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Gildi 
Skólinn hefur markað sér ákveðin gildi sem verið er að innleiða og vinna eftir. Gildin eru í 

senn grunnstoðir þeirrar menningar sem við viljum að ríki innan skólans og áskorun um nýja 

nálgun á viðfangsefnum framtíðarinnar. Gildunum er ætlað að vera sýnileg í öllu starfi 

skólans og til marks um sýn skólans á skyldur sínar gagnvart umbjóðendum sínum. 

 

 Hæfni 

o Kunna sitt fag og sýna alúð og metnað í starfi.  Búa yfir færni til miðlunar og 

samskipta og hafa frumkvæði að því að tileinka sér nýjungar. 

 

 Ábyrgð 

o Sinna starfi sínu og námi af heilindum og trúmennsku, gæta að orðspori 

skólans og þeirra sem þar starfa með því að vera góður málssvari og 

fyrirmynd. 

 

 Virðing 

o Sýna öðrum skilning og virða ólík viðhorf og skoðanir.  Sýna hvert öðru 

umburðarlyndi og ástunda stundvísi og áreiðanleika. 

 

 Vellíðan 

o Byggja á jákvæðu andrúmslofti og gagnkvæmu trausti þar sem vel er búið að 

starfsfólki og nemendum. 
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Inngangur 
Verzlunarskóli Íslands starfar eftir skipulagsskrá fyrir Sjálfseignarstofnunina Verzlunarskóli 

Íslands ses. Í skipulagsskránni segir m.a.: „Markmið stofnunarinnar er að auka 

samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs innbyrðis sem og gagnvart öðrum þjóðum með því að 

efla almenna menntun og viðskiptafræðslu á framhaldsskólastigi“.  

Skólinn er með þjónustusamning við mennta- og menningarmálaráðuneytið þar sem kemur 

m.a. fram hve marga nemendur skólinn má hafa svo og greiðslur og annað sem tengist 

starfsemi skólans. 

Stjórn og starfslið 
Eins og kemur fram í skipulagsskrá skólans þá skipar stjórn Viðskiptaráðs Íslands skólanefnd 

fyrir skólann. Nefndarmenn árið 2012 voru: 

 Bryndís Hrafnkelsdóttir formaður 

 Helgi Jóhannesson 

 Jón Diðrik Jónsson  

 Sigríður Margrét Oddsdóttir 

 Þórður Möller 

 

 

Skipurit skólans 
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Stjórnendur skólans eru: 

 Ingi Ólafsson skólastjóri 

 Þorkell Diego yfirkennari 

 Klara Hjálmtýsdóttir áfangastjóri 

 Sigurlaug Kristmannsdóttir fjarnámsstjóri 

 

Við skólann starfa 79 kennarar, 49 konur og 30 karlar, í um 80 stöðugildum. Það er markmið 

skólans að allir kennarar hafi fullgild réttindi sem framhaldsskólakennari. Þetta hefur tekist 

og eru allir fastráðnir kennarar með réttindi. Eitthvað vantar þó upp á að kennarar séu allir 

með meistarapróf, en við nýráðningar verður reynt að setja það sem skilyrði. Til fróðleiks má 

síðan nefna að meðalaldur kennara er 46,6 ár, kvenna 48,2 ár og karla 44,2. Það er stefna 

skólans að reyna eftir því sem hægt er að hafa hlutföll kynjanna sem jöfnust. Þetta á jafnt við 

um starfsmenn sem nemendur og kemur fram í jafnréttisáætlun skólans. En samkvæmt því 

sem fram kemur hér að ofan þá eigum við langt í land því konur eru í miklum meirihluta 

meðal kennara. Svipað er meðal nemenda og kemur það fram hér síðar. Myndin hér að 

neðan sýnir aldursdreifingu kennara skólans eftir kyni. 

 

 
 

Aðrir starfsmenn eru samtals 28. Eins og áður segir eru 4 í yfirstjórn, 5 á skrifstofu, 3 á 

bókasafni, 3 námsráðgjafar og 7 sem sinna kerfisstjórn, húsvörslu og dagræstingum. Skólinn 

rekur sjálfur mötuneyti starfsmanna og nemenda og er fjöldi starfsmanna í mötuneyti 5.  
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Að auki eru um 15 manns í hlutastörfum við ræstingar, vakt á bókasafni um kvöld og helgar 

o.fl. Aldursdreifing þessara starfsmanna  sést í töflunni hér að ofan. 

Húsnæði 
Skólinn er í eigin húsnæði við Ofanleiti 1 í Reykjavík og er húsnæðið um 10.750 m2. 

Húsnæðið samanstendur m.a. af neðangreindu kennslurými: 

 49 kennslustofum 

 3 fyrirlestrarsölum 

 3 tölvustofum, hver með 28 tölvum 

 3 tölvuverum, hvert með 15 tölvum 

 3 raungreinastofum, ein fyrir líffræði, önnur fyrir efnafræði og sú þriðja fyrir 

eðlisfræði. Lögð er mikil áhersla á að útbúa stofurnar með öllum nauðsynlegum 

búnaði. 

 2 íþróttasölum, þreksal og stórum sal 

 bókasafni, sem er 350 m2 og mjög vel búið af bókakosti og annarri aðstöðu til lestrar 

og gagnaöflunar. Að auki er lessalur með 30 lesbásum. 

 

Á árinu 2011 var gerð breyting á SVÍV (Samtök Viðskiptaráðs Íslands um viðskiptamenntun). 
Breytingarnar fólust í því að SVÍV var skipt upp. Stofnað var einkahlutafélag um Ofanleiti 1 
(Ofanleiti 1.ehf) sem er alfarið í eigu Verzlunarskólans og sama um Ofanleiti 2 sem verður í 
eigu SVÍV. Gert er ráð fyrir að þegar fram líða stundir þá verði þetta til hagsbóta fyrir skólann. 
Hins vegar má reikna með erfiðum rekstri fyrstu 2-3 árin. 

0

2

4

6

8

10

12

yngri en
30 ára

30-39 40-49 50-59 60 ára og
eldri

Fj
ö

ld
i 

Starfsmenn aðrir en kennarar 



6 

 

 
 

Námsframboð 
Verzlunarskóli Íslands var stofnaður árið 1905 og er því meðal elstu skóla landsins. Í fyrstu 

var skólanum ætlað að mennta og efla íslenska atvinnurekendur sem þá höfðu rutt sér til 

rúms í verslun og viðskiptum. Enn í dag leggur skólinn áherslu á að styrkja stöðu nemenda 

sinna í atvinnulífinu með því að tvinna hagnýtar viðskiptagreinar saman við annað bóklegt 

nám. 

Verzlunarskólinn hefur útskrifað stúdenta frá árinu 1945. Flestir nemendur skólans stefna nú 

að frekara námi á háskólastigi að loknu stúdentsprófi. Hin síðari ár hefur Verzlunarskólinn 

lagt aukna áherslu á stærðfræði og raungreinar enda hafa æ fleiri nemendur skólans farið í 

framhaldsnám í verkfræði og skyldum greinum. 

Allir nemendur sem innritast í skólann velja sér ákveðna námsbraut. Til að gera nemendum 

auðveldara að skipta um námsbraut eftir fyrsta árið þá læra allir nemendur það sama á fyrsta 

ári, óháð brautarvali. Nemendur á náttúrufræðibraut og viðskiptabraut þurfa síðan að velja 

svið. Brautirnar sem eru í boði eru: 

 

 félagsfræðabraut 

o alþjóðasvið 

 málabraut 

 náttúrufræðibraut 

o eðlisfræðisvið 

o líffræðisvið 

 viðskipta- og hagfræðibraut 

o hagfræðisvið 

o viðskiptasvið 

 verslunar- og frumkvöðlabraut 

Viðskiptaráð Íslands 

Verzlunarskóli 
Íslands. ses 

Verzlunarskólinn 
- framhaldsskóli 

Skólanefnd 

Ofanleiti 1.ehf 

Stjórn 

SVÍV 

Ofanleiti 2.ehf 

Stjórn 
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Áfangalisti einstakra brauta er að finna í viðauka I 

 

Eins og kom fram hér að ofan þá leggur skólinn áherslu á að styrkja stöðu nemenda sinna í 

atvinnulífinu með því að tvinna hagnýtar viðskiptagreinar saman við annað bóklegt nám. Allir 

nemendur skólans, óháð námsbraut, taka ákveðinn lágmarksfjölda eininga í 

viðskiptagreinum og tengdum greinum. Að loknu öðru námsári fá nemendur því 

verslunarpróf og síðan stúdentspróf tveimur árum síðar. Aðsókn í málabraut hefur minnkað 

mjög síðustu árin og stefnir í að hún verði lögð niður ef ekki verður breyting þar á.  

Vorið 2011 var í fyrsta sinn boðið upp á nám á nýrri námsbraut, verslunar- og 

frumkvöðlabraut. Við smíði námsbrautarinnar var lögð áhersla á að hún yrði í fullu samræmi 

við þær áherslur og nýjungar sem finna má í nýjum lögum um framhaldsskóla. Námsbrautin 

er á öðru þrepi lærdómsviðmiða og við lok hennar hefur nemandi lokið framhaldsskólaprófi. 

Um er að ræða tveggja ára námsbraut sem er blanda af vinnustaðanámi í verslun og 

almennu bóknámi. Markmið námsins á brautinni er að veita grunnþekkingu og færni á sviði 

verslunar- og þjónustustarfa og þjálfa verklega færni og hæfni sem nýtist nemendum að 

námi loknu til starfa á vinnumarkaði en einnig að þjálfa nemendur í að sýna frumkvæði og 

sköpun á þessu sviði með raunverulegum verkefnum í fyrirtækjasmiðju.  

Mikil vinna fór í smíði námsbrautarinnar og fékkst styrkur frá mmrn fyrir hluta vinnunnar. 

Ekki hefur reynst nægur áhugi fyrir brautinni og því hefur kennsla ekki enn farið af stað á 

henni. Eftir stendur reynsla og kunnátta sem nýtist vel í áframhaldandi innleiðingu nýrra 

laga. 

Nemendur 
Haustið 2011 hófu 1258 nemendur nám við skólann en 1227 þreyttu próf um vorið, þ.e. 31 

nemandi féll eða hætti námi (umfram þá sem komu nýir inn) skólaárið 2011-2012. Í 

skólanum voru 48 bekkir og var skólinn yfirfullur og margir bekkir mjög fjölmennir, í raun 

mun fjölmennari en við hefðum viljað. Síðastliðið vor (2012) fengu 242 nemendur 

verslunarpróf og 312 stúdentspróf þar af 11 úr fjarnámi (301 úr dagskólanum). Um haustið 

fengu 37 nemendur verslunarpróf og 2 stúdentspróf. Þessir nemendur luku flestir tilskildum 

áföngum í fjarnámi um sumarið. Hér að neðan er yfirlit yfir útkomu úr prófum vorið 2012. 

 

Nemendur sem tóku próf vorið 2012 

  
fjöldi nemenda 

í próf 
fullnægjandi 

árangur 
þurfa að endur-taka einn 

eða fleiri áfanga 
endanlegt fall, hafa 
ekki endurtökurétt 

3. bekkur 341 270 62 9 

4. bekkur 297 207 83 7 

5. bekkur 284 195 82 7 

6. bekkur 305 301 0 4 

 
1227 973 227 27 
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Aðsókn að Verzlunarskólanum hefur verið mjög góð undanfarin ár. Síðastliðið vor þurfti 

skólinn að vísa frá mörgum mjög góðum nemendum sem hefðu átt fullt erindi í skólann. 

Mjög mikil pressa var á að taka inn nemendur og eins og stundum vill verða þá voru teknir 

inn fleiri nemendur á 1. ár en til stóð í fyrstu. Fyrir vikið eru sumir bekkir of stórir og stærri en 

æskilegt er. Hins vegar má segja að þetta hjálpi til á niðurskurðartímum því reksturinn verður 

hagkvæmari. Alls bárust 723 umsókn (val 1 og val 2) frá 87 grunnskólum á landinu. Að auki 

bárust 7 umsóknir frá nemendum sem komu erlendis frá eða höfðu lokið grunnskólaprófi 

fyrr. Taflan hér að neðan sýnir fjölda umsókna grunnskólanema og fjölda innritaðra frá 

einstökum grunnskólum. 

 

Grunnskóli Fjöldi 
umsókna 

Fjöldi 
innritaðra 

Grunnskóli Fjöldi 
innritaðra 

Fjöldi 
umsókna 

Garðaskóli 58 12 Hólabrekkuskóli 5 2 

Árbæjarskóli 49 27 Hvassaleitisskóli 5 3 

Réttarholtsskóli 46 22 Álftanesskóli 4 1 

Lindaskóli 29 17 Barnask. í Vestmanna 4 1 

Grunnskóli Seltj. 25 16 Brekkubæjarskóli 4 2 

Varmárskóli 21 7 Grunnsk í Hveragerði 4 0 

Hagaskóli 19 10 Húsaskóli 4 3 

Rimaskóli 17 9 Njarðvíkurskóli 4 0 

Víkurskóli 17 11 Sveitarf. Hornafjörður 4 0 

Foldaskóli 16 10 Austurbæjarskóli 3 2 

Laugalækjarskóli 16 9 Fellaskóli 3 0 

Snælandsskóli 16 11 Grunnsk. Egilsstöðum 3 0 

Hlíðaskóli 15 6 Grunnsk. Grundarfjarðar 3 0 

Smáraskóli 15 7 Kópavogsskóli 3 2 

Álfhólsskóli 14 5 Sjálandsskóli 3 0 

Mosfellsbær 14 10 Stóru-Vogaskóli 3 2 

Heiðarskóli 13 8 Brekkuskóli á Akureyri 2 1 

Ingunnarskóli 13 7 Giljaskóli 2 0 

Borgaskóli 12 5 Glerárskóli 2 0 

Víðistaðaskóli 12 4 Grunnsk. í Borgarnesi 2 1 

Áslandsskóli 10 8 Grunnsk. í Ólafsvík 2 1 

Kársnesskóli 10 2 Grunnsk. í Sandgerði 2 0 

Langholtsskóli 10 9 Grunnsk. í Vesturbyggð 2 2 

Salaskóli 10 8 Grunnsk. í Þorlákshöfn 2 0 

Ölduselsskóli 10 5 Grunnsk. Reyðarfjarðar 2 0 

Grundaskóli 9 1 Hvolsskóli 2 1 

Hamraskóli 9 4 Norðlingaskóli 2 2 

Hraunvallaskóli 9 5 Sunnulækjarskóli 2 0 

Grunnsk. á Ísafirði 8 1 Varmalandsskóli 2 1 

Háteigsskóli 8 5 Bláskógabyggð 1 1 

Holtaskóli 8 1 Breiðholtsskóli 1 0 

Hörðuvallaskóli 8 5 Dalvíkurskóli 1 0 

Seljaskóli 8 5 Flúðaskóli 1 0 
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Engjaskóli 7 3 Grunnsk. á Tálknafirði 1 0 

Ótiltekið 7 7 Grunnsk. Bolungarvíkur 1 0 

Setbergsskóli 7 2 Húnavallaskóli 1 1 

Sæmundarskóli 7 5 Hvaleyrarskóli 1 0 

Vatnsendaskóli 7 3 Klébergsskóli 1 1 

Grunnsk. í Grindavík 6 2 Myllubakkaskóli 1 0 

Lækjarskóli 6 1 Nesskóli 1 1 

Vogaskóli 6 3 Reykhólaskóli 1 1 

Öldutúnsskóli 6 3 Seyðisfjarðarskóli 1 0 

Álftamýrarskóli 5 5 Sólvallaskóli 1 0 

Árskóli 5 0 Tjarnarskóli ehf 1 1 

 

Við val á nemendum í skólann var eftirfarandi vinnulag viðhaft: 

 Nemendum var raðað  eftir meðaltali skólaeinkunna í fjórum greinum, þ.e. íslenska, 

stærðfræði, sem höfðu tvöfalt vægi, og tvær til viðbótar, danska (eða annað 

Norðurlandamál), enska, náttúrufræði eða samfélagsfræði. 260 efstu nemendur voru 

teknir inn. Lægsta einkunn í þessum hópi var 8,9. 

 Síðan voru skoðaðar umsóknir allra nemenda með einkunn frá 8,0 til 8,9, en þetta 

voru tæplega 200 nemendur. Af þeim hópi voru teknir inn 73 nemendur, 52 strákar 

og 21 stelpa. 

 Fyrir skólabyrjun voru svo nokkrir nemendur teknir inn af ýmsun ástæðun, t.d. rangar 

grunnskólaeinkunnir, nemendur sem komu erlendis frá, nemendur aftur í sama bekk 

o.fl. 

 

Í töflunni hér að neðan sést yfirlit yfir fjölda nemenda á einstökum brautum eftir kynjum. 

 

Nemendur sem voru skráðir í skólann haustið 2012 

  3. bekkur 4. bekkur 5. bekkur 6. bekkur 
  heild strákar stelpur heild strákar stelpur heild strákar stelpur heild strákar stelpur 

fél 32 7 25 34 12 22 55 21 34 49 12 37 

mál     
  

  10 1 9    

nát 204 83 121 166 71 95 118 51 67 120 44 76 

við 105 46 59 132 60 72 113 61 52 108 51 57 

  341 136 205 332 143 189 296 134 162 277 107 170 

 

 

Það voru því 1246 nemendur sem voru skráðir í skólann í upphafi haustannar, flestir á 

náttúrufræðibraut eða 608 (48,8%). Á viðskiptabraut voru 458 (36,8%), 170 á 

félagsfræðabraut (13,6%) og 10 á málabraut (0,8%). Það voru eingöngu nemendur á 

málabraut á 3. námsári (5. bekk) og virðist því miður vera staðreynd að málabraut sé 

„deyjandi“ braut. Af þessum 1246 þreyttu allir próf í desember. Hér að neðan er yfirlit yfir 

útkomu úr prófum í desember 2012. 
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Nemendur sem tóku próf desember 2012 

  
fjöldi nemenda í 

próf 
fullnægjandi 

árangur 
þurfa að endurtaka einn 

eða fleiri áfanga 
endanlegt fall, hafa ekki 

endurtökurétt 

3. bekkur 341 260 78 3 

4. bekkur 332 225 101 6 

5. bekkur 296 203 88 5 

6. bekkur 277 203 73 1 

 
1246 891 340 15 

 

Skólinn heldur rafrænt skráningarkerfi fyrir nemendabókhald. Kerfið, sem kallast Varði, er í 

eigu skólans. Árið 2009 fékk skólinn (og sjálfsagt allir aðrir framhaldsskólar) tilkynningu um 

að nú ætti að færa ákveðnar upplýsingar í miðlægan gagnagrunn, Skinnu. Sett var í gang 

vinna við að smíða „brú“ frá Varða í Skinnu og fór mikill tími og fjármunir í það. Hins vegar 

var Skinna ekki tilbúin til að taka við upplýsingum og fengum við að lokum tilkynningu að 

fyrirhuguðum áformum um  að taka upp Skinnu myndu frestast um óákveðinn tíma! 

Fjarnám 
Kennslukerfið Moodle hefur verið notað við fjarkennsluna síðan á vorönn 2012.  Notkun þess 

hefur gengið vel og hafa kennarar í vaxandi mæli farið að nota það við dagskólakennsluna 

líka. 

 

Eins og undanfarin ár hefur skólinn boðið upp á fjarnám á þremur önnum, vor, sumar og 

haust. Í töflunni hér að neðan eru tölulegar upplýsingar um fjarnemendur ársins 2012. 
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V12 627 5,52 3464 2592 74,1 74,8 

S12 572 5,24 2997 2184 62,4 72,9 

H12 574 5,35 3071 2132 60,9 69,4 

Alls fjarnám 12 1773 5,38 9532 6908 197,4 72,47 

 

Fjarnámsnemendur eru mun fjölbreyttari hópur en dagskólanemendur. Það má í raun skipta 

fjarnemendum í þrjá flokka; dagskólanemendur Verzlunarskólans sem þurfa að endurtaka 

áfanga vegna falls, bæta við sig áföngum vegna brauta- eða bekkjaskipta, eða fyrirhugaðs 

framhaldsnáms, nemendur annarra skóla og svo þeir sem eru ekki í öðrum skóla en taka einn 
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og einn áfanga til að komast í ákveðnar brautir í háskóla og enn aðrir stefna á stúdents- og 

eða verslunarpróf. 

 

Í viðauka II eru súlurit sem gefa upplýsingar um fjölda nemenda á önn, meðaleiningafjölda 

per nemanda, meðalaldur og mætingu í próf. 

Forvarnar og félagslíf. 
Undanfarin ár hefur verið unnið markvisst að því að efla forvarnir og eftirlit með félagslífi 
nemenda. Í fjögur ár höfum við einbeitt okkur að því að allir 1. árs nemendur mæti allsgáðir á 
dansleiki og er því fylgt stíft eftir. Eldri nemendur hafa einnig verið hvattir til að mæta 
allsgáða á dansleiki og þeim boðið að breyta aðgangsmiða sínum í happdrættismiða. Að 
loknum hverjum dansleik eru svo dregnir út veglegir vinningar. 
Einnig eru starfsmenn við gæslu á dansleikjum allt að 9 manns á fjölmennustu skemmtunum. 
Að auki er mjög gott samstarf við foreldrafélagið og hafa foreldrar verið duglegir við að 
aðstoð við gæslu fyrir utan viðkomandi skemmtistaði. 
 
Engar ferðir eru farnar á vegum nemendafélagsins/skólans án þess að einn eða fleiri 
starfsmenn fari með. Öll neysla áfengis og annarra vímuefna er stranglega bönnuð í þessum 
ferðum og er því fylgt stíft eftir. 
 
Árlega er haldinn Gleði- og forvarnadagur þar sem starfsmenn og fjöldi utanaðkomandi 
einstaklinga eru með fyrirlestra/kynningar/uppákomur. Allt er þetta gert í þeim tilgangi að 
stuðla að heilbrigðu líferni, umburðarlyndi gagnvart náunganum og vekja athygli á 
fjölbreytileika samfélagsins. 
 
Vorið 2011 var ákveðið að skólinn tæki þátt í átaki á vegum Landlæknisembættisins sem ber 

yfirskriftina Heilsueflandi framhaldsskóli. Frá 2011 hefur skólinn séð um rekstur 

skólamötuneytis, en hann hafði áður verið í höndum einkaaðila. Gerðar voru miklar 

breytingar jafnt á aðstöðu nemenda svo og því sem er í boði í skólamötuneytinu. Allt 

sælgæti, gos og annað sem flokkast ekki undir hollustu var tekið í burtu og eingöngu boðið 

upp á hollustu. Einnig gefur skólinn öllum nemendum sem vilja hafragraut  og lýsi á hverjum 

morgni. Þetta hefur mælst vel fyrir og síðastliðinn vetur voru að meðaltali 300 til 400 

nemendur sem þáðu graut á hverjum degi. Þess má geta að strax í upphafi haustannar fékk 

skólinn Gulleplið frá Lýðheilsustöð. 

Veturinn 2012 – 2013 er tileinkaður hreyfingu og hefur VÍ sett í skóladagatalið  tvo daga á 

önn  fyrir hreyfingu. Kallast þeir dagar Hraði og hreyfing. Þá daga gefst nemendum og 

starfsfólki færi á að hreyfa sig saman. 
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Stefnumótun 
Í júní 2012 var haldinn stefnumótunarfundur um framtíð skólans að frumkvæði skólanefndar. 

Þátttakendur voru: 

 

 skólanefnd, 5 einstaklingar 

 stjórnendur skólans, skólastjóri, yfirkennari, áfangastjóri og fjarnámsstjóri 

 fimm kennarar 

 þrír starfsmenn sem ekki eru kennarar. 

 

Einnig komu tveir gestir með innlegg í upphafi fundar, annar frá Háskóla Íslands og hinn er 

fyrrverandi nemandi skólans. 

Tilgangur fundarins var að móta framtíðarstefnu skólans. Hvernig viljum við sjá skólann 

þróast næstu árin? Hér var einnig um mikilvægan þátt að ræða varðandi innleiðingu 

framhaldsskólalaganna. 

 

Þátttakendur voru sammála því að það væru nokkrir lykilþættir sem skiptu miklu varðandi 

þróun næstu árin: 

 

 Rýmið, aðstaðan og tæknin. Það er mikilvægur þáttur í nútíma skólastarfi að öll tækni 

og búnaður sem í fremstu röð og falli að þörfum kennslunnar. Einnig verður 

kennslurýmið að vera sveigjanlegt og fjölbreytni aukin. Tæknin, rýmið og aðstaðan 

verða að vera sniðin að þörfum námsins. 

 Kennsluaðferðirnar. Fjölbreyttar og þroskandi aðferðir í kennslu þar sem námið er 

byggt á samræðum og leiðsögn. Vinna að því að nýta nýjustu tækni í kennslu frekar en 

berjast gegn henni. 

 Félagsleg virkni og ábyrgðarkennd nemenda. Mikilvægt er að það verði samtenging 

milli náms og félagslífs þannig að fram náist félagsleg virkni og ábyrgð á framgangi og 

árangri. Virkja eldri nemendur til stuðnings og leiðsagnar. 

 Samhangandi og heildstætt þroskaferli. Skólagangan verði þroskaferðalag í skapandi 

og öruggu umhverfi þar sem ríkir strangur agi og gerð er krafa til nemenda um 

þátttöku í skapandi og gagnrýnni hugsun. 

 

Þessari vinnu var síðan fylgt eftir með stefnumótunarvinnu með þátttöku nemenda og 

kennara og kallaðist Framtíðarþing VÍ. Sjá nánar um framtíðarþingið í viðauka III. 
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Tölvustudd kennsla 
Það er stefna skólans að efla notkun upplýsingatækninnar enn betur í kennslu. Í þeim tilgangi 

var skipaður vinnuhópur 9 starfsmanna, í byrjun árs 2012, sem skyldi skoða m.a.: 

 

 Hvernig er notkun upplýsingatækni háttað í kennslu við skólann í dag? 

 Eru ákveðnar deildir sem þyrftu að taka sér tak? 

 Er æskilegt að skylda nemendur til að eiga fartölvu eða spjaldtölvu? Hvaða möguleika 
gefur það? 

 Má hætta með tölvustofur ef allir nemendur eru með fartölvu/spjaldtölvu? Er hægt 
að halda uppi óbreyttri kennslu í tölvunotkun? 

 Ætti skólinn að láta öllum starfsmönnum í té fartölvu í stað þess að vera með 
borðtölvur í vinnuherbergjum?  

 Mikil þróun hefur verið í alls konar tækjabúnaði (Kindle, iPad, iPhone o.m.fl.) og 
hugbúnaði (ýmis stærðfræðiforrit, Facebook, YouTube o.m.fl.). Gefur þetta einhverja 
nýja möguleika í skólastarfinu? 

 Margir skólar nota að hluta eða öllu leyti opinn hugbúnað. Annars vegar til að spara í 
leyfisgjöldum og hins vegar til að jafna aðstöðu nemenda. Ætti Verzlunarskólinn að 
taka upp opinn hugbúnað? 

 Margir skólar nota hugbúnað og gagnasvæði sem eru í „skýi“. Dæmi um þannig ský 
eru Live@edu frá Microsoft og Google Apps. Myndu þessi ský gagnast skólanum 
betur en hugbúnaður og gagnasvæði sem hýst eru í skólanum? 

 Ýmis atriði sem nefndin telur mikilvægt að bæta úr. 
 

Nefndin skilaði skýrslu þar sem kom m.a. fram að algjör forsenda fyrir því að innleiða 

tölvustudda kennslu eru breyttir kennsluhættir og að fyrirsjáanlegur sé ávinningur af breyttum 

kennsluháttum. Þessari vinnu var síðan fylgt eftir með skipan vinnuhóps, 7 kennarar, sem 

myndu kynna sér tölvustudda kennslu m.a. með samstarfi við aðra skóla hérlendis og erlendis 

sem eru framarlega á þessu sviði. Hópurinn, sem er enn að störfum, hefur m.a. heimsótt ýmsa 

skóla innanlands og einnig erlendis og kynnt sér þessi mál. 
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Ársreikningur 2012 
Niðurskurður hefur verið mikill til framhaldsskóla landsins undanfarin ár og hefur því orðið 

að draga úr útgjöldum og hagræða í rekstri eins og hægt er. Dregið hefur verið úr ýmsum 

rekstrarkostnaði, t.d. markaðs- og kynningarmálum, aðkeypt efni á bókasafn, launakostnaður 

lækkaður þar sem því var viðkomið. Bekkir hafa verið stækkaðir og eru mjög margir mun 

fjölmennari en við hefðum viljað sjá. Þess má geta að af þeim fjárframlögum sem skólinn fær 

frá ríkinu í gegnum þjónustusamning fara um 90% í laun. Reynt hefur verið að hlífa sem mest 

öllu sem snýr að þjónustu við nemendur við niðurskurði. 

 

Rekstrartekjur 2012   2011 

Framlag Ríkissjóðs  934.299.341   83,03%  912.748.805   83,80% 

Skólagjöld 173.753.885  15,44%  168.280.691  15,50% 

Aðrar tekjur 17.205.485   1,53%  7.978.019   0,70% 

 1.125.258.711  100,00%  1.089.007.515  100,00% 

               

        

Rekstrargjöld              

Laun og launatengd gjöld 837.370.109  74,02%  827.929.341  75,20% 

Húsnæðiskostnaður 210.018.187   18,56%  195.040.835   17,70% 

Annar rekstrarkostnaður 51.911.383  4,59%  46.968.959  4,30% 

Afskriftir 32.008.447   2,83%  31.530.163   2,90% 

 1.131.308.126  100,00%  1.101.469.298  100,00% 

              

        

Rekstrarafkoma -6.049.415      -12.461.783    

        

Fjármunatekjur og 
(fjármagnsgjöld) 

            

Vaxtatekjur og verðbætur  11.676.861    14.934.582   

Vaxtagjöld, verðbætur -702.493      -513.438    

        

Afkoma ársins fyrir áhrif 
dótturfélags 

4.924.953      1.959.361    

        

              

Áhrif af rekstri dótturfélags 1.556.181    -18.898.446   

              

Afkoma ársins 6.481.134       -16.939.085     

 

Eins og kemur fram hér að ofan þá hefur orðið viðsnúningur á rekstrinum frá því síðastliðið 

ár, sérstaklega varðandi reksturinn á fasteigninni Ofanleiti 1. Hins vegar er framtíðin mjög 

óljós. 
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Alþjóðasamstarf 
Öflugt starf fer fram í Alþjóðadeildinni sem miðar að því að auka alþjóðavitund nemenda 

skólans.  Á skólaárinu 2012 voru sem endranær farnar fjölmargar ferðir bæði meðal 

nemenda og kennara.  

Í janúarlok fóru sex kennarar til Kaupmannahafnar á Leonardo kennaraskiptastyrk og tóku 

þátt í kennslu í tveimur dönskum menntaskólum, Öregård gymnasium í Gentofte og 

Rysensteen gymnasium í Kaupmannahöfn. Svona ferðir eru afar gagnlegar fyrir kennara. 

Í febrúarbyrjun tóku tveir kennarar og 9 nemendur á viðskiptasviði á móti nemendum og 

kennurum frá Noregi og Litháen. Verkefnið er styrkt af Nordplus junior og ber yfirskriftina 

„Redesign, innovation, entrepreneurship“. Mánuði síðar tóku 18 nemendur í 4. bekk á móti 

finnskum og færeyskum gestum í verkefni sem einnig er styrkt af Nordplus. Þema 

verkefnisins er norræn málþróun og menning. 

15.-20. mars fóru 2 nemendur og einn kennari til Rúmeníu vegna Comeniusar skólaverkefnis 

sem sjö lönd taka þátt í. Verkefnið er undir yfirskriftinni „Finding My Voice“ og fjallar um 

ungt fólk og lýðræði.  Þetta var síðasti fundurinn í þessu verkefni sem staðið hafði í tvö ár og 

það var samdóma álit allra þátttökulanda að það hefði tekist einstaklega vel. 18.-24 mars 

fóru tveir kennarar með 30 nemendur í nemendaskiptaferð til Århus í Danmörku. Um er að 

ræða nemendur í 4. bekk sem velja einnar einingar áfanga í dönsku sem er um 

nemendaskipti. Verkefnið var styrkt af Nordplus sprog. Í marslok fóru svo tveir hópar af 9 

nemendum og einum kennara til Færeyja og Finnlands á vegum Nordplus í verkefninu 

Norræn tungumálaþróun og menning. 

Nú geta framhaldsskólar sótt um nýtt Comeniusarverkefni sem gengur út á að senda 

skiptinema á milli skóla sem hafa áður tekið þátt í Comeniusarskólaverkefni saman. 

Verzlunarskólinn er fyrsti skólinn á Íslandi sem sækir um skiptinemastyrk fyrir nemendur sína 

í þessu verkefni og í lok ágúst fóru 2 nemendur sem skiptinemar í 3 mánuði til Tolmin í 

Slóveníu, bjuggu hjá fósturforeldrum og gengu í menntaskóla. Styrkurinn greiðir allan 

kostnað við ferðirnar. Nemendurnir tveir voru himinlifandi með ferðina. 

 Verzlunarskólinn hefur á stefnuskrá sinni að nemendur Félagsfræðibrautar, alþjóðasviðs fari 

í eina námsferð í 4.-5. bekk. Starfsemi haustannarinnar í deildinni hófst í september þegar 

hópur nemenda alþjóðasviðs fór ásamt kennara til Madríd. Annar hluti alþjóðasviðs fór 

ásamt kennurum til Berlínar.  Báðar voru þessar ferðin sambland af menningar og 

skólaheimsóknarferðum. Í októberbyrjun fóru tveir kennarar og 4 nemendur í 4. bekk í 

heimsókn í bandarískan heimavistarframhaldsskóla, St. George‘s highschool, Newport, 

Rhode Island. Nemendur og kennarar dvöldu á heimavistinni og var ferðin öll hin 

áhugaverðasta. Um er að ræða nemendaskiptaferð. 

7.-10. október tók skólinn á móti 30 nemendum og tveimur kennurum frá Falun í Svíþjóð. 

Verkefnið er styrkt af Nordplus undir yfirskriftinni Nordic business culture og í því taka þátt 

nemendur á hagfræði og viðskiptabraut. Á sama tíma fóru einnig 5 kennarar frá skólanum í 
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skólaheimsóknir til tveggja skóla í Danmörku, Rysensteen gymnasium og Bröndby 

idrætsgymnasium. 

26.-30. október var farið með 30 nemendur í afar áhugaverða ferð til Helsinki í Finnlandi. 

Verkefnið sem ber yfirskriftina MADD – music, acting, drama, dance – og var styrkt af 

Nordplus, var skapandi verkefni þar sem saman komu nemendur frá öllum Norðurlöndum, 

smáum og stórum, og sýndu 10 atriði úr söngleik. Sýningin fór fram í leikhúsi í miðborg 

Helsinki og heppnaðist einstaklega vel. 

Í byrjun nóvember hóf skólinn þátttöku í nýju Comeniusarverkefni sem ber yfirskriftina 

„Gender roles and Minority Groups.“  Þetta verkefni er tveggja ára 9 landa verkefni og var 

fyrsti fundurinn haldinn í Ósló, á hann fóru 2 kennarar. 

 

Í byrjun nóvember hýsti skólinn hinn árlega norræna fund, Nordisk seminar. Þemað að þessu 
sinni var Grön ökonomisk vækst i Norden. Um er að ræða árlega ráðstefnu átta 
verslunarmenntaskóla á Norðurlöndum þar sem hittast fjórir til fimm nemendur ásamt 
kennara frá hverju landi og vinna saman verkefni. Verkefnið var styrkt af Nordplus junior. 
Skólastjórar skólanna koma einnig saman og halda fund á meðan á ráðstefnunni stendur. 

Lokaorð 
Skólastarfið hefur almennt gengið vel á árinu 2012. Aðsókn að skólanum var mjög góð og 

jákvæður andi meðal starfsmanna og nemenda. Við gerum okkur vonir um að aðsókn nú í 

vor verði einnig góð, alla vega hafa aldrei komið jafn margir grunnskólanemendur og 

forráðamenn þeirra í heimsókn eins og þegar hér var Opið hús nýverið. Eins og komið hefur 

fram hér að framan þá hefur mikið verið unnið í stefnumótunarmálum þar sem markmiðið er 

að gera góðan skóla enn betri. Frekari úrvinnsla og breytingar/úrbætur bíða svo ársins 2013. 
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Viðauki I 
Náttúrufræðibraut 

Innan náttúrufræðibrautar er boðið upp á tvær mismunandi leiðir innan kjörsviðs, þ.e. 

eðlisfræðisvið og líffræðisvið. Meginmarkmið brautarinnar er að búa nemendur undir frekara 

nám á háskólastigi í verkfræði, læknisfræði, raunvísindum og öðrum greinum þar sem 

stærðfræði og raungreinamenntunar er krafist. Á eðlisfræðisviði er áhersla lögð á stærðfræði 

og eðlisfræði. Á líffræðisviði er áhersla lögð á líffræði og efnafræði ásamt stærðfræði. 

 

Náttúrufræðibraut - Eðlisfræðisvið 

 

Námsgrein   Áfangar  

Bókfærsla   BÓK 113  

Danska   DAN 103, 203  

Eðlisfræði   EÐL 103, 203, 303, 403  

Efnafræði   EFN 103, 213  

Enska    ENS 103, 203, 303  

Franska*   FRA 103, 203, 303, 403  

Íslenska   ÍSL 103, 203, 303, 403, 503  

Íþróttir   ÍÞR 101, 111, 201, 211, 301, 311, 401, 411  

Jarðfræði   JAR 103  

Líffræði   LÍF 103  

Lífsleikni   LKN 100, 101,120, 121  

Lögfræði   LÖG 103  

Náttúruvísindi  NÁT 103, 113, 123  

Rekstrarhagfræði  REK 103  

Saga    SAG 103, 203  

Spænska*   SPÆ 103, 203, 303, 403  

Stærðfræði   STÆ 103, 203, 303, 313, 403, 503, 523, 603, 703  

Tölvufræði   TÖL 103  

Tölvunotkun   TÖN 103  

Vélritun   VÉL 101  

Þjóðhagfræði   ÞJÓ 113 

Þýska*   ÞÝS 103, 203, 303, 403  

*Þriðja tungumál: Valið á milli spænsku, frönsku eða þýsku. 

Að auki eru 6 einingar til viðbótar í valgreinum. 
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Náttúrufræðibraut – líffræðisvið 

 

Námsgrein   Áfangar  

Bókfærsla   BÓK 113  

Danska   DAN 103, 203  

Eðlisfræði  EÐL 103, 203  

Efnafræði  EFN 103, 203, 303, 313  

Enska    ENS 103, 203, 303  

Franska*   FRA 103, 203, 303, 403  

Íslenska   ÍSL 103, 203, 303, 403, 503  

Íþróttir   ÍÞR 101, 111, 201, 211, 301, 311, 401, 411  

Jarðfræði   JAR 103  

Líffræði   LÍF 103, 113, 203, 303  

Lífsleikni   LKN 100, 101, 120, 121  

Lögfræði   LÖG 103  

Náttúruvísindi  NÁT 103, 113, 123  

Rekstrarhagfræði REK 103  

Saga    SAG 103, 203  

Spænska*   SPÆ 103, 203, 303, 403  

Stærðfræði  STÆ 103, 203, 303, 313, 403, 503, 603  

Tölvunotkun   TÖN 103  

Vélritun   VÉL 101  

Þjóðhagfræði  ÞJÓ 113  

Þýska*   ÞÝS 103, 203, 303, 403  

*Þriðja tungumál: Valið á milli spænsku, frönsku eða þýsku. 

Að auki eru 6 einingar til viðbótar í valgreinum. 
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Viðskiptabraut  

Boðið er upp á tvö mismunandi svið: viðskiptasvið og hagfræðisvið. Áhersla er lögð á 

viðskiptagreinar og aðrar skyldar greinar þannig að nemendur geti haldið áfram námi í 

háskóla, í sérskólum á háskólastigi eða farið út á vinnumarkaðinn að loknu stúdentsprófi. 

 

Viðskiptabraut - Hagfræðisvið 

 

Námsgrein  Áfangar  

Bókfærsla   BÓK 113, 201, 213, 313  

Danska   DAN 103, 203  

Enska    ENS 103, 203, 303, 403, 503  

Fjármál   FJÁ 103  

Franska*   FRA 103, 203, 303, 403  

Íslenska   ÍSL 103, 203, 303, 403,503  

Íþróttir   ÍÞR 101, 111, 201, 211, 301, 311, 401, 411  

Lífsleikni   LKN 100, 101, 120, 121  

Lögfræði   LÖG 103  

Náttúruvísindi  NÁT 103, 113, 123  

Rekstrarhagfræði  REK 103, 213, 313  

Saga    SAG 103, 203, 303  

Spænska*   SPÆ 103, 203, 303, 403  

Stærðfræði   STÆ 103, 203, 303, 313, 403, 503, 603  

Tölvunotkun   TÖN 103, 203  

Vélritun   VÉL 101  

Þjóðhagfræði   ÞJÓ 113, 213, 313  

Þýska*   ÞÝS 103, 203, 303, 403  

*Þriðja tungumál: Valið á milli spænsku, frönsku eða þýsku. 

Að auki eru 6 einingar til viðbótar í valgreinum. 
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Viðskiptabraut - Viðskiptasvið 

 

Námsgrein   Áfangar  

Bókfærsla   BÓK 113, 201, 213, 313  

Danska   DAN 103, 203  

Enska    ENS 103, 203, 303, 403, 503  

Fjármál   FJÁ 103  

Franska*   FRA 103, 203, 303, 403  

Íslenska   SL 103, 203, 303, 403, 503  

Íþróttir   ÍÞR 101, 111, 201, 211, 301, 311, 401, 411  

Lífsleikni   LKN 100, 101, 120, 121  

Lögfræði   LÖG 103  

Markaðsfræði   MAR 103, 203  

Náttúruvísindi  NÁT 103, 113, 123  

Rekstrarhagfræði  REK 103, 203, 323  

Saga    SAG 103, 203, 303  

Spænska*   SPÆ 103, 203, 303, 403  

Stjórnun   STJ 103  

Stærðfræði   STÆ 103, 203, 313, 363, 463, 563  

Tölvunotkun   TÖN 103, 203  

Vélritun   VÉL 101  

Þjóðhagfræði   ÞJÓ 113  

Þýska*   ÞÝS 103, 203, 303, 403  

*Þriðja tungumál: Valið á milli spænsku, frönsku eða þýsku 

Að auki eru 6 einingar til viðbótar í valgreinum. 
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Málabraut 

Markmið brautarinnar er að búa nemendur undir tungumála- og hugvísindanám á 

háskólastigi. Lögð er höfuðáhersla á helstu þjóðtungur Evrópulanda og að veita nemendum 

innsýn í fræðaheim málvísinda. Slíkur undirbúningur er góður grunnur fyrir háskólanám í 

tungumálum og býr nemendur undir þátttöku í heimi alþjóðasamskipta. 

 

Námsgrein   Áfangar  

Bókfærsla   BÓK 113  

Danska   DAN 103, 203, 303  

Enska    ENS 103, 203, 303, 403, 503, 603  

Franska*   FRA 103, 203, 303, 403, 503  

Íslenska   ÍSL 103, 203, 303, 403, 503  

Íþróttir   ÍÞR 101, 111, 201, 211, 301, 311, 401, 411  

Kvikmyndir og saga  KVS 103  

Latína    LAT 103, 203  

Lífsleikni   LKN 100, 101, 120, 121  

Lokaverkefni   LOK 103  

Lögfræði   LÖG 103  

Menningarfræði  MEN 103, 203  

Náttúruvísindi  NÁT 103, 113, 123  

Rekstrarhagfræði REK 103  

Saga    SAG 103, 203, 303 

Spænska*   SPÆ 103, 203, 303, 403, 503  

Stærðfræði   STÆ 103, 203  

Tölvunotkun   TÖN 103  

Vélritun   VÉL 101  

Þjóðhagfræði   ÞJÓ 113  

Þýska*   ÞÝS 103, 203, 303, 403, 503  

*Þriðja og fjórða tungumál: Valið á milli spænsku, frönsku og þýsku.  

Að auki eru 6 einingar til viðbótar í valgreinum. 
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Félagsfræðabraut – alþjóðasvið 

Innan félagsfræðabrautar er boðið upp á eina leið innan kjörsviðs, þ.e. alþjóðasvið. Markmið 

námsins er að veita nemendum góðan grunn í sögu og menningu helstu viðskiptalanda 

okkar. Einnig er lögð áhersla á að kynna helstu alþjóðastofnanir og starfsemi þeirra. Nám á 

félagsfræðabraut veitir góða undirstöðu fyrir háskólanám í þjóðfélagsgreinum, viðskiptum, 

almannatengslum og fréttamennsku.  

 

Námsgrein   Áfangar  

Alþjóðafræði   ALÞ 103, 203  

Bókfærsla   BÓK 113  

Danska   DAN 103, 203  

Enska    ENS 103, 203, 303, 403, 503, 613  

Félagsfræði   FÉL 303  

Franska*   FRA 103, 203, 303, 403, 503  

Íslenska   ÍSL 103, 203, 303, 403, 503  

Íþróttir   ÍÞR 101, 111, 201, 211, 301, 311, 401, 411  

Landafræði   LAN 103  

Lífsleikni   LKN 100, 101, 120, 121  

Lögfræði   LÖG 103  

Markaðsfræði   MAR 103  

Menningarfræði  MEN 103, 203  

Náttúruvísindi  NÁT 103, 113, 123  

Rekstrarhagfræði  REK 103  

Saga    SAG 103, 203, 303  

Spænska*   SPÆ 103, 203, 303, 403, 503  

Stærðfræði   STÆ 103, 203, 313, 363  

Tölvunotkun   TÖN 103, 203  

Vélritun   VÉL 101  

Þjóðhagfræði   ÞJÓ 113, 303  

Þýska*   ÞÝS 103, 203, 303, 403, 503  

*Þriðja tungumál: Valið á milli spænsku, frönsku eða þýsku. 

Að auki eru 6 einingar til viðbótar í valgreinum. 
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Verslunar- og frumkvöðlabraut 

Markmið brautarinnar er að: 

 búa nemendur undir störf í verslun og þjónustu 

 efla almenna persónulega færni nemenda til að takast á við fjölbreytt og krefjandi 

verkefni á vinnumarkaði 

 veita nemendum faglegar forsendur til að sjá um verkefnastjórnun 

 efla kunnáttu og þor til að takast á við ný námstækifæri á vettvangi starfs eða skóla 

 efla tölvunotkun og kunnáttu í helstu forritum sem notuð eru í námi. 

 

Námsgrein   Einingar 

Verknám í verslun  9 

Vörufræði   3 

Þjónusta og framkoma 3 

Persónufærni   3 

Siðfræði   3 

Bókfærsla   6 

Hagfræði   3 

Frumkvöðlafræði  3 

Lokaverkefni             12 

Íslenska   6 

Stærðfræði   6 

Danska    3 

Enska    6 

Íþróttir    4 

Upplýsingatækni  6 

              76 
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Viðauki II 
Hér að neðan eru upplýsingar um fjarnemendur síðustu ár. 
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Viðauki III 
Framtíðarþing VÍ 

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?  

Síðastliðið vor var farið, að frumkvæði skólanefndar Verzlunarskólans, í stefnumótunarvinnu. 

Þátttakendur voru skólanefndarmenn ásamt um 15 starfsmönnum skólans. Tilgangurinn var að 

ræða hvernig menn sæju Verzlunarskólann þróast næstu árin og veltu fyrir sér spurningunni 

„Hvernig viljum við sjá skólann þróast næstu árin?“ Ýmsar hugmyndir komu fram, m.a. sem 

tengdist breytingum á kennsluháttum, notkun tölvutækninnar í ríkari mæli við kennslu en gert 

hefur verið hingað til og margt fleira. Í framhaldi af því var ákveðið að efna til fundar sem 

kallað var Framtíðarþing VÍ. Þar vildu menn bjóða nemendum og starfsmönnum að setjast 

niður og ræða málefni skólans. Ákveðið var að hafa þetta með „þjóðfundarsniði“. Valdir voru 

af handahófi 4 nemendur úr hverjum bekk, samtals tæplega 200 nemendur. Einngi voru valdir 

60 úr hópi starfsmanna. Síðan voru valdir lóðsar úr hópi nemenda, samtals 31. Hlutverk þeirra 

var að stýra umræðum á hverju borði fyrir sig. Lóðsar fengu þjálfun fyrir fundinn um hvert 

væri þeirra hlutverk. En skólinn hafði fengið til liðs við sig utanaðkomandi aðila sem sáu um 

skipulagningu sjálfs fundarins. 

 Fundurinn var síðan haldinn í íþróttasal skólans þann 16. október síðastliðinn. Nemendur 

voru boðaðir í skólann kl. 10:00 um morguninn þar sem farið var yfir ýmis praktísk mál. 

Síðan voru þeir beðnir um að hjálpa til við að bera borð og stóla í íþróttahúsið. Tæpum 

hálftíma síðar var búið að raða upp 130 borðum og 280 stólum og allir þátttakendur sestir við 

sitt „borð“ og tilbúnir til vinnu.  
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Fyrirkomulag þingsins var þannig háttað að sett voru upp 31 „borð“ í íþróttasalnum. Við hvert 

borð sátu að jafnaði 6 nemendur og 2 starfsmenn og að auki einn lóðs sem stýrði umræðum. 

Þingið byrjaði formlega kl. 11:00 með umræðum um gildi skólans, þ.e. 

Hæfni 

Við viljum kunna okkar fag og sýna alúð og metnað í starfi. Búa yfir færni til miðlunar og 

samskipta og hafa frumkvæði að því að tileinka okkur nýjungar. 

Ábyrgð 

Sinna starfi okkar og námi af heilindum og trúmennsku. Gætum að orðspori skólans og þeirra 

sem þar starfa með því að vera góðir málssvarar og fyrirmynd. 

Virðing 

Sýnum hvert öðru skilning og virðum ólík viðhorf og skoðanir. Verum umburðarlynd og 

ástundum stundvísi og áreiðanleika. 

Vellíðan 

Við viljum leggja grunn að jákvæðu andrúmslofti og gagnkvæmu trausti þar sem vel er búið 

að starfsfólki og nemendum. 

 

Á hverju borði ræddu þátttakendur um hvaða atriði það eru sem styðja við þessi gildi og 

einnig hvað það sé sem geti grafið undan þeim. Einnig var rætt hvernig gildin eiga að 

endurspeglast í vinnu dagsins. Þessi umræða tók um 30 mínútur. Öll atriði voru skráð niður. 

 

Eftir léttan hádegisverð var sest niður aftur. Þátttakendur fengu eina spurningu sem þeir voru 

beðnir að svara:  

Hvernig getum við gert góðan skóla enn betri? 

Menn fengu 10 mínútur til að hugsa sig um og á meðan var alger þögn í salnum. Hver um sig 

skrifaði eitt atriði á miða um það sem viðkomandi datt í hug varðandi spurninguna. Menn gátu 

skrifað punkta á eins marga miða og þeim datt í hug. Það var mjög mismunandi hve 

hugmyndaríkir einstakir þátttakendur voru. Síðan ræddu menn við hvert borð 

hugmyndir/tillögur borðfélaganna. Það var mjög gaman og áhugavert fyrir alla að tala saman 

og hlusta á hvern annn varðandi málefni skólans. Það var greinilegt að bæði nemendum og 

einnig kennurum fannst gaman og áhugavert að heyra hugmyndir hvers annars. Sýn 

þátttakenda var oft mismunandi en andrúmsloft var mjög afslappað og allir virtust hafa gaman 

að. Í byrjun var greinilegt að ýmsir nemendur voru feimnir við að tjá sig um málefni skólans 

með starfsmenn við borðið. Hins vegar breyttist þetta fljótt þegar nemendur áttuðu sig á því 

að starfsmenn vildu gjarnan heyra hugmyndir nemenda og að allar skoðanir voru virtar og 

jafngildar. 

Fyrirfram var búið að búa til ákveðna málaflokka sem menn reiknuðu með að myndi dekka 

umræðuefnin. Málaflokkarnir voru: Nám – námsinnihald, kennsla – kennsluaðferðir, aðstaða 

– aðbúnaður, félagslíf, skólareglur, skólabragur, þjónusta og stuðningur, tækifæri– annað. 
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Þegar búið var að ræða allar hugmyndir sem fram komu við hvert borð voru þær settar í 

viðeigandi málaflokk. Í framhaldinu var síðan hver málaflokkur ræddur á 3-4 mismunandi 

borðum. 

Mjög margar hugmyndir og tillögur voru settar fram. Næsta skref er úrvinnsla og samantekt. 

Sumum hugmyndum er auðvelt að hrinda í framkvæmd og öðrum sem er einfaldlega ekki 

hægt koma í verk. Síðan  koma þær sem þarf að skoða frekar. En niðurstöðurnar munu liggja 

ljósar fyrir þegar skráning og úrvinnslu er lokið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


