
 

 

Mikið hefur farið fyrir ýmis konar alþjóða-

samstarfi að undanförnu og sér ekki fyrir 

endann á því. Nýverið fóru tveir hópar úr 5. 

bekk á alþjóða- og málabraut í viku heimsóknir 

til Þýskalands annars vegar og Spánar hins 

vegar. Tilgangurinn var að fara í málumhverfi 

þess tungumáls sem nemendurnir læra og 

kynnast menningu landanna.  

Fyrri hópurinn samanstóð af 20 nemendum í 

þýskuvali sem fóru ásamt þýskukennurunum 

Rögnu Kemp og Þorgerði Aðalgeirsdóttur til 

Berlínar. Þar heimsótti hópurinn m.a. þýska 

þinghúsið (Reichstag), ýmsar menningar-

stofnanir og varð einum degi í framhaldsskóla 

þar sem nemendur skoðuðu sig um og sátu í 

tímum. 

Fyrir seinni hópnum fóru Hilda Torres og Svan-

laug Pálsdóttir og leiddu þær 29 nemendur um 

Madríd. Í ferðinni var m.a. alþjóðastofnunin 

Instituto Cervantes heimsótt en hún heldur á 

lofti spænskri menningu og tungu. Þá heimsóttu 

nemendur framhaldsskóla, skoðuðu söfn og 

tóku viðtöl við spænska vegfarendur. 

Tveir kennarar, Bertha enskukennari og 

Bergþór stærðfræðikennari, eru í viku heimsókn 

á Rhode Island nærri Boston ásamt fjórum 

nemendum. Þau heimsækja fínan high school 

sem heitir St. George‘s School. Þar fá 

nemendur að kynnast lífinu í amerískum heima-

vistarskóla og kennararnir fá að fylgjast með 

framúrstefnu- og tæknivæddri kennslu í mjög 

vönduðum skóla. 

Einnig eru framundan ferðir til Svíðþjóðar, 

Finnlands og Rússlands. 

Föstudaginn næsta, 5. október,  munu nemendur Verzlunarskólans etja 

kappi við nemendur Menntaskólans í Reykjavík á svokölluðum VÍ-mr 

degi (sem MR-ingar kalla MR-ví daginn). Þessi dagur á sér tveggja ára-

tuga sögu en upphaf hans má rekja til mikils rígs á milli skólanna, sér-

staklega þegar VÍ var við Grundarstíg. Til þess að ná tökum á þessum ríg 

og viðhalda honum eftir að VÍ flutti í Ofanleitið ákváðu nemendafélög 

skólanna að virkja hann í þágu skemmtanagildis. Samkvæmt hefð munu nemendur skólanna 

mætast í keppni og þrautum í Hljómskálagarðinum um klukkan 15:00. Hápunktur dagsins er 

ræðukeppni sem fram fer í Bláa salnum hér í Verzló klukkan 20:00 (húsið verður opnað 19:30). 

Með henni lýkur formlegri dagskrá á vegum skólanna og er rétt að ítreka að engar frekari 

skemmtanir eða veisluhöld eru á ábyrgð nemendafélagsins eða skólans. 

Rétt er að benda foreldrum og forráðamönnum á að ef þið hafið vitneskju um ólöglegar 

skemmtanir eða partí getið þið haft samband við lögreglu til þess að stöðva/koma í veg fyrir slíkar 

samkomur. 
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VÍ-mr dagur 

Öllum er hollt að staldra við og meta 

stöðu sína með framtíðina í huga,     

sérstaklega þegar vel gengur. Ný lög um 

framhaldsskóla, tækninýjungar og 

nýjungar í kennslufræðum eru ofarlega á 

baugi innan skólans og ljóst er að 

breytingar eru í vændum. Við verðum 

því að spyrja okkur, hvernig viljum við 

sjá skólann í framtíðinni? Til þess að 

svara þessari spurningu og fleirum 

boðum við til fundar hér í skólanum með 

þjóðfundarsniði. Nemendur og starfsfólk 

munu setjast á rökstóla og ræða saman 

um skólann í nútíð og framtíð. Fram-

tíðarþing VÍ fer fram þriðjudaginn 16. 

október í íþróttasal skólans. Við væntum 

mikils af þessu þingi og fróðlegt verður 

að sjá hvaða hugmyndir nemendur hafa 

um skólann og hvernig hann getur sem 

best undirbúið nemendur inn í fram-

tíðina. Gert er ráð fyrir um 240 

fundarmönnum og því ljóst að kennsla 

mun ekki verða með hefðbundnu sniði 

þennan þriðjudag. 

Framtíðarþing VÍ 

Foreldrafélag Verzlunarskólans heldur 

sinn árlega aðalfund miðvikudaginn 3. 

október. Fundurinn verður í Bláa sal og 

hefst kl. 19:00. Hægt er að kynna sér 

dagskrá aðalfundar hér. Að loknum 

aðalfundi (kl: 20:00) mun Jón Sigfússon, 

framkvæmdastjóri Rannsókna og 

greiningar, koma og fjalla um  

rannsóknir á högum og líðan ungs fólks 

undanfarin ár og áhrif forvarna gagnvart 

neyslu vímuefna. Áhugavert er fyrir 

foreldra að heyra hvernig Verzló kom út 

í rannsókninni, m.a. í samanburði við 

aðra skóla. Foreldrar og forráðamenn 

ólögráða nemenda eru sérstaklega hvattir 

til að mæta. 

Aðalfundur      
foreldrafélagsins Kennarar munu á næstu dögum gefa nemendum 

miðannarmat og verður opnað fyrir það 

föstudaginn 12. október klukkan 15:00.  

Foreldrar/forráðamenn ólögráða nemenda 

nálgast niðurstöður matsins á einkunnasvæðinu 

í upplýsingakerfinu. Athugið að lögráða 

nemendur geta sjálfir opnað fyrir 

foreldraaðganginn í upplýsingakerfinu. 

Með matinu setja kennarar fram faglega sýn á 

stöðu nemandans á miðri önn og hvers vænta 

megi í lok annar miðað við vinnuframlag hans 

til þessa. Tilgangurinn er þó ekki að segja fyrir 

um lokaeinkunn heldur að veita nemendum 

aðhald og hvatningu í náminu. 

Hafa ber í huga að á bak við mat hvers kennara 

geta legið mismiklar upplýsingar, allt eftir sam-

setningu vinnueinkunnar og því hvernig 

áfanginn er byggður upp.  

Einkunnirnar á miðannarmatinu reiknast ekki 

með í lokaeinkunn og eru því gefnar í 

bókstöfum, A, B, C, D og E. Á bak við hvern 

bókstaf er eftirfarandi vitnisburður lagður til 

grundvallar: 

A: Nemandi stundar nám sitt samviskusam-

lega og vinnur vel. 

B: Nemandi stundar nám sitt en gæti gert 

betur. 

C: Nemandi virðist ráða við námið en má ekki 

slaka á. 

D: Staða nemanda er slök og hann þarf að taka 

sig á. 

E: Staða nemanda er óviðunandi og hann þarf 

að taka sig verulega á til að ná áfanganum. 

Auk þess geta kennarar einnig skrifað athuga-

semdir við hvern nemanda til frekari skýringar 

á einkunninni ef þeir kjósa svo. Þessar athuga-

semdir sjá nemendur og foreldrar. 

Miðannarmat 


