

Samtökum atvinnulífsins (SA) og Félagi iðn- og tæknigreina (FIT) fjölluðu um nýja kjarasamninga 

snyrtifæðinga. Viðskiptastjóri FÍSF hjá Samtökum iðnaðarins (SI) kynnti 

einnig þjónustu sem samtökin veita félögum. 

Kennarar deildarinnar sóttu aðalfund FÍSF 10. febrúar. Í kjölfar fundarins kom Edda Björgvins og 

var með klukkustundar fyrirlestur um gleði á vinnustað. Við vorum búnar að sitja hann á 

starfsdögum í skólanum en það var bara gaman að hlíða á hann aftur. Alltaf gott að rifja upp 

mikilvægi gleði og hláturs. 

Kennsluráðstefna FÁ og FB var haldin í FB föstudaginn 5. mars. 

Laugardaginn 1. apríl sóttu Alma, Bergljót og Guðrún ásamt níu nemendum á þriðju-og fjórðu 

önn í verklega náminu dagsnámskeið í nýjungum frá Académie.  

Miðvikudaginn 26. apríl fóru allir kennarar brautarinnar ásamt öllum nemendum á þriðju og 

fjórðu önn í verklegu á fræðslukvöld hjá Útlitslækningu. Þar fræddi Dr. Bolli Bjarnarson húð-og 

kynsjúkdómalæknir sem sérhæfir sig í lýtahúðlækningum okkur um starfsemi stofunnar. Þar á 

meðal fjallaði hann um mismunandi gerðir af laser, ísprautanir, fitufrystingu og margt fleira. 

Einnig fengum við að sjá tækin sem eru notuð við þessar meðferðir. Hjá Bolla starfa tveir 

snyrtifræðingar og tóku þær báðar þátt í kynningunni. 

 

Ný námskrá 

Eins og kom fram í ársskýrslu fyrir skólaárið 2015-2016 kom í ljós á síðustu dögum vorannar 

2016 að það vantaði lýsingu fyrir stafsnámið (nemasamningstímabilið). Starfsnámið hefur 

hingað til ekki verið talið með til eininga í skólanum. Farið var í þessa vinnu á haustönn 2016 og 

var henni skilað frá okkur ásamt einni áfangalýsingu sem þurfti að endurskrifa. Þegar langt var 

komið inn á vorönn 2017 kemur upp vitneskja um að það þurfi að aðlaga einingar. Búið er að 

gera það. Þar af leiðandi svo framarlega sem ég best veit er vinnu okkar við nýju námskrána 

lokið þar til annað kemur í ljós. Vil ég koma því á framfæri að vegna rammans sem okkur var 

settur styttist starfsnámið úr tíu mánuðum niður í sex mánuði. Kennarar deildarinnar hafa 

áhyggjur af að þetta muni ekki leggjast vel í atvinnulífið. Kennsla á snyrtibraut eftir nýju 

námsskránni hófst á haustönn 2016. 

 

Kynningarmál og tengsl við ytri aðila 

Kennarar brautarinnar hafa verið virkir í að setja áhugavert efni úr skólalífinu á fésbókarsíðu 

okkar sem ber nafnið snyrtibraut FB. En hún var stofnsett í febrúar 2016 

Föstudaginn 7. október kom aðstoðarskólastjóri Ölduselsskóla í heimsókn með níu nemendur 

til að kynna sér námið hjá okkur. 



 

 
 

56 

Þriðjudaginn 8. nóvember tókum við á móti 10 manna nemendahópi frá Varmárskóla sem vildu 

kynna sér námið á snyrtibraut, ásamt kennara þeirra. 

Fimmtudaginn 10. nóvember komu fjórir nemendur frá Kársnesskóla í námskynningu. Það voru 

fjórir nemendur okkar sem tóku á móti þeim sýndu þeim brautina og gáfu þeim stutta 

handsnyrtingu á meðan þær sögðu þeim frá náminu og svöruðu spurningum. Ég tók svo við 

þeim.    

Fimmtudaginn 17. nóvember héldum við upp á 30 ára afmæli brautarinnar með glæsibrag. 

Boðið var upp á flottar veitingar og spilaði Pálmar á píanóið á meðan gestir gengu um og 

skoðuðu brautina sem skartaði sínu fegursta meðal annars með nýjum myndum. Skólinn gaf 

brautinni vilyrði fyrir átóklafa sem dauðhreinsar áhöld. Panta þurfti átóklafann erlendis frá, 

hann er kominn í hús en formleg afhending á eftir að fara fram. 

Daganna 24., 25. og 28. nóvember sáu þær Guðlaug Stella og Erla Björk nemendur á fyrstu önn 

um snapchat FB þar sem þær kynntu snyrtibrautina á mjög skemmtilegan og lifandi hátt. 

Þrettánda desember fór ég á starfsmessu Garðaskóla til þess að kynna starf og menntun  

snyrtifræðinga.  

Kristjana B. Sigurðardóttir var í æfingakennslu hjá Ölmu Guðmundsdóttur á vorönn 2017. 

Kristjana er í kennsluréttindanámi við Háskóla íslands. 

Nýsveinahátíð Iðnaðarmannafélags Reykjavíkur var haldin 4. febrúar. Karen Jóhannsdóttir 

fyrrum nemandi við brautina hlaut silfurverðlaun fyrir framúrkarandi árangur á sveinsprófi. 

Alma og Guðrún sóttu hátíðina ásamt glæsilegum hátíðarkvöldverði í tilefni af 150 ára afmælis 

félagsins. Alma fór sem staðgengill minn þar sem ég komst ekki. 

Sveinspróf voru haldin daganna 18., 19. og 25. febrúar ásamt 4. mars. Að venju var einnig haldin 

undirbúningsfundur fyrir próftaka.  

Þórdís Erla ljósmyndari og kennari við skólann kom til okkar 8. mars og tók myndir sem munu 

vera notaðar um ókomna tíð í kynningarskyni fyrir brautina. Nemendur og kennarar lögðust 

sem eitt með Þórdísi Erlu til þess að myndirnar yrðu sem bestar. Þær eru nú þegar komnar á 

auglýsingaborða fyrir brautina sem var útbúin fyrir Íslandsmót iðn-og verkgreina. 

Seinna sama dag komu félagsmenn úr Iðnaðarmanna félagi Reykjavíkur í heimsókn og fengu 

leiðsögn um skólann, þar á meðal á snyrtibraut. 

Daganna 16.-18. mars var haldið Íslandsmót- iðn og verkgreina í Laugardalshöllinni. FB básinn 

var hinn allra glæsilegasti og voru ávallt tveir nemendur frá snyrtibraut á vakt þar við að kynna 

brautina. Einnig var fagstjóri til staðar allan tímann. Sjö nemendur af snyrtibrautinni kepptu í 

snyrtifræði í þremur hollum. Einnig kepptu tveir nemar sem eru á námssamningi á snyrtistofum 

þar af önnur sem útskrifaðist frá okkur á haustönn 2016. Hver keppni tók þrjár klukkustundir. 

Guðrún Benný stóð vaktina alla daganna á bás FÍSF þar sem keppnin fór fram. Sunna Björk 

útskriftarnemandi hlaut þriðja sæti og Guðlaug Stella á annarri önn í verklegu hlaut fyrsta sæti 

og varð því Íslandsmeistari nema í snyrtifræði. 

Fimmtudagskvöldið 23. mars var opið hús í FB. Fagstjóri tók á móti áhugasömum og sýndi 

svaraði fyrirspurnum og sýndi verklegar kennslustofur. Jóna Lilja Guðjónsdóttir nemandi var á 

bás snyrtibrautar. Þetta tókst vel í alla staði. 
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Félagar í  Delta-Kappa Gamma, félag kvenna í fræðslustörfum komu í heimsókn 5. apríl og fengu 

leiðsögn um skólann, þar á meðal á snyrtibraut. 

Við Bergljót mættum á sveinsbréfaafhendingu sem fór fram 11. maí á vegum FÍSF í Húsi 

atvinnulífsins til að samgleðjast fyrrum nemendum þennan mikilvæga áfanga. Alls voru átján 

sveinsbréf afhent. 

Kennarar brautarinnar halda tengslum við atvinnulífið á ýmsan hátt. Þeir eru allir félagsmenn 

FÍSF sem er fagfélag snyrtifræðinga og eru öflugir í að mæta á viðburði félagsins. Allir kennarar 

brautarinnar hafa setið í stjórn félagsins og jafnvel verið formenn þess. Guðrún Benný 

Svansdóttir og Nína B. Sigurðardóttir sitja báðar í núverandi stjórn félagsins. Guðrún Benný er 

varaformaður og Nína er CIDESCO tengiliður og sér um erlend samskipti. Nína og Á. Bergljót 

Stefánsdóttir sitja í fagnefnd félagsins. Bergljót situr í nemaleyfisnefnd sem er á vegum mennta- 

og menningarmálaráðuneytisins.  

Á síðustu önn á snyrtibraut er áfangi sem kallast ÞJA106C. Í þeim áfanga myndast tenging við 

atvinnulífið þar sem nemendur vinna einn dag í viku á snyrtistofu og eru í skólanum hina fjóra. 

Hafa snyrtistofueigendur verið mjög jákvæðir með að taka við nemendum frá FB. Á hverri önn 

fara nemendur í snyrtideild í ýmsar vettvangsferðir.  

Nemendur í verklegu námi á fyrstu önn fara m.a. í heimsókn í tvær eða fleiri heildverslanir og 

fá kynningu á snyrtivörum. Þeir sem eru á annarri önn fara m.a. í heimsókn á fótaaðgerðastofu 

og sjá þar muninn á fótsnyrtingu og fótaaðgerð. Þeir heimsækja einnig Össur, Orkuhúsið og fá 

fræðslu um hreyfigreiningu og hvernig skó á að velja. Á þriðju og fjórðu önn skoða nemendur 

Bláa lónið og fá fræðslu m.a. um læknalindina og græna þörunginn sem vex í lóninu. Einnig fara 

þeir í Heilsustofnunina í Hveragerði og kynnast starfseminni þar. Þeir sem eru á fjórðu önn fara 

einnig á naglastofu og sjá hvernig unnið er með neglur og naglaskraut og fá að vinna lítillega á 

hvorri annarri. Reynt er að nota fræðslu-og sæludaga til þess að koma stærri ferðunum fyrir 

aðrar, eru farnar í kennslustundum. 

Við fáum líka marga fagmenn úr atvinnulífinu í heimsókn í kennslustundir. Á þessu skólaári má 

nefna meðal annars: Ágústa eigandi Snyrtistofu Ágústu og fyrrum kennari við brautina var með 

sýnikennslu á augnháralegningum. Jónína fyrrum eigandi af Snyrtistofu Jónu og fyrrum kennari 

við brautina sýndi sýna sérhæfingu með rafmagnsháreyðingu. Erna María eigandi 

snyrtistofunnar Verði þinn vilji sýndi brasalískt vax. Kristín eigandi Kosmetic snyrtistofu sýndi 

augnhárapermanent. Einnig koma eigendur og starfsmenn heildverslana með kynningar á 

meðferðum og merkjum eins og frá Guinot, Inglot og Lancomé.  

 

Styrkir til snyrtibrautar 

Styrktaraðilar snyrtibrautar eru með áframhaldandi stuðning með kaupum á auglýsingaskiltum, 

einnig eru tvær heildsölur sem greiða fyrir að kynna vörur sínar með uppstillingu í glerskápum 

sem eru í miðrými á snyrtideild. Í miðrýminu eru einnig fjórir rammar þar sem íslenskir 

vöruframleiðendur eru með myndir þar sem þeir kynna vörur sínar. Í stofutímum STO1024 og 

samvinnu nema SVN10 og 20 geta utanaðkomandi einstaklingar pantað sér tíma í þær 

snyrtistofumeðferðir sem óskað er eftir og greitt vægt gjald fyrir. Allt þetta auðveldar 

snyrtideildinni að bæta tækjakost sinn. 
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Deildarfundir og samvinna 

Sjö deildarfundir voru haldnir á haustönn og sex á vorönn en þeir eru jafnmargir og uppálagt 

var í útgefnni fundaráætlun. Allar fundargerðirnar voru sendar á sviðstjóra. Fundirnir hafa verið 

haldnir í fundargati á miðvikudögum frá kl. 15.00-17.00 og allur tíminn nýttur. Kennarar 

deildarinnar hafa einnig komið saman nokkrum sinnum utan vinnu m.a. sumarbústaðaferð og 

heimboð sem eflir hópinn, oftar en ekki er kennslan aðal umræðuefnið.  

 

Erlend samskipti 

Föstudaginn 7. október fluttu þær Sunna og Ragnheiður kynningu fyrir nemendur og kennara 

brautarinnar um dvöl sína á Írlandi maí/júní síðastliðnum. Þar unnu þær á spa-inu á Slieve 

Russell 4. stjörnu hóteli í fjórar vikur. Hólmfríður hélt einnig kynningu um ferð hennar og Ástu 

til Pärnu á Eistlandi en þær unnu á spa-inu á Strand SPA & Conference Hótelinu í fjórar vikur. 

Þessi erlenda starfsþjálum á vegum Erasmus+ er metin sem hluti af starfssamningnum. 

Þriðjudaginn 22. nóvember tókum við á móti tveimur nemendum frá Pärnumaa 

Kutsehariduskeskus skólannum í Eistlandi. Þær Vivian og Keisi voru hjá okkur í skólanum og tóku 

þátt í tímum í tvo daga. Í framhaldi fóru þær að vinna í 4 vikur á snyrtistofum. Vivian fór á Verði 

Þinn Vilji og Keisi á Gyðjuna. 

Geraldine Patterson og Olivia Donaghy kennarar frá South West College á Írlandi komu og 

heimsóttu og funduðu með okkur 1. desember ásamt Helgu Björg Hallgrímsdóttur 

fræðslufulltrúa Iðunnar Fræðsluseturs. 

Þrír nemendur komu frá Institut Saint-Joseph Jambes í Beglíu 8. apríl til þess að vinna  í fjórar 

vikur á stofum á Íslandi. Ég fann eftirfarandi stofur fyrir þær Victoria Dosogne fór á Reykjavik 

Spa,  Lisa Cuypers á Verði þinn vilji og Noémie Noel á Snyrtimiðstöðina. Þær komu síðan ásamt 

kennara í dagslanga skólaheimsókn 26. apríl þar sem þær fóru meðal annars í 75 mín. nudd hjá 

nemendum í tíma.  

Nýtt Erasmus+ samstarf var komið á við tvo skóla í Helsinki í Finnlandi en báðir eru þeir 

viðurkenndir CIDESCO skólar. Í samstarfi við Helsinki Vocational College sendum við tvo 

nemendur, þær Aðalheiði og Þorbjörgu, að vinna á tveimur snyrtistofum Beauty Salon Lähde 

og Beauty Salon Kauneushuone Hemma í fjórar vikur. Í samstarfi við College of the Association 

of Beauty Therapists in Finland sendum við einnig út tvo nemendur, þær Kristínu Maríu og Töru, 

en þær munu vinna í fjórar vikur á VERSO Opetushoitola, sem er að mér skilst í eigu eða undir 

stjórn skólans en staðsett í Best Western Hotel Haaga. Þetta eru allt nemendur sem voru að 

ljúka þriðju önn í verklega náminu. Þær fóru út í tvennu lagi með tæplega tveggja vikna millibili 

efir prófin í maí.  

Guðrún og ég fórum til Helsínki og heimsóttum alla vinnustaðina. Einnig heimstóttum við og 

funduðum með skóla/fagstjórnendum beggja skólanna. Við eyddum tíma með nemendum og 

fylgdum því eftir að allt gegni vel.   

Ég vil taka fram að undirbúningur og skipulagning, hvort sem það er til þess að taka á móti 

erlendum nemendum/kennurum eða að senda okkar nemendur/kennara erlendis er gífurlega 

mikil og tímafrek vinna sem hefst mörgum vikum og jafnvel mánuðum áður en farið er í 
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ferðirnar. Til þess að vel gangi skiptir öllu að ferðirnar sé vel undirbúar og skipulagðar þannig að 

allir geti notið þeirra og fengið sem mest út úr þessari lífsreynslu.  

 

Tillögur til skólayfirvalda um úrbætur 

Áhugi er hjá kennurum brautarinnar að búa til kynningarefni og myndband sem hægt væri að 

hafa á heimasíðu skólans. Til þess þarf aðstoð utanaðkomandi aðila til að leiðbeina og aðstoða 

við gerð þess.  

Aðstöðu á brautinni mætti breyta. Mikil þrengsli eru í kennslustofu 305 fyrir förðun og 303 fyrir 

hand- og fótsnyrtingu. Þessar stofur eru samliggjandi og ekki nógu vel nýttar. Skoða þyrfti hvort 

hægt væri að opna á milli þeirra til að leysa þrengslin sem myndast þegar verkleg kennsla er í 

gangi. Það má nefna að allt að 28 manns eru í stofunni auk kennara þegar nemendur eru að 

vinna verklega vinnu með módelum. Tími er kominn á að endurnýja borð í handsnyrtiaðstöðu. 

Endurnýja þarf einnig vinnustóla í stofum 301 og 302. 

 

Annað 

Snyrtiakademían í Kópavoginum lokaði um áramótin. FB er því nú eini skólinn á Íslandi sem 

kennir snyrtifræði. Ég tel að það styrki stöðu okkar hér heima og á alþjóða vísu að gerast 

CIDESCO skóli. Þetta mun ekki kosta skólann mikið en það mun bætast við mikil vinna fyrir 

fagstjóra snyrtibrautar bæði við að vinna umsóknarferlið og í framhaldi utanumhald um að 

uppfylla alþjóðleg skilyrði og prófa.  

Mikill áhugi er fyrir því að skipuleggja ferð nemenda á fagsýningu. Það þyrfti að hjálpa 

nemendum við fjáröflun sem gæti t.d. verið í formi stofutíma umfram stundatöflu. Með þessu 

myndu nemendur einnig fá auka þjálfun. Það að fara á fagsýningu erlendis er mikil upplifun og 

mjög lærdómsfullt. 

Virðingarfyllst, 

Nína Björg Sigurðardóttir 

Fagstjóri snyrtideildar 

 

 

 

h. Ársskýrsla rafiðnabrautar FB 
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Verðandi rafvirkjanemar? 

 
 Kynning á OR                                                          Afhending spjaldtölva 

 

 

 

 

 

Áhugasamir nemendur á leið í Sogvirkjanir Landsvirkjunar 

 

Tölulegar upplýsingar 

Við brautina voru skráðir  196 nemendur á haustönn 2016; þar 

af 96  í dagskóla og 100 í kvöldskóla.  Á vorönn 2017 voru 

skráðir 178 nemendur; þar af  87 í dagskóla og 91 í kvöldskóla, 

sjá nánar töflu 1. 

 

 

  

Haustönn 

2016 

Vorönn 

2017 

Dagskóli 96  87 

Kvöldskóli 100  91  

Heild 196 178 

   

Karlar dagskóli 90 80 

Karlar kvöldskóli 96 84 

Konur dagskóli 6 7 

Konur kvöldskóli 4 7 

Heild 196 178 

TAFLA 1. FJÖLDI NEMENDA 

 

Við brautina störfuðu átta kennara með fulla kennslu á skólaárinu og einn með stundakennslu 

sem kom og kenndi reglugerðir.  Heimir Jón Guðjónsson var í ársleyfi á skólaárinu en í stað 
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hans kom Hafliði Guðjónsson sem verður áfram á haustönn.  Við verðum því níu kennarar  

deildarinnar í haust. 

Aðsókn í nám á brautinni í kvöldskóla er áfram mjög góð.  Fjöldi tíma á viku sem kenndur var í 

kvöldskóla var 63 stundir  á haustönn með 13,5 nemendum að meðaltali í hverjum hóp en á 

vorönninni voru tímarnir 49 á viku  með að meðaltali með 13,7  nemendum í hverjum hóp að 

meðaltali samkvæmt Innu. 

 

Árangur nemenda 

Ánægjulegt má telja að þriðja önnin okkar verður tvöföld í haust.  Við byrjuðum með tvo hópa 

á haustönn 2016 og hafa þeir haldist tveir síðan.  Leiða má að því líkum að þeir nemendur sem 

klára fyrstu þrjár annirnar í náminu séu líklegri til að klára námið annað hvort í beinu framhaldi 

eða síðar á lífsleiðinni í kvöldskóla.  Þetta er okkur hvatning til að hlúa áfram vel að 

byrjendahópunum sem og öðrum nemendum. 

Við hátíðlega verðlaunaafhendingu Iðnaðarmannfélgas Reykjavíkur sem fram fór í Ráðhúsi 

Reykjavíkur í febrúar  fékk nemendi frá okkar verðlaun fyrir besta námsárangur á sveinsprófi í 

rafvirkjun 

 

Starfsþróun og samvinna kennara 

Kennarar deildarinnar hafa jafnan lagt sig vel fram við innkaup á kennslubúnaði og 

raflagnabúnaði  á sem hagstæðustu verði  fyrir brautina og ávallt er leitað eftir tilboðum frá 

fleiri en einum birgja þegar keypt er kennsluefni. 

Samvinna kennara innan deildarinnar er mjög góð og eins og ávallt eru allir reiðubúnir að 

aðstoða sé þess þörf.   

Á næstu önnum hyggjumst við taka upp efni til kennslu  til afspilunar í netinu, í miklu meira 

mæli en nú er.  Áhugi er fyrir því að fara á alvöru af stað í þessum efnum á næstu önn. 

 

Kynningarmál og tengsl við ytri aðila 

Allir nemendur á rafiðnabraut skólans fengu afhendar spjaldtölvur á starfsárinu.  Af því tilefni 

fékk undirritaður Ísleif Jakobsson framkvæmdastjóra Fræðsluskrifstofu rafiðnarins til að kynna  

frumkvöðlastarf sitt í menntamálum rafiðna á fundi í Rótarýklúbbi Hafnarfjarðar.  Þar kom 

fram að staða fræðslumála rafiðna er öðrum greinum til fyrirmyndar. 

Orkuveita Reykjavíkur og Landsnet héldu kynningarfundi fyrir nemendur.  Út frá 

kynningarfundunum réðu tvær stúlkur  sig frá okkur sem nema hjá OR á mjög góðum kjörum.  

Einnig komu fulltrúar frá tveimur dönskum skólum og héldu kynningu á framhaldsnámi að 

rafvirkjanámi loknu.  Undirritaður er svo alltaf viðstaddur afhendingu sveinsprófa og 

verðlaunaafhendingu Iðnaðarmannafélags Reykjavíkur fyrir framúrskarandi árangur á 

sveinsprófi.  Fulltrúar RSÍ koma með reglulegu millibili og halda kynningu á stéttarfélaginu.  

Gamlir nemendur láta ekki sitt eftir liggja er kemur að kynningum.  Slökkviliðsmaður sem 

einnig er nemandi okkar hélt fyrirlestur hjá okkur fyrir nemendur um bruna og reglulega koma 

gamlir nemendur okkar og fræða nemendur okkar um brunavarnarkerfi og öryggiskerfi. 
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Kennari af deildinni tók þátt að kenna kynningaráfanga í rafvirkjun fyrir nemendur á 

framhaldskólabraut.  Það gekk mjög vel og höfðu nokkrir nemendur áhuga á rafvirkjun og mun 

tíminn síðar leiða í ljós hvort þeir láta verða af því.   

 

Ef litið er á fjöldatölurnar nemenda í rafvirkjun í dagskóla á haustönn undanfarin fimm ár eru 

þær á þá leið: 96 nemendur H 2016; 81 nemandi H 2015; 93 nemendur H 2014; 83 nemendur 

H 2013; 104 nemendur H 2012.  Að meðaltali er þetta 91,4 nemandi.  Spá mín er að við náum 

inn vel yfir 100 nemendum H 2017.  Fjölga má nemendum umtalsvert án þess að plássleysi 

geri vart við sig.  Besta leiðin að mínu mati er að halda áfram kynningardaga fyrir áhugasama 

10. bekkjarnemendur.   

Kynningin fer þannig fram að nemendurnir koma í kynningu á rafvirkjanáminu, læra 

undirstöðuatriði í lóðningum og ljúka svo með því að ganga frá rafeindarás hver og einn sem 

þeir fá að taka með heim.   

Á vorönn komu komu frá 10. bekk sjö nemendur frá Hólabrekkuskóla, níu nemendur frá 

Seljaskóla og fjórir frá Lindaskóla í Kópavogi og tókust kynningarnar mjög vel.  Ég mæli áfram 

með almennum kynningum sem námsráðgjafar gera með því að fara í skólana og svo opnu 

húsi sem tekist hefur vel.  Ég mælist til að kynningardagar sem hér að ofan er lýst verði áfram 

viðbót við það sem þegar er gert í kynningu á brautinni.  

 

Erlent samstarf og utanlandsferðir í tengslum við áfanga deildarinnar 

Erlenda samstarfið á starfsárinu hefur verið mikið. Fjórir nemendur okkar fóru til Danmerkur, 

tveir þeirra til TEC í Kaupmannahöfn og voru þeir í skólanum í tvær vikur og tveir fóru til 

Herning á Jótlandi og unnu við rafvirkjun í fjórar vikur.  Tveir rafvirkjanema fóru til Eistlands og 

unnu þar í hálfan mánuð. 

Tveir kennarar deildarinnar fóru í stutta kynningarheimsókn til TEC. 

Frá TEC komu tveir nemar og voru hjá okkur í námi í tvær vikur.  Frá Eistlandi komu tveir 

nemar sem unnu við rafvirkjastörf hérlendis í fjórar vikur. 

 

Tillögur til skólayfirvalda um úrbætur 

Yfirstjórn þarf að vera nær vettfangi við rekstur verknámsdeildanna.  Með því má leggja af 

stöður sviðstjóra sem eru að mínu mati eru eins og tengiliðir milli deildanna og yfirstjórnar.  

Með þessu er ég ekki að gera lítið úr starfi þeirra.  Sviðstjóri minn hefur sinnt sínu verki vel og 

af mikilli samviskusemi.  Það er fyrirkomulagið sem virkar ekki.  Í stað þess má hugsa sér að 

skólameistari haldi reglulega fundi með fulltrúum deildanna þar sem farið verði yfir áherslur 

og stefnu hverrar deildar til skemmri og lengri tíma.  Verknámsdeildirnar eru allar mjög ólíkar 

og hver með sínar áherslur, en með núverandi skipuriti ná áherslur hverrar deildar ekki í gegn.   

Skóli á að mínu viti að vera íhaldsöm stofnum þegar kemur að vissum reglum og gildum. Þetta 

á t.d. við mætingareglur og ástundun.  Mætingareglur þurfa að vera samræmdar yfir allann 

skólann, þær þurfa að vera settar upp til lengri tíma, gagnvirkar og áhrifaríkar.  Allt hringl með 

þær bíður hættunni heim.  Það á ekki að vera í boði að hægt sé höndla með þær eins og mæta 

á einhvern viðburð á sæludögum og fá mætingu þar frádregna frá fjarvistum í  áföngum.  Slíkt 
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höndl rýrir gildi mætinga.  Eitt af hlutverkum skóla er að undirbúa nemendur undir 

framtíðarstörf.  Þar eru mæting og vinnutími ein af frumskilyrðum þess að vel gangi.   Í þeim 

efnum er fráleitt að ætla að byrja allt skólastarf kl. 9 að morgni nema að atvinnulífið geri slíkt 

það sama. 

 

Viðleitni kennara til viðhalda þekkingu sinni er lofsverð.  Tryggja þarf að kennarnir geti sótt 

þessi stuttu námskeið án þess að frávera þeirra sé dregin af launum.  Þessi námskeið og 

fjarvera þarf að vera innan skynsamlegra marka en nánast öll fara þau fram innan skólaárs. 

  

Hafnarfirði 10.6. 2017 

Víðir Stefánsson 

 

 

 

 

i. Ársskýrsla sjúkraliðabrautar FB 

Kennarar deildar og það nám sem í boði var Skólaárið 2016-2017 

Kennarar skólaárið 2016-2017 voru í stafrófsröð, Ágústa Jóhannsdóttir, Helga S. Helgadóttir, 

Karen Júlía Júlíusdóttir, Ragnheiður Þór Guðmundsdóttir sem gegnir stöðu fagstjóra og Sigrún 

Gísladóttir. Allir kennarar voru í fullu starfi. 

Áfangar sem voru kenndir á þessu skólaári í dag-og kvöldskóla voru  

NÆRI1NN05, HBFR1HH05, SJÚK2MS06, SJÚK2GH05, LÍOL2SS05, LÍOL2IL05, SKYN2EÁ01, 

HJÚK1AG05, HJVG1VG05, LÍBE1HB01, HJÚK2TV05, HJÚK2HM05, VINN3GH08, HJÚK3ÖH05, 

VINN3ÖH08, HJU-5031, VIN 305, SIDF2SA05, SÝKL2SS05, SÝK-3031, SASK2SS05, LYFJ2LS05, LYF-

1031. Síðan voru nemendur einnig í starfsþjálfun á stofnunum allt skólaárið. 

 

Á haustönn 2016 útskrifuðust 19 sjúkraliðar og 10 luku stúdentsprófi af sjúkraliðabraut. Á 

vorönn 2017 útskrifuðust 21 sjúkraliði og 9 luku stúdentsprófi af sjúkraliðabraut. Samtals 

útskrifuðust 40 sjúkraliðar og 19 stúdentar af sjúkraliðabraut á þessu skólaári. Vert er að nefna 

það að dúxinn í FB í desember 2016 útskrifaðist sem stúdent af sjúkraliðabraut. Hún heitir 

Fanney Viktoría Kristjánsdóttir og erum við kennarar á sjúkraliðabraut afar stoltar af henni. Bæði 

Gídeon félagið og Reykjavíkurdeild Sjúkraliðafélags Íslands komu fyrir athafnirnar og gáfu 

útskriftarnemendum nýja testamentið, siðareglur sjúkraliða og rós í tilefni af útskriftinni. 

Á haustönn voru 37 nemendur í vinnustaðanámi og 59 á vorönn. Samtals 96 nemendur. 

Nemendur voru á mörgum deildum LSH í Fossvogi og við Hringbraut. Einnig vorum við með 

nemendur á Heilbrigðisstofnun Suðurlands, Hrafnistu í Reykjavík, Kópavogi og Hafnafirði, 

Vífilsstöðum, Landakoti, Sólvangi í Hafnafirði, Sóltúni, Vogi (SÁÁ) og heimahjúkrun 

höfuðborgarsvæðisins í Kópavogi, Garðabæ og Hafnafirði 
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Fyrir haustönn 2017 hefur verið sótt um námspláss á stofnunum fyrir 48 nemendur. Einnig er 

talsverður fjöldi nemenda í starfsþjálfun á hinum ýmsu stofnunum í Reykjavík og nágrenni yfir 

sumartímann. 

Árangur nemenda er yfirleitt góður í hjúkrunaráföngum og vinnustaðanámi en í öðrum greinum 

er hann misgóður og erfiðasta fagið fyrir flesta er áfram líffæra-og lífeðlisfræðin. Mörgum 

nemendum finnst hins vegar þessi áfangi vera mjög skemmtilegur en krefjandi. Alltaf er eitthvað 

brottfall úr grunnáföngunum sem fleiri nemendur eru að taka en í okkar deild, en lítið brottfall 

er hjá okkar nemendum sem byrjaðir eru í hjúkrunaráföngum. Sumir kjósa að taka námið á 

lengri tíma en á þremur árum af misjöfnum ástæðum. Kennarar deildarinnar kappkosta við að 

vera sveigjanlegir og styðja og leiðbeina þeim nemendum sem eiga í einhverjum vandræðum. 

Um 82% nemenda standast námskröfur í öllum fögum deildarinnar í dag-og kvöldskóla, að 

meðtöldum brottfallsnemendum. Heldur fleiri standast námskröfur í kvöldskólanum eða um 

87%. Árangur nemenda í hjúkrunaráföngum er mjög góður. Á haustönn 2016 kláruðu 93% 

nemenda hjúkrunaráfanga bæði í dag-og kvöldskóla. Á vorönn 2017 kláruðu 74% nemenda 

hjúkrunaráfanga í dagskóla, en geta má þess að mjög fáir nemendur voru að þessu sinni og 

nokkrir hættu áður en önnin var búin. Í kvöldskólanum kláruðu hins vegar 93% nemenda, enginn 

hætti þar en tveir féllu.  

 

Nýjungar og sérstakar áherslur í kennslu 

Kennslufræðileg stefna sjúkraliðabrautar er að hafa grunnþætti menntunar að leiðarljósi, þ.e. 

læsi, sjálfbærni, heilbrigði, velferð, lýðræði, mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Að kennari hafi 

góð tengsl við nemendur og beri virðingu fyrir þeim, láti sig varða líðan nemenda og framfarir í 

námi og sýna þeim velvild, hjálpsemi og vinsemd.  

Við höfum haft einkunnarorð skólans að leiðarljósi í allri kennslu þ.e.  

 

VIRÐING - FJÖLBREYTNI - SKÖPUNARKRAFTUR. 

Á sjúkraliðabraut FB eru kennarar með góða menntun og starfsreynslu og  eru sérfræðingar í 

sínu fagi. Við hvetjum nemendur til að finna styrkleika sína og beitum þess vegna  margvíslegum 

kennsluaðferðum sem og fjölbreyttu námsmati. Við erum sífellt að endurskoða þessa þætti. 

Nemendahópurinn er fjölbreyttur með tilliti til aldurs og þjóðernis og margir nemendur eru 

með annað móðurmál en íslensku. Kennarar tengja kennsluefnið raunverulegum aðstæðum því 

nemendur fara í starfsnám og vinnustaðanám á sjúkrastofnanir. Þar kemur sérfræðiþekking 

okkar sér afar vel þegar við leiðbeinum nemendum í vinnustaðanámi.  Auk þess er það einstakt 

tækifæri til að virkja nemendur til ábyrgðar á eigin námi og búa þá undir þátttöku í atvinnulífinu. 

Einnig má geta þess að farið er reglulega í vettvangsheimsóknir með nemendur á hinar ýmsu 

heilbrigðisstofnanir. Hver og einn kennari fer með sinn hóp í heimsóknir en síðan höfum við 

verið að fara saman með alla nemendur sem eru í hjúkrunaráföngum í sameiginlega ferð á 

vorönn. Að þessu sinni heimsóttum við Heilsustofnun NLFÍ og Ás dvalar og hjúkrunarheimili í 

Hveragerði. Einnig fórum við með þessa nemendur í hjúkrunarfræðideild HÍ til að sýna þeim 

færnisetrið þeirra. Vel er tekið á móti okkur í þessum ferðum okkar og alltaf lærum við eitthvað 

nýtt. 
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Námið og kennslan er í stöðugri endurskoðun. Nú höfum við kennt skv. nýju námskránni í 

dagskóla í tvö ár og byrjað var að kenna skv. nýju námskránni í kvöldskóla s.l. haust og hefur 

það gengið vel.  

Mætingar einstakra nemenda í deildinni eru og hafa verið slæmar. Áfram notaði deildin 

sérstakan staðlaðan samning við þessa nemendur í hjúkrunaráföngum sem við byrjuðum að 

nota fyrir tveimur árum. Allir kennarar deildarinnar nota  þennan samning og staðfæra hann 

yfir á sitt fag. Samningurinn gildir í tvær vikur í senn og er síðan framlengdur á tveggja vikna 

fresti ef nemandi stendur sig samkvæmt samningi. Þetta aðhald hefur reynst flestum þessara 

nemenda vel. 

 

Sérstakar áherslur deildarinnar 

Deildafundir hafa verið haldnir reglulega samkvæmt skipulagi frá skólameistara allt skólaárið. Á 

þeim fundum hefur okkur meðal annars gefist tækifæri til að skoða áherslur okkar í kennslu, 

samræmingu á mætingarreglum í deildinni, kennsluskiptingu, endurbætur á deildinni, 

endurskoðun áfanga og fleira. Þá hefur okkur gefist gott tækifæri til að ræða margvísleg málefni 

sem gott er að bera upp og heyra annarra álit á og leysa í sameiningu. Fagstjóri skilaði 

fundargerðum til skólameistara.  

 Fagstjóri mætti á á ýmsa fundi á þessu skólaári og má þar nefna foreldrafund 30. ágúst 2016 

sem fram fór í Sunnusal og gafst tækifæri eftir fundinn að spjalla við foreldra á kennarastofu 

þar sem bornar voru fram veitingar. Við teljum mikilvægt að hafa tækifæri á að hitta 

foreldra/forráðamenn nýnema. 

 

Fagstjóri fór ásamt skólameistara, Guðrúnu Hrefnu Guðmundsdóttur í 50 ára afmæli 

Sjúkraliðafélags Íslands 18. nóvember 2016. Gaf skólinn félaginu fallegt tré sem hannað var og 

smíðað var af einum kennara af húsasmíðabrautinni, Magnúsi Kristmannssyni. 

Menntadeild LSH boðaði fagstjóra á fund í upphafi skólaárs. Á Þessum fundi voru einnig  

fagstjórar frá öðrum fjölbrautaskólum. Farið var yfir ýmislegt er tengist vinnustaðanámi 

nemenda okkar á LSH. Mjög gagnlegur fundur, þar sem færi gafst á að ræða við aðra fagstjóra 

um námið. Fagstjóri á í miklum samskiptum við menntadeild LSH og annað fagfólk á öðrum 

heilbrigðisstofnunum í Reykjavík og nágrenni. 

Allir kennarar á sjúkraliðabraut sóttu Skólaráðstefnuna í FB þann 3. mars 2017. Vorum við 

sammála um að þessi ráðstefna hafi verið mjög gagnleg og skemmtileg. 

Sjúkraliðadeildin tók þátt í sæludögum og bauð uppá námsver í líffæra-og lífeðlisfræði og 

vinnustaðanám. Nemendur sóttu námsver ekki vel í fyrra hjá okkur og því var ákveðið að bjóða 

ekki uppá fleiri námsver að þessu sinni.  

 

Endurbætur í deildinni 

Endurbætur í deildinni, sem ákveðið var að fara í á síðasta skólaári eru vel á veg komnar. Það 

sem helst stendur uppúr, sem komið er, er fallegur sérsmíðaður skápur í stofu 32 undir lín og 

ýmis hjúkrunargögn. Einnig fengum við ný falleg borð fyrir nemendur inní sömu stofu. Í lok 

skólaárs fengum við síðan fjögur ný rafmagnsrúm og fjögur náttborð. Þetta finnst okkur vera 
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ákveðin tímamót þar sem deildin hefur alltaf fengið gömul og léleg rúm lánuð frá LSH. Við teljum 

að það sé mjög mikilvægt fyrir okkar nemendur að við séum með sambærilegan búnað og 

notaður er á helstu heilbrigðisstofnunum í landinu. Skipt var út gömlum skápum í stofum 33 og 

34 fyrir skápa sem Íslandsbanki gaf skólanum. Við erum mjög ánægðar með þá skápa.  

 

Kynningarmál og samskipti utan skólans 

Markvisst kynningarátak á deildinni hefur farið fram á þessu skólaári. Fagstjóri gerði ásamt 

tveimur nemendum í vídeonefnd skólans stutt kynningarmyndband um upplifun nemenda sem 

eru útskrifaðir af sjúkraliðabraut FB af náminu og hvernig það nýtist þeim áfram í lífinu. Fagstjóri 

valdi ákveðna sjúkraliða sem eru nú að starfa á ólíkum vettvangi eða eru komnir í áframhaldandi 

nám í háskóla og gerði spurningalista sem stuðst var við. Þetta myndband var sett inná youtube 

og er nú einnig sýnilegt öllum inná facebook síðu sjúkraliðabrautar og inná heimasíðu FB. 

Fagstjóri útbjó einnig sérstakan kynningarbækling fyrir deildina. Í bæklingnum er stutt lýsing á 

náminu og síðan eru viðtöl við nokkra nemendur sem stunda nám núna á brautinni og aðra sem 

eru útskrifaðir. Fagstjóri fór einnig á starfamessu í Garðaskóla í Garðabæ í desember til að kynna 

sjúkraliðanámið.  

Vel gékk að fá nemendur til að kynna skólann á opnu húsi í FB í mars og þá var myndbandið sýnt 

og bæklingum dreift til þeirra grunnskólanema sem sýndu áhuga á náminu. Grunnskólanemar 

gátu bæði fengið upplýsingar hjá nemendum á brautinni í matsal nemenda og kíkt í verklegu 

stofuna til að horfa á nemendur vinna við aðhlynningu sjúkra. Opna húsið gekk vel að mati 

fagstjóra og virtust gestir hafa gagn og gaman af kynningunni.  Í maí útbjó fagstjóri síðan 

auglýsingu um sjúkraliðanámið í dag-og kvöldskóla FB. Þessum auglýsingum var síðan dreift á 

allar helstu heilbrigðisstofnanir á höfuðborgarsvæðinu. Ástæðan fyrir því að farið var þessa leið 

er að við vitum að það er töluvert um ófaglært starfsfólk sem vinnur við aðhlynningu á öldrunar-

og hjúkrunarheimilum og tilgangurinn því að hvetja það fólk til að koma til okkar í nám. Einnig 

er þetta tilraun til að bregðast við fækkun nemenda á brautinni. 

Íslandsmót iðn-og verkgreina var haldið 16.-18. mars 2017. Tveir nemendur af sjúkraliðabraut 

tóku þátt, þær Sigríður Þorleifsdóttir og Sara Karen Jóhannesdóttir báðar 19 ára gamlar. Þær 

fengu tvö mismunandi verkefni til að leysa, sem fagstjórar FB og FÁ sömdu í sameiningu. Annað 

verkefnið var á fimmtudeginum og hið síðara á föstudeginum. Þær stóðu sig mjög vel, fengu 

silfurverðlaun. Nemendur af sjúkraliðabraut tóku þátt í að kynna skólann/deildina sína á þessu 

móti. Stoltir stóðu nemendur í þessum fallega bás FB og lögðu metnað sinn í að kynna FB á sem 

bestan hátt. Fagstjóri stóð sína vakt á þessu móti og var þessum nemendum og keppendum 

innan handar alla þrjá dagana. Fagstjóri var keppendum einnig innan handar í undirbúningi fyrir 

þetta mót en einnig voru fengnir sjúkraliðar á vegum Sjúkraliðafélagsins til að þjálfa nemendur. 

Fagstjóri sótti marga fundi í Sjúkraliðafélag Íslands á Grensásveg í tengslum við undirbúning fyrir 

þetta mót. Einnig sótti fagstjóri marga fundi með kynningarstjóra FB og öðrum fagstjórum 

verknáms við undirbúning þessa móts. 

Sjúkraliðafélag Íslands gaf brautinni 250.000 krónur í tilefni af 40 ára afmæli skólans 4. október 

2015. Ákveðið var að þessi peningur færi í kynningarplaggat fyrir brautina og líkan sem nota á 

við kennslu í líffæra-og lífeðlisfræði. Mikil vinna hefur verið við framkvæmdina á plaggatinu. 
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Fagstjóri og kynningarstjóri FB fengu Þórdísi Erlu Ágústsdóttur ljósmyndara til að taka myndir 

og Sigríði Ólafsdóttur af fata og textílbraut til að hanna plaggatið í samráði við okkur. Fagstjóri 

sá um að fá fólk í myndatökur og stjórna verkinu. Nú er þetta plaggat að koma úr prentun þegar 

þessi skýrsla er skrifuð. 

Iðnaðarmannafélagið heimsótti skólann 8. mars 2017. Tilgangurinn var að skoða aðstöðu til 

verknáms. Skólameistari, fagstjóri sjúkraliðabrautar ásamt fagstjórum á snyrti-, húsasmíða-og 

rafvirkjabraut tók á móti gestum og sýndu skólann. 

Í apríl komu hjúkrunarfræðingar á vegum heimahjúkrunar/heimaþjónustu á Sléttuvegi og 

heimsóttu deildina okkar og kynntu störf sjúkraliða sem starfa á Sléttuveginum. 

Þann 18. maí var kennurum á sjúkraliðabraut FB boðið að heimsækja Vog. Þar tók á móti okkur 

Þóra Björnsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar og Þórarinn Tyrfingsson yfirlæknir. Kennarar 

fara gjarnan saman á hinar ýmsu stofnanir í lok hvers skólaárs til að kynna sér starfsemina og 

nýjungar í faginu. Þetta er liður í því að fylgjast með því sem er að gerast á hinum ýmsu 

heilbrigðisstofnunum. 

Verkefni fagstjóra sjúkraliðabrautar FB eru margvísleg. Eitt af þeim verkefnum er að gefa út 

vottorð fyrir nemendur sem sækja um starfsþjálfun á stofnunum. Umtalsverður tími fer í þetta 

mat því nemendur þurfa að hafa lokið ákveðnum áföngum í hjúkrunarfögum sem og verknámi 

til að geta hafið starfsþjálfun og því er nauðsynlegt að fara vel yfir alla námsferla hvers og eins. 

Starfsþjálfun nemenda hefur gengið vel og hafa nemendur komist auðveldlega í starfsþjálfun á 

Landsspítala Háskólasjúkrahús og á ýmis öldrunarheimili. Fagstjóri sér einnig um að finna 

stofnanir/deildir fyrir nemendur í vinnustaðanámi og raða nemendum niður á deildar. Hann sér 

um öll samskipti við þessar stofnanir. Auðvelt er fyrir nemendur að ná tali af fagstjóra bæði í 

skólanum (dag-og kvöldskóla) og í gegnum tölvupóst. Fagsjóri er sífellt að sinna nemendum 

með ólíkar þarfir varðandi námið. Hér nefni ég aðeins þessi fáu atriði af mörgum sem fagstjóri 

sjúkraliðabrautar sinnir. 

Þeir nemendur sem hafa íslensku sem annað mál þurfa sumir hverjir mikla aðstoð og þjónustu 

í sjúkraliðanáminu. Margir þessara nema hafa ekki tekið ISA- áfanga eða hafa ekki nægilega 

íslenskukunnáttu til að tjá sig á íslensku, í ræðu og/eða riti. Kennarar deildarinnar gera hvað þeir 

geta til að aðstoða þessa nemendur en við teljum nauðsynlegt að allir nemendur sem innskrifast 

á sjúkraliðabraut hafi tekið stöðupróf í íslensku svo hægt sé að meta, fyrirfram, hvort þau geti 

hafið nám á brautinni. 

 

Fækkun nemenda í framhaldsskóla 

Sjúkraliðabrautin eins og aðrar brautir skólans hafa fundið fyrir fækkun nemenda. Í dagskóla 

hefur nemendum fækkað um 20 síðan á haustönn 2012, en þá voru nemendur á brautinni 89 

en eru nú á vorönn 2017 einungis 69, en geta má þess að svolitlar sveiflur hafa þó verið á 

árunum hér á milli. Einungis fjórir nýnemar komu til okkar haustið 2016 beint úr grunnskóla og 

tóku kennarar á brautinni sérstaklega vel á móti þeim og buðu þeim uppá kaffi/te og veitingar 

og gáfu sér góðan tíma til að spjalla við þá. Í kvöldskóla hefur einnig orðið fækkun á nemendum. 

Á haustönn 2012 voru nemendur 104 en eru nú á vorönn 2017 einungis 73, sem er fækkun um 
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31 nemendur. Við bindum vonir við að fjölgun verði á brautinni í kjölfar kynningarátaks sem ég 

nefndi hér fyrir ofan. 

Einn af styrkleikum sjúkraliðabrautar FB  er kvöldskólanámið en FB er eini skólinn á landinu sem 

býður upp á sjúkraliðanám í kvöldskóla. Hingað sækja mjög margir nemendur sem annað hvort 

hafa hætt í námi og vilja taka upp þráðinn að nýju eða vilja afla sér réttinda  og hafa þá unnið 

um langt skeið við umönnun. Kennarar brautarinnar eru allir öflugir í dreifnámi og hafa mikil 

samskipti við kvöldskólanemendur í gegnum vefinn. Samskipti brautarinnar við sjúkrastofnanir 

hafa verið með miklum ágætum og hefur alltaf tekist að fá verknámspláss fyrir alla nemendur 

kvöldskólans sem og nemendur í dagskóla. Kvöldskólanemendur þurfa oft aðrar úrlausnir 

varðandi verknámið, því meðfram náminu stunda þeir jafnan fulla vinnu annars staðar. Okkur 

hefur tekist með mikilli og óeigingjarnri vinnu að koma til móts við þessa nemendur. 

 

Erlend samskipti 

Á skólaárinu fengum við erlenda gesti (nemendur og kennara)  í heimsókn meðal annars frá 

Danmörku. Einnig komu tveir nemendur frá Menorca í starfsþjálfun til okkar á vegum Erasmus. 

Fagstjóri fékk pláss fyrir aðra þeirra, María Dolores á Sóltúni hjúkrunarheimili og fyrir hina, 

Aitana í Seljahlíð hjúkrunarheimili. En hún var einnig hluta af starfsþjálfuninni á starfsbraut FB. 

Þrír nemendur frá okkur fara til Menorca í starfsjálfun í júní 2017. Það eru þær Ellen Alexandra 

Gunnlaugsdóttir, Ída Hlín Steinþórsdóttir og Rebekka Rut Jónsdóttir. Enginn kennari fór erlendis 

á þessu skólaári til að heimsækja skóla. 

 

 

 

Tillögur til skólayfirvalda um úrbætur 

Kennarar deildarinnar munu að sjálfsögðu halda áfram að funda og ræða um eitt og annað sem 

betur má fara og hvernig gera megi brautina sem besta. Áfram munum við skoða það sem er 

gott og það sem hægt er að bæta varðandi kennsluhætti og námsmat og hvernig við getum enn 

frekar komið til móts við nemendur sem glíma við einhverskonar námserfiðleika.  

Við þökkum fyrir stuðninginn varðandi endurbætur á deildinni á þessu skólaári og óskum 

jafnframt eftir áframhaldandi stuðningi við að klára þessar endurbætur á næsta skólaári. 

 

Reykjavík 30. mai 2017 

Ragnheiður Þór Guðmundsdóttir  

fagstjóri sjúkraliðabrautar FB 

 

 

j. Ársskýrsla tréiðnadeildar FB 

 

Haust 2016 og vor 2017. 

Síðasta skólaár hefur verið frekar einkennilegt; byrjað var að kenna eftir nýrri námskrá sem 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti, Tækniskóli atvinnulífsins og Fjölbrautaskóli Vesturlands stóðu að. 
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Þegar búið var að senda námskrána til menntamálanefndar þá dró Tækniskólinn sig út 

samstarfinu, en í dag ríkir mikil óvissa hvort haldið verður áfram með nýju námskrána eða farið 

aftur í gömlu námskrána. Ástæðan er að menntamálaráðuneytið dregur lappirnar með hvort 

þeir ætli að samþykja hana eða ekki. Einnig er mikil óvissa um hvað verður um smiðjuna því 

Reykjavíkurborg er búin að skipuleggja íbúðarbyggð allt í kringum smiðjuna og loka allri aðkomu 

að smiðjunni. Verið er að skoða hvernig bregðast skuli við svo hægt verði að halda kennslu 

áfram á húsasmíðabraut. 

Hvað varðar kennslu er aðeins aukning í dagskóla og erum við að fá áhugasamari nemendur inn 

í deildina heldur en hefur verið undanfarin ár. Það var frekar mikið brottfall hjá okkur miðað við 

hvað hefur verið í gegnum tíðina og þurfum við að finna út úr því af hverju það stafar. 

Kvöldskólinn var mjög vel sóttur og voru margir áfangar yfirfullir bæði fyrir og eftir áramót. Það 

þurfti að ráða tvo kennara á haustönn og þrjá kennara á vorönn til að kenna alla áfanga.   

Framhaldskólakynningin var í Laugardalshöllinni og stóðu nemendur dagskólans og kennarar sig 

mjög vel við undirbúning og kynningu á skólanum. 

Meðan á kynningunni stóð var keppni iðnnema og stóð okkar keppandi sig mjög vel og lenti í 

þriðja sæti en þetta var í fyrsta skipti sem að kvenkyns nemendur kepptu í smíðum og var 

nemandi okkar Ester Mee Hwa Herman. 

Í lok annarinnar fóru tvær stúlkur í fimm vikna starfsnám til Danmerkur og tveir nemendur til 

Eistlands í þriggja vikna starfsnám. Þau stóðu sig mjög vel og fengu góð meðmæli og voru sér 

og skólanum til sóma. 

Kennarar við deildina voru Guðmundur Hreinsson, Guðmundur Torfason, Magnús 

Kristmannsson, Heimir Jónsson,  Sigurður Þórarinsson og Stefán Rafnar Jóhannsson. Einnig 

kenndu Benedikt Kristjánsson, Einar Freyr Magnússon, Kristmann Magnússon, Jón Ólafson og 

Sigríður Óladóttir í kvöldskóla. 

Í heild gekk kennsla mjög vel þessar annir. 

 

Dagskóli 2016 vor.        

Fag 
Fjöldi 
nemenda 

Tóku 
ekki 
próf 

Stóðust 
ekki 
próf 

Tóku 
próf  

Stóðust 
próf 

% 
sem 
lukku 
prófi   Meðaltalseinkun Kennari 

EFRÆ1EF05 10 1 1 9 8 80 % 7,89 Stefán Rafnar  

FRVV1FB05 13 1 2 12 10 77 % 5,58 Guðmundur Hreinsson 

GLÚT2HH08 14 2 3 12 9 64 % 6,17 Magnús Kristmannsson 

GRTE1FF05 29 1 3 28 25 86 % 7,11 Stefán Rafnar  

GRTE2FÚ05 18 3 7 15 8 44 % 4,73 Sigurður Þórarinsson 

INNK3HH05 14 2 1 12 11 79 % 6,67 Sigurður Þórarinsson 

INNRE2HH08 15 2 5 13 8 53 % 5,69 Stefán Rafnar  

LHÚ 1041 6 0 3 6 3 50 % 4,40 Sigurður Þórarinsson 

TEIK2HSO5 11 1 2 9 7 64 % 6,45 Guðmundur Hreinsson 

TEH2036 10 1 1 9 8 80 % 6,67 Guðmundur Hreinsson 

TEH3036 5 0 3 7 4 80 % 5,00 Guðmundur Hreinsson 
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TIH10A 12 2 1 10 9 75 % 6,70 Guðmundur Torfason 

TRÉS1HV08 21 1 3 20 17 81 % 7,10 
Heimir Jónsson og 
Sigurður Þórarinsson 

TRÉS1VÁ05 20 1 2 19 17 85 % 6,42 
Heimir Jónsson og 
Sigurður Þórarinsson 

TRÉS1VT08 12 1 5 11 6 50 % 5,00   

TRS 1021 6 0 3 6 3 50 % 4,60 Sigurður Þórarinsson 

ÚVH1024 12 2 1 10 9 75 % 6,70 Guðmundur Torfason 

Fjöldi samtals 115 9 24 107 83 72 %    

 

 

Kvöldskóli vor 2017        

Fag 

Fjöldi 
nem 
enda 

Tóku 
ekki 
próf 

Stóðust 
ekki 
próf 

Tóku 
próf  

Stóðust 
próf 

% sem 
luku 
prófi   Meðaltalseinkun Kennari 

ÁGS 1021 20 0 4 20 16 80 % 6,40 Einar Freyr Magnússon 

GRTE1FF05 12 0 1 12 11 92 % 7,75 Stefán Rafnar  

GRTE2FÚ05 10 0 5 10 5 50 % 5,20 Stefán Rafnar  

LHÚ 1041 5 0 1 5 4 80 % 5,40 Sigurður 

SVH 1021 21 0 5 21 16 76 % 5,95 Einar Freyr Magnússon 

TEIK2HHO5 13 0 2 13 11 85 % 7,00 Guðmundur Hreinsson 

TEH203 9 0 3 9 7 78 % 6,11 Guðmundur Hreinsson 

TEH303 8 0 2 8 5 63 % 5,13 Guðmundur Hreinsson 

TIH10A 19 0 2 19 17 89   7,42 
Guðmundur Torfason og 
Jón Ólafsson 

TRÉS1VÁ05 11 0 4 11 7 64 % 6,00 Kristmann Magnússon 

TRÉS1VT08 11 0 3 11 8 73 % 7,00 Heimir Jónsson 

TRS 1021 4 0 1 4 3 75 % 4,75 Sigurður 

TST 1011 17 0   17 17 100 % 0,00 Stefán Rafnar  

ÚVH102 19 0 2 19 17 89 % 7,42 
Guðmundur Torfason og 
Jón Ólafsson 

Fjöldi samtals 179 0 35 179 144 80 %    

 

 

Dagskóli 2017 vor.        

Fag 

Fjöldi 
nem 
enda 

Tóku 
ekki 
próf 

Stóðust 
ekki 
próf 

Tóku 
próf  

Stóðust 
próf 

% sem 
luku 
prófi   Meðaltalseinkun Kennari 

EFRÆ1EF05 15 1 1 14 13 87 % 8,57 Stefán Rafnar  



 

 
 

71 

FRVV1FB05 16 1 0 15 15 94 % 6,80 Guðmundur Hreinsson 

GLÚT2HH08 9 2 2 7 5 56 % 6,57 Magnús Kristmannsson 

GRTE1FF05 16 4 4 12 8 50 % 5,25 Sigurður Þórarinsson 

GRTE2FÚ05 23 4 6 19 14 61 % 4,60 Sigurður Þórarinsson 

HÚSA3HU09 11 1 1 10 9 82   7,40 Guðmundur Torfason 

HÚSA3ÞÚ09 11 1 1 10 9 82   7,40 Guðmundur Torfason 

INNK3HH05 9 2 2 7 5 56 % 5,71 
Sigurður Þórarinsson og 
Stefán Rafnar 

INNRE2HH08 11 3 2 8 6 55 % 6,13 Stefán Rafnar  

LHÚ 1041 5 0 2 5 3 60 % 6,40 Heimir Jónsson 

TEIK2HHO5 6 1 1 5 4 67 % 6,00 Guðmundur Hreinsson 

TEIK2HS05 9 1 0 8 4 44 % 7,11 Guðmundur Hreinsson 

TEH 3036 5 1 0 4 9 180 % 8,25 Guðmundur Hreinsson 

TRÉS1HV08 15 4 0 11 11 73 % 6,09 Magnús Kristmannsson 

TRÉS1VÁ05 15 4 0 11 11 73 % 6,27 Heimir Jónsson 

TRÉS1VT08 18 2 0 16 16 89 % 7,13 
Heimir Jónsson og Magnús 
Kristmannsson 

TRS 1021 6 0 3 6 2 33 % 4,83 Heimir Jónsson 

Fjöldi samtals 99 18 10 81 71 72 %    

Kvöldskóli vor 2017        

Fag 

Fjöldi 
nem 
enda 

Tóku 
ekki 
próf 

Stóðust 
ekki próf 

Tóku 
próf  

Stóðust 
próf 

% 
sem 
luku 
prófi  Meðaltalseinkun Kennari 

ÁGS 1021 18 0 2 18 16 89 % 7,50 Einar Freyr Magnússon 

EFRÆ1EF05 12 0 2 12 10 83 % 6,92 Benedikt Kristjánsson 

FRVV1FB05 15 0 3 15 12 80 % 6,87 Benedikt Kristjánsson 

GLÚT2HH08 13 0 0 13 13 100 % 7,54 Magnús Kristmannsson 

GRTE1FF05 14 3 0 10 11 79 % 7,29 Stefán Rafnar  

GRTE2FÚ05 14 5 1 9 8 57 % 4,29 Stefán Rafnar  

INNK3HH05 12 0 1 12 11 92 % 7,75 Magnús Kristmannsson 

INRE2HH08 14 0 1 14 13 93 % 7,36 Guðmundur Torfason 

LHÚ 1041 14 0 3 14 11 79 % 5,29 Sigurður og Magnús 

SVH 1021 12 0 0 12 12 100 % 8,00 Einar Freyr Magnússon 

TEIK2HHO5 11 0 5 11 11 100 % 5,19 Guðmundur Hreinsson 

TEIK2HS05 16 0 2 9 9 56 % 6,91 Guðmundur Hreinsson 

TEH 3036 14 4 5 9 13 93 % 4,71 Benedikt Kristjánsson 

TRÉS1VÁ05 15 0 2 15 13 87 % 6,73 Kristmann Magnússon 

TRÉS1VT08 15 0 2 15 13 87 % 7,07 Heimir Jónsson 

TRS 1021 13 0 2 13 11 85 % 6,70 Magnús og Sigurður 

TST 1011 18 0 1 14 13 72 % 8,14 Stefán Rafnar  
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Fjöldi samtals 240 12 32 215 200 83 %    

 

Lokaorð. 

Á næstu önn er stefnt að því að byrja að kenna húsgagnasmíði við Fjölbrautaskólann í Breiðholti 

og er sú vinna í fullum gangi. Stefnt er að vera með tvo til þrjá nemendur til að byrja með og 

verður húsgagnasmíðin samkennd með öðrum áföngum og gerum við okkur grein fyrir að þetta 

verður talsvert álag til að byrja með, en er örugglega þess virði að prófa. Sala smáhýsa gekk 

mjög vel en hugmynd er um hvort eigi að breyta þessu ferli því að talsverð vinna er við að selja 

þessi hús. Verið er að kanna hvort hægt væri að semja við Byko að þeir myndu útvega efni í 

bústaðina og væru þeir eign þeirra í lok skólaársins. Í staðinn myndu þeir styrkja skólann með 

gjöfum til tækjakaupa eða gefa skólanum tæki. Þessi hugmynd  er á byrjunarreit, en verður 

vonandi komin á hreint í byrjun næstu annar. Þetta yrði eflaust báðum aðilum til góðs. Vitað er 

að tveir skólar gera þetta í dag. 

Hvað varðar aðstöðu í smiðju er hún góð, en þó er kominn tími til að fara að endurnýja tæki og 

tól. Ýmis tæki eru komin á þann tímapunkt að það þarf að fara að skipta þeim út fyrir nýrri tæki. 

Því verður áhugavert að sjá hvað kemur út úr viðræðum við BYKO. 

Hvað varðar aðstöðu fyrir timburhúsaáfangann, þá væri æskilegt að hægt væri að byggja þá í 

kaldri skemmu þar sem of mikill tími fer í snjómokstur og einnig vegna slysahættu þar sem 

nemendur eru oft að vinna við mjög erfiðar aðstæður. 

Við á tréiðnaðarbraut teljum það vera rétta stefnu að hver deild sjá um sín próf. En þetta kerfi 

getur ekki gengið upp ef það sitja ekki allir við sama borð. Það kom sér mjög illa fyrir okkur að 

við þurftum að sitja yfir í prófum hjá bóknámskennurum á sama tíma og við vorum með próf 

hjá okkar nemendum. Okkar skilningur var sá að við gætum skipulagt próf á prófatíma. 

Ef ekki verður breyting á næstu önn hvað þetta varðar þá sjáum við okkur ekki fært annað en 

að vera með nokkur próf í prófatöflu á næstu önn. 

 

Fyrir hönd tréiðnaðardeildar 

Stefán Rafnar Jóhannsson 

Fagstjóri. 

 

 

k. Ársskýrsla félagsmála- og forvarnafulltrúa FB 

Inngangur  

Félagsmála- og forvarnafulltrúar á þessu skólaári voru tveir; Andri 

Þorvarðarson og Auður Lorenzo. Andri Þorvarðarson fór í fæðingarorlof í 

september og kom aftur til starfa í janúar á meðan leysti Hulda Hlín Ragnars hann 

af. Stjórn Nemendafélagsins var skipuð Lindu Björgu Björgvinsdóttur forseta, Önnu 

Maríu Birgisdóttur varaforseta, Daníel Orrasyni skemmtanastjóra, Rebekku Rut 

Jónsdóttur markaðsstjóra og Vigni Má Mássyni meðstjórnanda.  

  

Haustönn 2016  
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Haustönnin fór af stað í ágúst og nemendafélagið stóð í ströngu við að undirbúa nýnemakvöld 

og nýnemaball en félagsmálafulltrúar ásamt NFB skipulögðu nýnemaferð. Eins og síðustu ár 

var nýnemum skólans boðið í nýnemaferð að Flúðum þar sem gist var yfir nótt.  Skólinn bauð 

svo öllum nýnemum í ferð að Flúðum 24.-25. ágúst. Lagt var af stað frá skólanum í nokkrum 

rútum kl. 13 miðvikudaginn 24. ágúst. Nemendur úr NFB skiptu sér niður á rútur og héldu uppi 

fjörinu í hverri rútu fyrir sig. Þegar við komum á staðinn komu krakkarnir sér fyrir í 

félagsheimili Hrunamanna á Flúðum þar sem við gistum. 

 Þegar allir höfðu komið sér fyrir var nýnemum skipt upp í fjóra hópa og svo stjórnuðu 

nemendur úr NFB leikjum og þrautum með hverjum hópi fyrir sig. Þessi leikjadagskrá stóð 

fram eftir degi en þá var frjáls tími sem sumir nýttu til göngutúra, aðrir til að fara í sund eða 

bara til að slappa af og spjalla. Á meðan höfðu kennarar sem voru í ferðinni til matinn, kveiktu 

upp í grillinu og skipulögðu matborðið fyrir 135 nemendur sem flestir voru orðnir hungraðir. 

Um kvöldið sá Nemendafélagið um kvöldvöku sem langflestir nemendur tóku virkan þátt í. 

Fjörið stóð fram eftir nóttu en langflestir voru komnir í ró um kl. 2 um nóttina.  Flestir virtust 

skemmta sér vel og allir voru sammála um að ferðin hafi tekist mjög vel.    

Nýnemakvöldið var haldið í matsal skólans 30. ágúst sama kvöld og foreldrakynningin var. Á 

nýnemakvöldinu voru allar nefndir með kynningarborð þar sem starfsemi klúbba/nefnda var 

kynnt auk þess sem formenn nefnda komu upp á svið og kynntu starfið. NFB bauð nýnemum 

upp á pítsu og gos. Bylgja Babýlons var með uppistand og NFB fékk nýnema til að taka þátt í 

leikjum og þrautum á sviðinu.  

Busaballið var haldið að kvöldi 31. ágúst á Hendrix. Ballið fór vel fram, nemendur skólans voru 

til fyrirmyndar. Eftir ballið voru þeir nemendur sem höfðu boðið „vandræðagestum“ á ballið 

kallaðir í viðtal hjá forvarnafulltrúum og þurftu að sæta gestabanni á næsta balli.  

 Í ár tók FB ekki þátt í MORFÍs vegna þess að ekki náðist að búa til lið fyrir keppni en áætlað er 

að reyna að auglýsa fyrr. Málfundarfélag skólans er ekki mjög virkt eins og stendur en það þarf 

að auglýsa þetta betur strax í haust þannig að hægt sé að taka þátt að ári.  

 Forvarnadagur var 4. október fræðsluerindi frá Hugarafli var streymt í stofur og að því loknu 

tóku kennarar við. Margir buðu upp á öndunaræfingar og aðrir lásu hugleiðslusögu.   

Í tilefni af Alþjóðadegi kennara bauð NFB kennurum skólans í móttöku í matsal nemenda. Þar 

var boðið upp á gómsætar tertur þar sem ritað hafði verið „Við elskum ykkur kennarar.“ 

Allflestir kennarar skólans voru mættir niður í mötuneytið og eftir Snapchat-sýningu með 

atriðum úr skólalífinu verðlaunuðu nemendur nokkra kennara. Kóngur og drottning voru kosin 

þau Óli Kári Ólason og Hulda Hlín Ragnars.  

Í ár var Hrekkjavöku-vikan aðeins nokkrir dagar. Þá var skólinn skreyttur og NFB var með 

draugahús í Nemó fyrir nemendur skólans og einnig búningakeppni á milli nemenda.  

LAN undir stjórn Nördanefndar var haldið í lok október og var vel heppnað. Mætingin á LANið 

var góð eins og alltaf. Nördanefndinn var mjög virk og var með spila- eða bíókvöld alla 

miðvikudaga.  

Gettó-ball var haldið 10. nóvember í skólanum. Ballið fór að mestu vel fram þótt að eitthvað 

hafi verið að gera í sjúkraherberginu. Þeir nemendur sem enduðu kvöldið í sjúkraherberginu 

funduðu með aðstoðarskólameistara eða forvarnafulltrúum eftir alvarleika málsins. Vikuna 
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fyrir ball voru nemendur með ýmsar uppákomur í matsalnum og ekki er annað hægt að segja 

að það hafi verið mikið fjör í kringum gettó-vikuna. 

 Lið FB Hringaná (Anna María Birgisdóttir, Daníel Orrason, Marclester Ubaldo, Júlíanu Lind 

Guðlaugsdóttir og Eiríkur Jóhannsson) komst áfram í Boxinu, framkvæmdakeppni 

framhaldsskólanna, en aðeins átta lið komust áfram. Þann 31. október fór fram undankeppni í 

skólanum og fengu nemendur að þessu sinni tvær þrautir sem þeir áttu að leysa. Í þeirri fyrri 

áttu nemendur að leysa ákveðið mynstur, en í þeirri seinni áttu þeir að byggja úr spilum. Liðið 

tók þátt í lokakeppninni sem var haldin 12. nóvember í HR og sýnt á RÚV í apríl.  

Auk þessara stóru viðburða voru litlir viðburðir í gangi alla önnina; jólaLAN, spila- og bíókvöld, 

tónlist í hádeginu. Atburðirnir voru vel heppnaðir en misvel sóttir eins og gengur.   

Góðgerðakvöld NFB var haldið 1. desember í matsal nemenda. Hægt var að föndra, skreyta 

pipakökur og pipakökuhús. NFB seldi veitingar, pipakökuhús, pipakökur, skraut og efni í 

jólaföndur allur ágóði rann til Fjölskylduhjálpar Íslands. NFB náði að safna sjötíu og fimm 

þúsund krónum sem þau afhentu fyrir jól til  Fjölskylduhjálpar Íslands.  

  

 Vorönn 2017  

Gettu betur lið skólans þetta árið var þjálfað af Óla Kára Ólasyni. Það keppti á móti 

Borgarholtsskóla í fyrstu umferð keppninnar þann 31. janúar. Fóru leikar svo að 

Borgarholtsskóli hafði betur, 23-13. Borgarholtsskóli tapaði svo í næstu umferð fyrir Kvennó 

sem sigraði keppnina þetta árið.  

Forvarnadagur var 1. febrúar og höfðu nemendur val um tvo kosti. Annars vegar fyrirlestur um 

„sexting“ og hrelliklám á netinu í matsal nemenda og hins vegar gátu nemendur horft á 

myndina „Maðurinn sem minnkaði vistsporið sitt“, en var sýnd í Sunnusal. 

 Í sæludaganefnd  voru þrjár stúlkur sem skipulögðu alla viðburði ásamt undirrituðum. Í 

heildina voru nemendur ánægðir með sæludagana. Allt gekk vel og þátttakan var mjög góð. 

Nemendur skólans á tölvubraut hönnuðu nýjan sæludagavef með nýju útliti sem var mjög 

auðveldur í notkun bæði fyrir kennara og nemendur. Þessi nýji vefur var mikil breyting og 

gerði alla skráninguna auðveldari. Á meðan á undirbúningi sæludaga stóð var árshátíðin einnig 

undirbúin. Árshátíðarmaturinn var í matsal skólans og sá mötuneytið um hann. Ballið sjálft var 

svo haldið á Spot.  Í ár var ekki heldur árshátíðarleikrit sett upp í skólanum. Boðið var upp á 

leiklistarval á vorönn og var það sett í hendurnar á kennara þess áfanga og nemendanna hvort 

þeir settu upp lítið verk eða ekki. Þau tóku þá sameiginlegu ákvörðun að setja ekki upp leikrit. 

 Árshátíðin var haldin fimmtudaginn 2. mars. Umgjörðin í matsal skólans var öll hin  

glæsilegasta; rauður dregill lá að aðalinngangi skólans og kveikt var á kertaröð meðfram. 

Þegar inn í matsal var komið voru matborðin og hlaðborðið fallega skreytt. Matsalurinn var 

glæsilegur þetta kvöld. Bjarni töframaður var veislustjóri undir borðhaldi og Saga Garðars var 

með uppistand. Vídjónefnd sýndi árshátíðarmyndband og svo var skemmtiatriði kennara sýnt 

við mikinn fögnuð gesta. Árshátíðarballið var svo haldið á Spot frá kl. 22 til kl. 02 frá 

sjónarhorni félagsmála- og forvarnarfulltrúa fór þetta ball einstaklega vel fram. Engin stór 

mál kom upp og enginn alvarlega „veikur“ í sjúkraherberginu.  
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Nemendur skólans tóku þátt í Café Lingua í Gerðubergi 16. mars það gekk mjög vel þótt að 

það hafi ekki margir mætt. Nemendur skólans voru með borð þar sem þau sögðu frá þeim 

tungumálum sem þau töluðu og hver tengingin væri. Þeir nemendur sem tóku þátt voru mjög 

ánægðir og ætluðu sér að mæta á fleiri svona viðburði. 

Söngkeppni framhaldsskólanna var ekki haldin í ár og því hélt NFB ekki undankeppni. Í staðinn 

var haldin hæfileikakeppni í matsal skólans fimmtudaginn 30. september. Eva Ruza var kynnir 

og dómarar voru Aron Brink, Birna Björnsdóttir og María Ólafsdóttir. Sigríður Eydís Gísladóttir 

fór með sigur af hólmi með frumsamið rapp.  

Kosningar til nýrrar stjórnar NFB og nefnda var 26.-27. apríl. Skráning framboða hófst 27. mars 

og stóð til 4. apríl. Þátttaka í ár var svipuð og á síðasta skólaári þótt að þá hafi verið hægt að 

kjósa rafrænt.   

Auglýsingar og kynningar á framboðum voru mestar í lokin. Mjög fáir voru að bjóða sig fram í 

stjórn og frambjóðendur vildu ekki vera með framboðsræður. Í fyrra var mikið um að vera í 

tengslum við kosningar NFB en í ár fór mjög lítið fyrir þeim og nánast engin kynning. Bæði 

stjórn NFB og félagsmálafulltrúar ræddu við þá sem voru í framboði um mikilvægi þess að 

kynna sig en þau voru ekki sammála því það var í mörgun tilfellum engin að bjóða sig fram á 

móti þeim.  

Allar nefndir voru skipaðar sem er mjög jákvætt. Daníel Orrason verður forseti, Sif 

Brynjarsdóttir varaforseti, Sigurgeir Andri Ágústsson markaðsstjóri, Sóley Adda Egilsdóttir 

skemmtanastjóri og Vignir Már Másson meðstjórnandi.  

Í lok vorannar, nánar tiltekið fimmtudaginn 4. maí, var haldin sumarhátíð fyrir utan nýja 

innganginn. Þá gaf NFB öllum pítsur auk þess sem nemendur spiluðu nokkur lög á 

þakskyggninu við gríðarlegan fögnuð viðstaddra. Nemendafélagið hafði samband við Ísbílinn 

og Vöfflubílinn sem mættu fyrir utan og voru með tilboð fyrir nemendur skólans. Einning var 

hoppukastali og rjómakast í boði fyrir þá sem viltu taka þátt.   

 

Niðurstaða  

Þegar litið er yfir skólaárið í heild verður ekki annað sagt en að flest hafi gengið 

vel.  Vinna við forvarnir á árinu fólst að miklu leyti í því að taka nemendur, sem 

lentu í sjúkraherberginu á böllum, í viðtöl eftir böllin. Einnig voru tveir fundir þar 

sem flestir forvarnafulltrúar í framhaldskólum á höfuðborgarsvæðinu hittust til 

að ræða málin og berea saman hvað við höfum verið að gera. Þetta var flott 

framtak hjá MH og í framhaldinu var búin til hópur á Facebook þar sem hægt er 

að hafa samband og ræða hugmyndir. 

 

Andri Þorvarðarson og Auður Lorenzo 

Reykjavík, 6. júní 2017  


