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Gildi 
Skólinn hefur markað sér ákveðin gildi sem hafa verið innleidd og unnið er 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. 

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 til skólans og annað sem 

tengist starfsemi hans. 

 

Á aðalfundi Verzlunarskóla Íslands, sem haldinn var um miðjan maí 2014 tók ný skipulagsskrá 

skólans gildi. Með henni er aðkoma atvinnulífsins að starfsemi hans breikkuð auk þess sem 

tengsl við fyrrverandi nemendur eru efld í með þátttöku þeirra í nýju fulltrúaráði skólans. 

Undanfarin 90 ár hefur skólinn starfað undir vernd Viðskiptaráðs Íslands sem hefur jafnframt 

skipað skólanefnd og fulltrúaráð skólans. Skólinn hefur ávallt lagt ríka áherslu á framsækna 

stefnu og sterk tengsl við atvinnulífið. Til að efla þennan styrkleika skólans enn frekar ákvað 

stjórn Viðskiptaráðs Íslands að endurskoða skipulagsskrá skólans. 

Samhliða áðurnefndum breytingum á skipulagsskrá skólans tók nýtt fulltrúaráð til starfa auk 

þess sem gerðar voru breytingar á skólanefnd. Í fulltrúaráðinu sitja níu einstaklingar og 

meginhlutverk þess er að marka stefnu skólans í samstarfi við skólanefnd og fylgja eftir 
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framvindu hennar. Þrír meðlimir fulltrúaráðsins eru skipaðir af Viðskiptaráði og þrír af 

Samtökum atvinnulífsins. Samtök ferðaþjónustunnar, Samtök fjármálafyrirtækja og Samtök 

verslunar og þjónustu skipa einn fulltrúaráðsmann hvert. 

 

 

 

 

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

Samtökum atvinnulífsins í skólanefnd fyrir skólann. Ný skólanefnd tók til starfa í maí. 

Nefndarmenn eru: 

 Bryndís Hrafnkelsdóttir formaður 

 Helgi Jóhannesson varaformaður 

 Andri Þór Guðmundsson 

 Hannes Frímann Hrólfsson  

 Sigríður Margrét Oddsdóttir 

Þórður Möller situr sem áheyrnarfulltrúi í skólanefnd fyrir hönd starfsmanna. 
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Skipurit skólans 
 

 
 
Stjórnendur skólans eru: 

 Ingi Ólafsson skólastjóri 

 Þorkell Diego yfirkennari 

 Klara Hjálmtýsdóttir áfangastjóri 

 Sigurlaug Kristmannsdóttir fjarnámsstjóri 

 

Við skólann starfa 80 kennarar, 53 konur og 27 karlar, í um 84 stöðugildum.Til  fróðleiks má 

nefna að meðalaldur kennara er 47,8 ár, kvenna 48,8 ár og karla 45,9. Myndin hér að neðan 

sýnir aldursdreifingu kennara skólans eftir kyni. 
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Það er markmið skólans að allir kennarar hafi fullgild réttindi sem framhaldsskólakennarar. 

Þetta hefur tekist og eru allir fastráðnir kennarar með réttindi. Hér að neðan er að finna 

upplýsingar um menntun kennara skólans. 

  

 
 

 

Aðrir starfsmenn eru samtals 26. Eins og áður segir eru 4 í yfirstjórn, en að auki eru 4 

starfsmenn 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.  

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

Kennslurýmið skiptist þannig: 

 49 kennslustofur 

 3 fyrirlestrarsalir 

 3 tölvustofur, hver með 28 tölvum 

 3 tölvuver, hvert með 15 tölvum 

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

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

búnaði 

 2 íþróttasalir, þreksalur og stór salur 

 bókasafn, sem er 350 m2. Safnið er mjög vel búið af bókakosti og annarri aðstöðu til 

lestrar og gagnaöflunar. Að auki er lessalur með 30 lesbásum. 

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 saman hagnýtar viðskiptagreinar og 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 

 náttúrufræðibraut 

o eðlisfræðisvið 

o líffræðisvið 

 viðskipta- og hagfræðibraut 

o hagfræðisvið 
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o viðskiptasvið 

Nemendur 
Haustið 2013 hóf 1251 nemandi nám við skólann en 1214 þreyttu próf um vorið, þ.e. 37 

nemendur féllu eða hættu námi (umfram þá sem komu nýir inn) skólaárið 2013–2014. Í 

skólanum voru 49 bekkir og var skólinn yfirfullur og margir bekkir mjög fjölmennir, í raun 

mun fjölmennari en æskilegt hefði verið. Síðastliðið vor (2014) luku 247 nemendur 

verslunarpróf, þar af 2 úr fjarnámi, og 275 stúdentspróf þar af 6 úr fjarnámi. Um haustið 

fengu síðan 57 nemendur verslunarpróf. Þessir nemendur luku flestir tilskildum áföngum í 

fjarnámi um sumarið. Í desember 2014 luku 4 nemendur stúdentsprófi úr fjarnámi. Hér að 

neðan er yfirlit yfir útkomu úr prófum vorið 2014. 

 

Nemendur sem tóku próf vorið 2014 

  
Fjöldi nemenda 

í próf 
Fullnægjandi 

árangur 
Þurfa að endurtaka einn eða 

fleiri áfanga 
Endanlegt fall, hafa 
ekki endurtökurétt 

3. bekkur 302 225 71 6 

4. bekkur 335 232 81 22 

5. bekkur 306 212 82 12 

6. bekkur 271 257 12 2 

 1214 926 246 42 

 

Aðsókn að Verzlunarskólanum hefur yfirleitt verið mjög góð og hefur orðið 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. Alls barst 641 umsókn (val 1 og val 2) frá 77 grunnskólum á landinu. Taflan 

hér að neðan sýnir fjölda umsókna grunnskólanema og fjölda innritaðra frá einstökum 

grunnskólum. 

 

Grunnskóli Fjöldi 

umsókna 

Fjöldi 

innritaðra 

Grunnskóli Fjöldi 

umsókna 

Fjöldi 

innritaðra 

Garðaskóli 46 19 Árskóli 5 0 

Árbæjarskóli 33 21 Breiðholtsskóli 5 0 

Réttarholtsskóli 33 18 Grunnsk. Grindavík 5 3 

Hagaskóli 31 17 Myllubakkaskóli 5 2 

Grunnsk. Seltj. 26 18 Vatnsendaskóli 5 2 

Lindaskóli 25 17 Öldutúnsskóli 5 3 

Ingunnarskóli 19 17 Akurskóli 4 3 

Foldaskóli 15 9 Grunnsk. Sandgerði 4 1 

Rimaskóli 15 6 Hólabrekkuskóli 4 1 



Verzlunarskóli Íslands  Ársskýrsla 2014 

8 

 

Smáraskóli 15 10 Bláskógabyggð 3 2 

Álfhólsskóli 14 8 Brekkubæjarskóli 3 1 

Mosfellsbær 14 9 Fellaskóli 3 0 

Ölduselsskóli 14 9 Háteigsskóli 3 0 

Engjaskóli 13 6 Holtaskóli 3 0 

Grundaskóli 13 2 Sólvallaskóli 3 1 

Langholtsskóli 13 6 Sunnulækjarskóli 3 1 

Salaskóli 13 9 Sæmundarskóli 3 3 

Seljaskóli 12 9 Gerðaskóli 2 0 

Víkurskóli 12 6 Glerárskóli 2 0 

Hlíðaskóli 11 5 Klébergsskóli 2 1 

Hörðuvallaskóli 11 7 Kópavogsskóli 2 0 

Norðlingaskóli 11 8 Grunnsk. Hornafj. 2 1 

Heiðarskóli 10 5 Vogaskóli 2 1 

Laugalækjarskóli 10 6 Austurbæjarskóli 1 0 

Varmárskóli 10 8 Álftamýrarskóli 1 1 

Álftanesskóli 9 7 Fljótsdalshérað 1 0 

Áslandsskóli 9 6 Giljaskóli 1 0 

Njarðvíkurskóli 9 3 Grunnsk. Eskifirði 1 1 

Hraunvallaskóli 8 4 Grunnsk. Egilsst. 1 0 

Kársnesskóli 8 6 Grunnsk. Borgarn. 1 0 

Sjálandsskóli 8 6 Grunnsk. Ólafsvík 1 1 

Snælandsskóli 8 3 Grunnsk. Stykkish. 1 0 

Grunnsk. Ísafirði 7 0 Grunnsk. Þorláksh. 1 0 

Hvaleyrarskóli 7 1 Hrafnagilsskóli 1 0 

Setbergsskóli 7 2 Hvolsskóli 1 0 

Víðistaðaskóli 7 2 Nesskóli 1 0 

Barnask. Vestman. 6 2 Skaftárhreppur 1 0 

Lækjarskóli 6 5 Stóru-Vogaskóli 1 1 

   Tjarnarskóli ehf 1 0 

 

 

Við val á nemendum í skólann var eftirfarandi vinnulag viðhaft: 

 Nemendum var raðað  eftir meðaltali skólaeinkunna í fjórum greinum.Þessar greinar 

voru: íslenska og stærðfræði, sem höfðu tvöfalt vægi, og tvær til viðbótar, danska 

(eða annað Norðurlandamál), enska, náttúrufræði eða samfélagsfræði. 310 efstu 

nemendur voru teknir inn. Lægsta einkunn í þessum hópi var 8,83. 

 Síðan voru skoðaðar umsóknir allra nemenda með einkunn frá 8,0 til 8,83. 

 Fyrir skólabyrjun voru svo nokkrir nemendur teknir inn af ýmsum ástæðum, t.d. 

nemendur sem komu erlendis frá o.fl. 
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Í töflunni hér að neðan sést yfirlit yfir fjölda nemenda á einstökum brautum eftir kynjum í 

skólanum í heild. 

 

Nemendur sem voru skráðir í skólann haustið 2014 

  3. bekkur 4. bekkur 5. bekkur 6. bekkur 

  heild strákar stelpur heild strákar stelpur heild strákar stelpur heild strákar stelpur 

fél 36 10 26 38 9 29 52 12 40 35 15 20 

nát 164 64 100 145 51 94 160 68 92 147 66 81 

við 140 72 68 119 57 62 106 47 59 119 56 63 

  340 146 194 302 117 185 318 127 191 301 137 164 

 

 

Það var því 1261 nemandi sem var skráður í skólann í upphafi haustannar. Flestir voru á 

náttúrufræðibraut eða 616 (49,2%). Á viðskiptabraut voru 483 (36,1%), og 161 á 

félagsfræðabraut (12,8%). Engir nemendur voru á málabraut og virðist það því miður vera 

staðreynd að málabraut sé „deyjandi“ braut. Af þessum 1261 þreyttu 1252 próf í desember. 

Hér að neðan er yfirlit yfir útkomu úr prófum í desember 2014. 

Nemendur sem tóku próf desember 2014 

  
Fjöldi nemenda í 

próf 
Fullnægjandi 

árangur 
Þurfa að endurtaka einn 

eða fleiri áfanga 
Endanlegt fall, hafa ekki 

endurtökurétt 

3. bekkur 342 244 97 1 

4. bekkur 292 214 77 1 

5. bekkur 320 235 82 3 

6. bekkur 298 235 61 2 

 1252 928 317 7 

 

Í 3. bekk var einn nemandi með fall í fjórum áföngum en fékk að halda áfram þar sem hann 

hafði ekki náð 18 ára aldri. Í 4. bekk voru 5 í sömu sporum.  
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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 einnig við 

dagskólakennsluna. 

 

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 2014. 
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V14 694 5,30 3677 2492 71,2 67,8 

S14 604 5,12 3092 2266 64,7 73,3 

H14 512 5,29 2707 1719 49,1 63,5 

Alls fjarnám 14 1810 5,24 9476 6477 185,1 68,35 

 

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 (grunn-, framhalds- og háskóla) og svo þeir sem 

eru ekki í öðrum skóla en taka einn og einn áfanga til að komast á ákveðnar brautir í háskóla 

og enn aðrir stefna á stúdents- og/eða verslunarpróf. 

 

Árið 2014 voru elstu nemendur fjarnámsins fæddir árið 1942 og þeir yngstu árið 2001, á milli 

þessara nemenda eru 59 ára aldursmunur.  Fjölmennasti aldurshópurinn eru nemendur 

fæddir 1995 en þeir hafa væntanlega verið á þriðja ári í framhaldsskóla á fyrri hluta ársins en 

á fjórða ári seinni hluta ársins.  Næstfjölmennasti árgangurinn eru nemendur sem eru ári 

yngri, það er fæddir 1996 og þriðji fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1994.  

Aldursdreifing fjarnemenda árið 2014 kemur fram á næstu mynd. 
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Ef fjöldi fjarnemenda 25 ára og eldri er tekinn sérstaklega (það er nemendur fæddir 1989 og 

fyrr), þá kemur í ljós að fjöldi þeirra er 16,5% og fjöldi þeirra sem er 24 ára og yngri er 83,5%.  

Þetta kemur fram í næstu töflu. 

 

Fæðingarár Fjöldi % fjöldi 

1942–1989 298 16,5 

1990–2001 1512 83,5 

 

Flestir fjarnemendur (35%) tiltaka ekki að þeir séu skráðir í sérstaka skóla þegar þeir sækja 

um fjarnám í Verzlunarskóla Íslands.  Þeir gætu þó verið skráðir í skóla án þess að taka það 

fram.  Næstfjölmennasti hópurinn (34,8%) tiltaka aðra framhaldsskóla en VÍ þegar þeir skrá 

sig í fjarnám, hlutur VÍ nemenda er 21,0% og grunnskólanemenda 8,5%.  Þetta kemur fram í 

töflunni hér fyrir neðan. 

 

Fjarnemendur árið 2014 % af heild 

Grunnskólanemendur 8,50% 

Nemendur VÍ 21,00% 

Nemendur annarra framhaldsskóla 34,80% 

Háskólanemendur 0,70% 

Nemendur sem eru ekki í skóla 35,00% 

 

Þegar kynjahlutfall fjarnemenda er skoðað fyrir árið 2014, kemur í ljós að konur eru 56,8% af 

heildinni og karlmenn eru 43,2%. 
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Forvarnir og félagslíf. 
Markvisst hefur verið unnið að því að efla forvarnir og eftirlit með félagslífi nemenda. Frá 

árinu 2009 höfum við einbeitt okkur að því að allir fyrsta árs nemendur mæti allsgáðir á 

dansleiki og er því fylgt stíft eftir. Eldri nemendur hafa einnig verið hvattir til að mæta 

allsgáðir á dansleiki og þeim boðið að breyta aðgangsmiða sínum í happdrættismiða. Að 

loknum hverjum dansleik eru dregnir út veglegir happdrættisvinningar úr edrúpottinum. 

Foreldraráð skólans byrjaði haust 2014 að bjóða foreldrum upp á að greiða félagsgjöld í 

foreldrafélagið. Þeim peningum, sem safnast í foreldrafélagið, er ráðstafað í fræðslu og 

forvarnir til foreldra og nemenda. Foreldraráðið leggur til forvarnastarfs skólans með 

rausnarlegum peningavinningum í edrúpottinn. Starfsmenn eru við gæslu á dansleikjum og 

foreldrar taka á móti ballgestum fyrir utan ballstaði sem er ómetanleg aðstoð. 

Allar skemmtanir innan skólans eru áfengislausar og eru starfsmenn við gæslu í húsinu. 

Allar ferðir á vegum nemendafélagsins/skólans eru áfengislausar og gæsla mönnuð af 

starfsmönnum skólans. 

 

 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, auka 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 og býður þar upp á hollan og góðan mat. Einnig býður skólinn upp á 

hafragraut og lýsi á hverjum morgni. 

 

Veturinn 2012–2013 var tileinkaður hreyfingu og hefur VÍ ákveðið að hafa áfram á 

skóladagatalinu tvo daga á önn fyrir uppákomur. Kallast þeir dagar Hraði og hreyfing. Þá 

daga gefst nemendum og starfsfólki færi á að hreyfa sig og beina sjónum að málefnum 

líðandi stundar. 

 

2013–2014 bættist geðræktin við í átakinu um Heilsueflandi framhaldsskóla þar sem lögð er 

áhersla á að bæta líðan nemenda og starfsfólks. Á skóladagatalið var settur tími fyrir 

hugleiðslu tvisvar á önn fyrir alla nemendur og starfsmenn. 

 

2014–2015 hefur verið tileinkað lífsstíl og jafnréttinu gefinn sérstakur gaumur í samstarfi við 

nýstofnað femínistafélag NFVÍ. 

 

Árið 2008 var starf forvarnafulltrúa lagt niður í skólanum en endurvakið haustið 2014. Unnið 

er að nýrri forvarnastefnu og verður þar efst á blaði að stækka hóp þeirra sem koma allsgáðir 

á dansleiki skólans. 
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Stefnumótun og innra mat 
Á árinu var stofnað sérstakt matsteymi, m.a. í tengslum við ytri úttekt sem gerð var á 

skólanum. Nefndinni er ætlað að vinna úr þeim athugasemdum sem fram komu í skýrslunni. 

Nefndin fundaði reglulega og gerði áætlun um endurskipulagningu á innra mati. Teymið lagði 

til dæmis fram áætlun um að gera gæðakönnun meðal starfsmanna og nemenda sem snýr 

einkum að aðbúnaði og vinnuaðstöðu. Könnunin verður lögð fyrir í upphafi árs 2015. 

 

Áfram er unnið að breyttu vinnulagi og kennsluháttum í yngri bekkjum skólans í tengslum við 

fartölvuvæðingu nemenda. Nú eru fyrstu tveir árgangar skólans að jafnaði með fartölvu með 

sér í tímum. 

 

Í tengslum við nýja námskrá voru nemendur, samhliða árlegri nemendakönnun, spurðir út í 

nám sitt og reynt að kortleggja hvar á námsferlinum mesta álagið væri. Niðurstöðurnar verða 

m.a. nýttar til þess að dreifa sem best álagi á nýjum námsbrautum. 

Skólinn leggur áherslu á að nemendum líði vel í skólanum og því var haldið áfram með að 

meta líðan þeirra. Skólinn var þátttakandi í könnun sem Framhaldsskólapúlsinn lagði fyrir í 

nokkrum skólum. Þar er, auk þess að fá ítarlega greiningu á líðan nemenda skólans, hægt að 

sjá hvernig nemendum okkar líður í samanburði við aðra skóla. Niðurstöður hafa ekki borist 

enn. 

 

Á fundi skólanefndar vorið 2013 var samþykkt að hefja vinnu við  endurskipulagningu skólans 

með það að markmiði að stytta námstíma til stúdentsprófs um eitt ár. Til að hafa umsjón 

með vinnunni voru ráðnir tveir verkefnastjórar, annars vegar í 50% starf og hins vegar 25%. 

Vinnan fór á fullt haustið 2013 og er stefnt að því að Verzlunarskólinn verði tilbúinn að 

innrita fyrstu nemendurna í þriggja ára nám vorið 2015. Þetta hefur gengið eftir og verða 

fyrstu nemendur innritaðir vor 2015 og munu þeir ljúka stúdentsprófi á þremur árum. Boðið 

verður upp á fjórar námsbrautir til stúdentsprófs: 

 

 alþjóðabraut 

 lista- og nýsköpunarbraut 

 náttúrufræðibraut 

 viðskiptabraut. 

 

Stúdentspróf er tekið á þremur árum. Fjöldi eininga til stúdentsprófs er 207 ein. Náminu á 

öllum brautum má skipta í þrennt: 

1. Sameiginlegur kjarni. Þetta eru samtals 97 ein og allar þær greinar, sem eru 

sameiginlegar öllum brautum, mynda þær. 

2. Brautarkjarni. Brautarkjarninn er 60 ein og eru það greinar sem einkenna viðkomandi 

braut. 

3. Pakkar og val. Hér getur nemandinn valið sér áfanga og sérhæft sig í samræmi við 

það hvert hann stefnir að stúdentsprófi loknu. Þessi hluti er samtals 50 ein. 30 af 
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þeim eru bundnar í pakka, sem nemandinn velur, og síðan eru samtals 20 ein (4 

áfangar) frjálst val. 

Ársreikningur 2014 
Rekstur skólans hefur gengið mjög vel og rekstrarafkoma var jákvæð árið 2014. Rekstur 

fasteignarinnar að Ofanleiti 1 er í sérstöku einkahlutafélagi, sem er alfarið í eigu skólans. 

Þess má geta að af þeim fjárframlögum, sem skólinn fær frá ríkinu í gegnum 

þjónustusamning, fara rúmlega 90% í laun.  

 
 

Rekstrartekjur (þús. kr.) 2014 2013 

Framlag Ríkissjóðs  1.079.895   83,2% 989.508   83,0% 

Skólagjöld 188.258  14,5% 183.143  15,4% 

Aðrar tekjur 30.157   2,3% 25.296   1,5% 

  1.298.310  100,0% 1.197.948  100,0% 

              

          

Rekstrargjöld             

Laun og launatengd gjöld 976.757  76,6% 876.948  74,0% 

Húsnæðiskostnaður 217.670   17,1% 216.297   18,6% 

Annar rekstrarkostnaður 52.782  4,1% 55.887  4,6% 

Afskriftir 28.028   2,2% 30.961   2,8% 

  1.275.237  100,0% 1.180.094  100,0% 

              

          

Rekstrarafkoma (fyrir fjármagnsliði) 23.073     17.854     

 

Alþjóðasamstarf 2014 
Öflugt starf fer fram í alþjóðadeildinni sem miðar að því að gera nemendum kleift að taka 

þátt í samvinnuverkefnum með skólum víðs vegar í Evrópu í gegnum alþjóðlegar 

menntaáætlanir svo sem Erasmus+, Nordplus junior og eTwinning. Slík verkefni eru mikilvæg 

í því alþjóðasamfélagi, sem við lifum í, því að þau auka menningarvitund nemenda, hjálpa 

þeim að skilja og virða ólík samfélög og efla borgaravitund þeirra. Gert er ráð fyrir að allir 

nemendur á alþjóðasviði félagsfræðibrautar hafi tækifæri til að taka þátt í skólaverkefnum 

en auk þess er það keppikefli skólans að sem flestir nemendur á öðrum brautum geti tekið 

þátt í samskiptaverkefnum með skólum erlendis. Á skólaárinu 2014 var skólinn þátttakandi í 

fjölmörgum verkefnum og í tengslum við þau tóku nemendur og kennarar á móti gestum og 

fóru í ferðir til útlanda. Ferðir og heimsóknir standa oftast yfir í viku. Í viðauka I eru ítarlegri 

upplýsingar um þau verkefni sem voru í gangi á árinu 2014. 
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Lokaorð 
Skólastarfið hefur almennt gengið vel á árinu 2014. 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 komu mjög margir grunnskólanemendur og forráðamenn 

þeirra í heimsókn þegar hér var Opið hús nýverið. Mikil vinna var lögð í að undirbúa styttingu 

námstíma til stúdentsprófs og lauk þeirri vinnu að mestu í lok árs 2014. Fyrstu nemendurnir í 

þriggja ára nám verða innritaðir vorið 2015. 
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„Prófíll“ 

 

 

Stærð skóla, fjöldi nemenda og starfsmanna: Húsnæði skólans er 10.750m2. Fjöldi starfsmanna var 

106. Meðaltalsfjöldi nemenda í dagskóla á vorönn og haustönn var 1.242. Boðið er upp á fjarnám á 

þremur önnum, vor, sumar og haust. Samtals voru 1810 einstaklingar skráðir í fjarnám og skiluðu þeir 

185 ársnemendum. 

 

Námsframboð: Skólinn er bekkjaskóli og býður upp á nám á fjórum brautum til stúdentsprófs: 

félagsfræðabraut, málabraut, viðskiptabraut og náttúrufræðibraut. Einnig var boðið upp á styttri 

starfsnámsbraut til framhaldsskólaprófs, verslunar- og frumkvöðlabraut. Ekki fengust nægilega margar 

umsóknir á brautina til þess að hægt væri að starfrækja hana. 

Fjarnám VÍ er með hefðbundnu áfangafyrirkomulagi. Nemendur geta útskrifast með verslunarpróf og 

stúdentspróf af sömu brautum og í dagskóla. 

 

Framkvæmd markmiða: : Skólinn setur sér umbótamarkmið fyrir hvert ár ásamt leiðum að 

markmiðunum. Í lok skólaárs verður farið yfir markmið og metið hvernig til tókst. Gæðastjóri stýrir 

vinnunni. Meginmarkmið skólans var að kennt verði skv. nýrri aðalnámskrá 2015. Allt bendir til að 

það muni nást. 

 

Umbótaþættir eftir sjálfsmat: Að loknu sjálfsmati er útbúin áætlun um markmið og leiðir til þess að 

ná nýjum markmiðum. Umbótavinnunni er fylgt eftir með verk- og framkvæmdaáætlun. 

 

Úttektir: Gerð var ytri úttekt á starfsemi skólans og var hún unnin af Attendus. 

 

Afkoma, rekstrarstaða: Rekstur skólans var mun betri en árið á undan og skilaði 23 millj. Kr. 

hagnaði fyrir fjármagnsliði. 

 

Brottfall: Haustið 2013 hóf 1251 nemandi nám við skólann 1214  þreyttu próf um vorið, þ.e. 37 

nemendur féllu eða hættu námi skólaárið 2013–2014. 

Brottfall í fjarnámi er um 30%. 

 

Stjórnun: Skólastjóri, yfirkennari, áfangastjóri og fjarnámsstjóri. 

 

Samvinna við aðra: Skólinn er í samstarfi við aðra skóla í gegnum fjarnámið. 

 

Sérstakar áherslur/sérsvið skólans: 
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Viðauki I 
Verkefni alþjóðadeildar á árinu 2014. 

Janúar 

Tveir kennarar og 30 nemendur á viðskipta– og hagfræðibraut í 5. bekk fóru til Falun í 

Svíþjóð. Verkefnið er Nordplus junior–verkefni á milli Kristinagymnasiet í Falun og Verzló, og 

ber yfirskriftina Development in educational practices, learning, cooperation and culture. 

Tekið á móti kennurum og nemendum frá Finnlandi, Noregi og Færeyjum. Verkefnið er 

Nordplus junior–verkefni undir yfirskriftinni Nordisk sprogudvikling. Í verkefninu tóku þátt 18 

nemendur Verzlunarskólans í 4. bekk, ásamt þremur kennurum.  

Tveir kennarar og tveir nemendur í 5. bekk á alþjóðabraut sóttu fund á Kýpur vegna 

Comeniusar–skólaverkefnis sem 8 lönd tóku þátt í. Verkefnið ber yfirskriftina School factory – 

Gender Role Stereotypes. 

Febrúar 

Fjórir nemendur í 4. bekk fóru til Þórshafnar í Færeyjum ásamt 1 kennara í Nordplus junior–

verkefninu Nordisk sprogudvikling. 

Mars 

Fundur í Bordeaux í 8 landa Comeniusar–skólaverkefninu School factory – Gender Role 

Stereotypes. Tveir kennarar og þrír nemendur í 5. bekk á alþjóðabraut sóttu fundinn. 

Sex nemendur í 4. bekk og einn kennari sóttu fund í Helsinki í Nordplus junior–verkefninu 

Nordisk sprogudvikling. 

10 nemendur í 4. bekk á náttúrufræðibraut og einn kennari fóru í nemendaskiptaheimsókn 

til St. George‘s highschool í Newport, USA. Verkefnið er ekki styrkt og greiða nemendur sjálfir 

fyrir farmiðann en fá fría gistingu og frítt fæði í skólanum sem er heimavistarskóli. 

Verzlunarskólinn greiðir flugfar og hótel fyrir kennarana. 

Sex nemendur og einn kennari fóru á fund í Ósló í Noregi í tengslum við Nordplus junior–

verkefnið Nordisk sprogudvikling. 

Apríl 

17 nemendur í 4. bekk og tveir kennarar fóru í nemendaskiptaheimsókn til Demotz de la 

Salle menntaskólans í Rumilly í Frakklandi. Verkefnið er ekki styrkt. Nemendur greiða sjálfir 

fargjaldið en fá frítt fæði og húsnæði hjá frönsku nemendunum. Verzlunarskólinn greiðir 

flugfar og hótel fyrir kennarana. 

Tveir kennarar fóru á lokafund í Comeniusar–verkefninu School factory – Gender Role 

Stereotypes sem haldinn var í Zyrardow í Póllandi. 
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September 

Heimsókn 28 danskra nemenda á líffræðisviði í Rysensteen menntaskólanum í 

Kaupmannahöfn með tveimur kennurum. Verkefnið er Nordplus junior–verkefni og 

viðfangsefnið Nordens rolle i innovative løsninger på energiproblematikken for at bekæmpe 

klimaforandringer. 

Nemendaskiptaverkefni við menntaskólann í Rumilly í Frakklandi. 17 nemendur og 2 

kennarar dvöldu í Frakklandi í viku. Nemendur bjuggu hjá gestgjöfum. 

Nordplus junior–verkefni með Ljugnet- og Kristinagymnasium í Falun, Svíþjóð. 30 sænskir 

nemendur og þrír kennarar dvöldu með Verzló nemendum og unnu að verkefninu 

Development in educational practices, learning, cooperation and culture. 

Október 

Ferð 28 nemenda á líffræðisviði í 6. bekk með tveimur kennurum til Rysensteen gymnasium í 

Kaupmannahöfn. Verkefnið er Nordplus junior verkefni og viðfangsefnið Nordens rolle i 

innovative løsninger på energiproblematikken for at bekæmpe klimaforandringer. 

Heimsókn 10 nemenda og eins kennara til St. George‘s highschool í Newport, Rhode Island. 

Nordisk seminar ráðstefna í Þórshöfn, Færeyjum, með þátttakendum frá öllum 

Norðurlöndunum undir yfirskriftinni Norden på vej ud af krisen, omfang og strategier. Fjórir 

nemendur og einn kennari tóku þátt í verkefninu. 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. Skólastjórar skólanna koma einnig saman 

og halda fund meðan á ráðstefnunni stendur. 

Nóvember 

Nordplus junior–verkefni með Ljugnet- og Kristinagymnasium í Falun, Svíþjóð. 30 nemendur 

og tveir kennarar dvöldu í Falun og unnu að verkefninu Development in educational 

practices, learning, cooperation and culture. 

Nordplus junior–verkefni með Rysensteen gymnasium, Kaupmannahöfn, Fridegårgymnasiet, 

Bålsta og Bjertnes videregående, Nittedal. 10 nemendur í 4. bekk og tveir kennarar sóttu 

fundinn. Þema verkefnisins er Nordisk kultur i endring med globalt perspektiv. 


