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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 

malsvarar og 
fyrirmyndir.

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.

Formáli 
Skólastarf í framhaldsskólum landsins hefur tekið breytingum eftir að ákveðið var að nám til 

stúdentsprófs yrði þriggja ára nám. Vorið 2018 mun Verzlunarskóli Íslands útskrifa fyrstu 

nemendur sína úr hinu nýja námi og á sama tíma munu síðustu nemendur skólans útskrifast 

úr fjögurra ára námi til stúdentsprófs. Sú breyting að fækka námsárum framhaldsskólans um 

eitt ár hefur áhrif á Verzlunarskólann sem og aðra skóla. Framhaldsskólanemendum fækkar á 

landsvísu og hefur það í för með sér að hver og einn skóli fær ekki eins marga ársnemendur 

til sín og áður.  Það eru því áskoranir sem skólinn stendur frammi fyrir í rekstri á sama tíma 

og endurskipulagning á námi til stúdentsprófs stendur yfir.  Í skýrslu þessari er vikið að helstu 

þáttum skólastarfsins, starfsmannahaldi og rekstri skólans á þessum tímamótum. 

 

Gildi Verzlunarskóla Íslands 
Verzlunarskóli Íslands starfar eftir gildum sem eru í senn grunnstoðir þeirrar menningar sem 

við viljum að ríki innan skólans og áskorun þegar takast þarf á við ný viðfangsefni 

framtíðarinnar. Gildin eru sýnileg í öllu starfi skólans og til marks um sýn skólans á skyldur 

sínar gagnvart umbjóðendum sínum. 
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Rekstrarform Verzlunarskóla Íslands 
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 m.a. 

kemur fram hve marga nemendur skólinn má hafa svo og greiðslur til skólans og annað sem 

tengist starfsemi hans. 

Eins og fyrr segir þá er Verzlunarskólinn sjálfseignarstofnun og eru bakhjarlar hans 

Viðskiptaráð Íslands, Samtök atvinnulífsins ásamt Samtökum ferðaþjónustunnar, Samtökum 

fjármálafyrirtækja og Samtökum verslunar og þjónustu. Það eru bakhjarlarnir sem skipa 9 

manna fulltrúaráð sem svo aftur skipar 5 manna skólanefnd. 

 

 

Stjórn og starfslið 
Ný skólanefnd tók til starfa í maí 2014. 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. Hann var í leyfi skólaárið 2016 – 2017 

 Guðrún Inga Sívertsen starfaði sem yfirkennari veturinn 2016 – 2017 

 Klara Hjálmtýsdóttir áfangastjóri 

 Sigurlaug Kristmannsdóttir fjarnámsstjóri 

 

Á vorönn 2016 störfuðu 70 kennarar við skólann, 46 konur og 24 karlar, í um 65 stöðugildum. 

Til  fróðleiks má nefna að meðalaldur kennara er 49,8 ár og er þar enginn munur á körlum og 

konum.  
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Á haustönn fjölgaði kennurum um 14. Hér var um tímabundna fjölgun að ræða sem er fyrst 

og fremst tilkomin vegna skipulagsbreytinga og þá aðallega í tengslum við þriggja ára námið. 

 

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

Kennslurýmið skiptist þannig: 

 48 kennslustofur 

 3 fyrirlestrasalir 

 3 tölvustofur, hver með 28 tölvum 

 4 tölvuver, hvert með 15 tölvum 

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

eðlisfræði. Lögð er 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. 

Lengst af hefur Verzlunarskólinn verið fjögurra ára framhaldsskóli fyrir nemendur sem hafa 

lokið grunnskólaprófi. Skólinn er opinn nemendum alls staðar að af landinu og starfar í 

bekkjardeildum. Eftir tveggja ára nám ljúka nemendur verslunarprófi og eftir tvö ár til 

viðbótar eru nemendur brautskráðir og hafa þá lokið stúdentsprófi. Nemendur geta valið á 

milli fjögurra mismunandi námsbrauta, sem leiða til stúdentsprófs. Hægt er að stunda námið 

hvort heldur sem er í dagskóla eða fjarnámi. 
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Frá og með haustinu 2015 var tekið upp nýtt skipulag við skólann þar sem nemendur munu 

ljúka stúdentsprófi á þremur árum með samtals 207 framhaldsskólaeiningum. Námið er 

þrískipt og geta nemendur valið um fjórar mismunandi brautir. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Haustið 2015 var fyrsti hópurinn innritaður í þriggja ára námið og síðan bættist við annar 

árgangur haustið 2016. Í upphafi var lagt af stað með ákveðið skipulag á náminu, en þar sem 

álag á nemendur var mismikið á milli ára var ákveðið að gera smávægilegar breytingar á 

niðurröðun áfanga á annir. Að öðru leyti hefur hið nýja námsskipulag gengið vel. Álag á 

nemendur er meira í þriggja ára kerfinu en í fjögurra ára kerfinu. Nemendur virðast þó ráða 

vel við námið og hefur fall í einstökum áföngum ekki aukist með tilkomu nýs fyrirkomulags. 
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Nemendur 
Haustið 2015 hófu 1176 nemendur nám við skólann en 1171 þreyttu próf um vorið, þ.e. 5 

nemendur féllu eða hættu námi skólaárið 2015 – 2016 (umfram þá sem komu nýir inn um 

áramót). Í skólanum voru 47 bekkir og var skólinn yfirfullur og margir bekkir mjög fjölmennir, 

í raun mun fjölmennari en við hefðum viljað. Vorið 2016 luku 238 nemendur verslunarprófi 

og 296 stúdentsprófi þar af 6 úr fjarnámi. Hér að neðan er yfirlit yfir útkomu úr prófum í 

dagskóla vorið 2016. 

 

 

Nemendur sem tóku próf vorið 2016 

  
Fjöldi nemenda 

í próf 

Fullnægjandi 

árangur 

Þurftu að endurtaka einn 

eða fleiri áfanga 

Endanlegt fall, höfðu 

ekki endurtökurétt 

1. ár 286 244 41 1 

4. bekkur 314 218 84 12 

5. bekkur 273 190 70 13 

6. bekkur 298 291 0 8 

 1171 943 195 34 

 

 

Til viðbótar við ofangreindar tölur fengu 43 nemendur verslunarpróf haustið 2016, þar af 

einn úr fjarnámi og 8 stúdentspróf. Þessir nemendur luku flestir tilskildum áföngum í 

fjarnámi um sumarið. Í desember 2016 lauk jafnframt einn nemandi verslunarprófi úr 

fjarnámi og tveir nemendur stúdentsprófi úr fjarnámi. 
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Aðsókn að Verzlunarskólanum hefur verið mjög góð. Á því varð ekki undantekning árið 2016. 

Alls bárust 610 umsóknir (val 1 og val 2) vorið 2016 frá 65 grunnskólum á landinu. Taflan hér 

að neðan sýnir fjölda umsókna grunnskólanema sem sett höfðu Verzlunarskólann sem val 1 

og fjölda innritaðra frá einstökum grunnskólum landsins. 

 

Grunnskóli 
Fjöldi 

umsókna 

Fjöldi 

innritaðra 
Grunnskóli 

Fjöldi 

umsókna 

Fjöldi 

innritaðra 

Garðaskóli 42 27 Ölduselsskóli 4 1 

Réttarholtsskóli 36 25 Langholtsskóli 3 3 

Hagaskóli 27 20 Snælandsskóli 3 3 

Árbæjarskóli 19 14 Heiðarsk. – Reykjanes 3 2 

Salaskóli 18 9 Kópavogsskóli 3 2 

Smáraskóli 14 10 Setbergsskóli 3 2 

Foldaskóli 14 6 Sjálandsskóli 3 2 

Víðistaðaskóli 13 12 Grunnsk. Vestm. 3 1 

Hörðuvallaskóli 13 11 Hlíðaskóli 3 1 

Rimaskóli 13 11 Norðlingaskóli 3 0 

Lindaskóli 13 9 Austurbæjarskóli 2 2 

Seljaskóli 11 6 Grunnsk. Grindav. 2 2 

Varmárskóli 10 9 Grunnsk Hornafj. 2 2 

Erlendis frá 10 9 Akurskóli 2 1 

Grunnsk. Seltj. 10 6 Holtaskóli 2 1 

Lágafellsskóli 10 3 Hólabrekkuskóli 2 1 

Ingunnarskóli 9 8 Landakotsskóli 2 1 

Álftanesskóli 9 4 Árskóli 1 1 

Hraunvallaskóli 8 3 Dalskóli 1 1 

Laugalækjarskóli 7 4 Framsýn menntun ehf 1 1 

Njarðvíkurskóli 7 3 Grunnsk. Reyðarfj. 1 1 

Vatnsendaskóli 7 3 Grunnsk. Þorlákshöfn 1 1 

Sæmundarskóli 7 2 Háteigsskóli 1 1 

Kelduskóli – Vík 6 4 Hvaleyrarskóli 1 1 

Álfhólsskóli 6 1 Hvolsskóli 1 1 

Áslandsskóli 5 3 Klébergsskóli 1 1 

Háaleitis – Álftamýri 5 3 Sunnulækjarskóli 1 1 

Kársnesskóli 5 3 Tjarnarskóli 1 1 

Lækjarskóli 5 3 Vallaskóli 1 1 

Breiðholtsskóli 5 2 Vættaskóli – Engi 1 1 

Grundaskóli 4 3 Fellaskóli 1 0 

Vogaskóli 4 2 Grunnskóli Djúpavogs 1 0 

Öldutúnsskóli 4 2 
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Í töflunni hér að neðan sést yfirlit yfir fjölda nemenda eftir kynjum á einstökum brautum í 

skólanum í heild. 

 

Nemendur sem voru skráðir í skólann haustið 2016 

  1. ár 2. ár 5. bekkur 6. bekkur 

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

fél/alþ 25 11 14 26 5 21 21 7 14 30 8 22 

nát 140 51 89 138 54 84 137 54 83 127 41 86 

nýs/lis 26 3 23 26 5 21       

við 134 53 81 86 28 58 135 65 70 100 50 50 

  325   276   293   257   

 

Að loknu inntökuferli voru í upphafi haustannar 2016 skráðir 1151 nemandi í skólann. Flestir 

voru á náttúrufræðibraut eða 542 (47,1%). Á viðskiptabraut voru 455 (39,5%), 52 (4,5%) á 

nýsköpunar- og listabraut og 102 (8,9%) á félagsfræðabraut/alþjóðabraut.  

Af þessum 1151 þreyttu 1150 próf í desember. Hér að neðan er yfirlit yfir útkomu úr prófum 

í desember 2016. 

Nemendur sem tóku í próf desember 2016 

  
Fjöldi nemenda í 

próf 

Fullnægjandi 

árangur 

Þurfa að endurtaka einn 

eða fleiri áfanga 

Endanlegt fall, höfðu 

ekki endurtökurétt 

1. ár 326 257 68 1 

2. ár 276 200 66 10 

5. bekkur 291 216 72 3 

6. bekkur 257 202 52 3 

 1150 875 258 17 

 

Árið 2014 hafði Verzlunarskólinn heimildir fyrir 1441 ársnemanda og af þeim voru 185 

ársnemendur (1810 einstaklingar) í fjarnámi. Þar sem framhaldsskólanemendum hefur 

fækkað á landsvísu þá hafa heimildir skólans lækkað en á árinu 2016 voru  heimildirnar 1322 

og reikna stjórnendur skólans með að af þeim teljist 150 ársnemendur í fjarnámi.  

Í byrjun desember 2016 var haldinn skólafundur í menntamálaráðuneytinu. Á þeim fundi var 

stjórnendum Verzlunarskólans tilkynnt um verulega fækkun ársnemenda næstu árin. 

Áætlunin gerir ráð fyrir að fjöldi ársnemenda skólans verði eftirfarandi: 

 

Ár 2017 2018 2019 2020 

Fjöldi ársnemenda 1322 1256 1192 1058 
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Ef þessi skerðing gengur eftir þá er um að ræða fækkun upp á 383 ársnemendur frá árinu 

2014 fram til ársins 2020. Þetta hefur mikil áhrif á starfsemi skólans og mun bekkjum í 

skólanum fækka um 10 strax frá og með hausti 2018, en það þýðir að stöðugildum kennara 

við skólann mun fækka um því sem næst 17. Aðsókn að skólanum hefur verið mjög mikil um 

langt skeið, mun meiri en í aðra framhaldsskóla.  Það skýtur því skökku við að skólinn verði 

fyrir jafn miklum niðurskurði í fjölda ársnemenda og áætlanir gera ráð fyrir. Það er bæði sárt 

og erfitt að vísa góðum nemendum frá skólanum sem hafa lagt mikið á sig til að komast í 

Verzlunarskólann. 

Fjarnám 
Eins og undanfarin ár hefur skólinn boðið upp á fjarnám á þremur önnum, þ.e. vor, sumar og 

haust.  Í töflunni hér að neðan eru tölulegar upplýsingar um fjarnemendur ársins 2016. 

 
 

vor sumar haust samtals 

Fjöldi nemenda 574 472 403 1449 

Fjöldi eininga pr. nemanda 5,04 4,83 5,25 5,04 

Mæting í próf 70,70% 74,60% 72,30% 72,5% 

Fjöldi ársnemenda 58,5 48,6 43,7 150,8 

 

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

fjarnámsnemendum í þrjá flokka: a) dagskólanemendur Verzlunarskólans sem þurfa að 

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

fyrirhugaðs framhaldsnáms, b) nemendur annarra skóla (grunn-, framhalds- og háskóla) c) 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. 

Stærstu hópar fjarnemenda eru nemendur Verzlunarskóla Íslands (31%), nemendur annarra 

framhaldsskóla (32%) og nemendur sem tiltaka ekki í hvaða skóla þeir eru skráðir (29%). 

Síðast töldu nemendurnir gætu þó verið skráðir í skóla án þess að hafa tekið það fram.  

Grunnskólanemendur eru um 7% af heildinni, nemendur skráðir í erlenda skóla innan við 1%  

og nemendur skráðir í íslenska háskóla 0,5%.  Þetta kemur fram í töflunni hér fyrir neðan. 

 

Fjarnemendur árið 2016 1449 % 

Háskólanemendur 7 0,5 
Nemendur í erlendum skólum 8 0,5 
Grunnskólanemendur 102 7,0 
Nemendur sem eru ekki í skóla 420 29,0 
Nemendur annarra framhaldsskóla 463 32,0 
Nemendur VÍ 449 31,0 
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Nemendaþjónusta Verzlunarskólans 

Í nemendaþjónustunni starfa þrír náms- og starfsráðgjafar í 2,5 stöðugildum og eru þeir 

hagsmunaaðilar nemenda og talsmenn innan skólans. Verkefni deildarinnar eru fjölbreytt en 

snúa þó flest að því að aðstoða nemendur í námi eða persónulegum málum. Samvinna við 

annað fagfólk, tilvísunaraðila, foreldra, skólastjórnendur og kennara er mikilvægur þáttur í 

starfi deildarinnar. 

Verzló á farsælt samstarf við LKMS (Litla Kvíðameðferðarstöðin) og hafa sálfræðingar á þeirra 

vegum komið inn í lífsleikni á fyrsta ári og rætt um frammistöðukvíða. Einnig hafa þeir verið 

með fræðslu fyrir kennara, foreldra og aðra nemendur skólans með góðum árangri. Skólinn 

hefur keypt af LKMS sálfræðitíma sem námsráðgjafar skólans geta boðið nemendum upp á 

þegar alvarleg tilfelli koma upp. Viðmiðið er að nemandi fái einn tíma frían frá skólanum. 

Forvarnir tilheyra starfi nemendaþjónustunnar og hefur megináherslan verið sú að draga úr 

áfengisneyslu nemenda á dansleikjum og öðrum skemmtunum á vegum skólans. Nemendur 

á 1. ári blása í áfengismæli á dansleikjum og eldri nemendum stendur það einnig til boða. 

Nemendur, sem blása, fara í svokallaðan edrúpott sem dregið er úr eftir hvern dansleik og 

fjölgar sífellt þeim sem kjósa að blása. 

Notkun rafretta hefur aukist mjög meðal nemenda. Við því var brugðist með því að banna 

þær alfarið á sama hátt og annað tóbak. 

 

Stefnumótun 
Vorið 2016 var sett af stað stefnumótunarvinna fyrir Verzlunarskólann undir handleiðslu 

Capacent. Stuðst var við hugmyndafræði sem nefnd er Design Thinking. Myndaður var 

stýrihópur sem skipaður var fulltrúum hagsmunaaðila skólans, þ.e. nemenda, kennara, 

annarra starfsmanna, stjórnenda, foreldra, fyrrum nemenda og eigenda skólans.   

Verkefnið hófst á greiningarvinnu þar sem viðtöl voru tekin við 12 lykilaðila skólans auk þess 

sem tvær stórar vinnustofur voru haldnar en tæplega 50 manns mættu í hvora um sig. Í 

vinnustofunum var unnið með niðurstöður greiningar og stefna skólans mótuð. Í lok árs 2016 

kynnti Capacent niðurstöður stefnumótunar Verzlunarskólans fyrir skólanefnd, fulltrúaráði, 

stjórnendum skólans og stýrihópnum. Afurð stefnumótunar Verzlunarskólans 2016 er 

framtíðarsýn til næstu þriggja til fimm ára, stefnumarkandi áherslur skólans, ásýnd, 

upplýsingamiðlun, hugmyndafræði og verkfærakista næstu ára sem geymir aðgerðir til 

innleiðinga.  
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Ársreikningur 2016 
Rekstur skólans, eins og flestra framhaldsskóla landsins, hefur verið frekar erfiður undanfarin 

ár. Þetta á sérstaklega við um árið 2015. Á árinu 2016 var reynt að hagræða enn frekar, m.a. 

með því að draga verulega úr yfirvinnu kennara. Launakostnaður var þó rúmlega 79% af 

rekstrarútgjöldum skólans og þess má einnig geta að launakostnaður var rúmlega 95% af 

framlagi ríkisins samanborið við rúm 98% árið 2015. Þótt árið 2016 hafi verið hagstæðara en 

árið 2015 þá var enn halli á rekstrinum sem nam 9,5 milljónum. 

 

 

Rekstrartekjur (þús. kr.) 2016  2015  Breyting 
milli ára 

Framlag ríkissjóðs  1.261.462   1.174.378 
 

7,4% 

Skólagjöld 203.609 
 

196.383 
 

3,7% 

Aðrar tekjur 40.889   37.567 
 

8,8%  
1.505.959 

 
1.408.328 

 
6,9% 

        
  

Rekstrargjöld (þús. kr.) 

     

Laun og launatengd gjöld 1.201.917   1.153.215 
 

4,2% 

Húsnæðiskostnaður 224.815 
 

217.980 
 

3,1% 

Annar rekstrarkostnaður 65.409   68.909 
 

-5,1% 

Afskriftir 23.325 
 

25.131 
 

-7,2% 

  1.515.465   1.465.235 
 

3,4%       

Rekstrarafkoma (fyrir fjármagnsliði) -9.506   -56.907 
 

-83,3% 

 

Alþjóðasamstarf 2016 
Öflugt alþjóðastarf fer fram í skólanum 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 búum í því að þau auka menningarvitund nemenda, hjálpa 

þeim að skilja og virða ólík samfélög og efla borgaravitund þeirra. Við þetta starf bætast 

síðan verkefni sem ekki njóta styrkja en það eru aðallega nemendaskiptaverkefni milli 

nemenda og kennara í spænsku og frönsku við skóla sem eru á málsvæðum tungumálanna 

ásamt nemendaskiptaverkefnum við Bandaríkin.  

Gert er ráð fyrir að allir nemendur á alþjóðasviði félagsfræðabrautar (gamla fjögurra ára 

kerfið) svo og alþjóðabrautar (nýja þriggja ára kerfið) 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 undanförnum árum 

hafa möguleikar þessara nemenda sífellt verið að aukast.  
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Á árinu 2016 var sem endranær tekið þátt í fjölmörgum verkefnum. Farnar voru ferðir eða 

tekið á móti gestum í tengslum við þau, bæði meðal nemenda og kennara.  Ferðir og 

heimsóknir standa yfirleitt í viku og í langflestum tilvikum gista nemendurnir á heimilum í 

gestgjafalandinu og hýsa gesti þegar fundir eru haldnir í Verzló. 

Ætla má að um 140 nemendur og 14 starfsmenn Verzlunarskóla Íslands hafi tekið þátt í 

erlendu samstarfi á árinu 2016. Í viðauka er ítarlegt yfirit yfir verkefni ársins. 

 

Lokaorð 
Skólastarfið hefur almennt gengið vel á árinu 2016. Aðsókn að skólanum var góð og 

jákvæður andi ríkti meðal starfsmanna og nemenda. Rekstur skólans var krefjandi og var  

fjárhagsleg afkoma neikvæð eins og fyrr var nefnt. Hins vegar horfum við björtum augum til 

framtíðar. 
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Viðauki I 
Verkefni eftir mánuðum 2016  – hver fundur varir í viku. 

Janúar 

Fyrsti fundurinn í EFTAgrant verkefni með Portúgal og Slóveníu. Fundurinn var haldinn í 

Seixtal í Portúgal og tólf nemendur á náttúrufræðibraut tóku þátt í verkefninu ásamt tveimur 

kennurum. Verkefnið ber yfirskriftina United in Biodiversity – keep our world colourful. Þess 

má geta að verkefnið hlaut viðurkenningu í Slóveníu sem eitt af bestu EFTAgrant verkefnum 

ársins. 

Mars 

Fimm nemendur á alþjóðabraut fóru með tveimur kennurum til Sibiu, í Rúmeníu í stóra níu 

landa Erasmus+ verkefninu Young Voices in the European Democracies – DOME. Í allt taka 32 

nemendur á alþjóðabraut þátt í þessu verkefni sem stendur yfir í þrjú ár. 

Annar fundur í EFTAgrant verkefninu með Slóveníu og Portúgal. Sex nemendur og tveir 

kennarar fóru til Tolmin í Slóveníu. 

Níu nemendur í 4. bekk á náttúrufræðibraut tóku á móti nemendum úr St. George‘s high 

school á Rhode Island, USA. 

Apríl 

Fundur í Nordplus junior verkefninu, Nordisk identitet – i møde med det globale var haldið í 

Ósló. Þetta er samstarfsverkefni Danmerkur, Noregs, Íslands og Svíþjóðar. Tíu nemendur og 

tveir kennarar tóku þátt en alls taka þrjátíu nemendur á öðru ári þátt í verkefninu. 

Þriðji fundur í EFTAgrant verkefninu var haldinn í Reykjavík þar sem nemendur og kennarar í 

verkefninu tóku á móti gestum frá Portúgal og Slóveníu. 

Fundur á Salamina, í Grikklandi í stóra Erasmus+ verkefninu, Young Voices in the European 

Democracies /DOME. Fimm nemendur og tveir kennarar á alþjóðabraut tóku þátt. 

September 

Kennaraskiptaverkefni við Gribskov gymnasium í Danmörku. Tveir danskir kennarar dvöldu í 

Verzló í viku og tóku þátt í kennslu með fjórum kennurum skólans. 

Heimsókn þrjátíu danskra nemenda á líffræðisviði í Rysensteen menntaskólanum í 

Kaupmannahöfn með tveimur kennurum. Verkefnið er Nordplus junior verkefni og 

viðfangsefnið Innovativ nordisk forskning i bekæmpelsen af globale energi og 

sundhedsproblemer. Þrjátíu nemendur á náttúrufræðibraut eru í verkefninu ásamt tveimur 

kennurum. 

Skólastjóri og áfangastjóri GUX framhaldsskólans í Sisimiut, á Grænlandi komu í heimsókn til 

að fræðast um starfið í Verzló. 
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Október 

Nemendaskiptaverkefni við menntaskóla í Rumilly í Frakklandi. Tuttuguogfimm nemendur og 

tveir kennarar dvöldu í Frakklandi í viku.  

Fjórir nemendur á alþjóðasviði fóru ásamt tveimur kennurum til Ravenna á Ítalíu í Erasmus+ 

verkefninu, Young Voices in the European Democracies – DOME. 

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

til St. George‘s high school 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. 

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

gymnasium í Kaupmannahöfn. Verkefnið er Nordplus junior verkefni og viðfangsefnið 

Innovativ nordisk forskning i bekæmpelsen af globale energi og sundhedsproblemer. 

Nóvember 

Nýtt tveggja ára Erasmus+ verkefni Welcome to my city – COCI. Fyrsti fundur haldinn í 

Reykjavik. Fimmtán nemendur og þrír kennarar á alþjóðasviði taka þátt í verkefninu með 

Þýskalandi, Portúgal, Finnlandi, Slóveníu og Tyrklandi. 

Nordplus junior verkefni með Finnlandi og Svíþjóð, Jobba i Norden. Fundur var haldinn í 

Reykjavík með þátttöku 6 nemenda á hagfræðibraut og tveggja kennara. 

 

 


