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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 málsvari 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 m.a. 

kemur 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 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 en 

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 fram kemur í skipulagsskrá skólans þá skipar stjórn Viðskiptaráðs Íslands ásamt 

Samtökum atvinnulífsins í skólanefnd fyrir skólann. 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 

 Klara Hjálmtýsdóttir áfangastjóri 

 Sigurlaug Kristmannsdóttir fjarnámsstjóri 

 

Á vorönn 2015 störfuðu 77 kennarar við skólann, 50 konur og 27 karlar, í um 76 stöðugildum. 

Til  fróðleiks má nefna að meðalaldur kennara er 49,9 ár, kvenna 48,8 ár og karla 47. Myndin 

hér að neðan sýnir aldursdreifingu kennara skólans eftir kyni. Lítil endurnýjun hefur verið í 

kennarahópnum, enda er meðalaldurinn einu ári hærri en árið 2014. 
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Á haustönn fækkaði kennurum um 7 og var það aðallega vegna þess að það voru færri bekkir 

í skólanum en veturinn á undan. 

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 fyrirlestrasalir 

 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. 

Fram til þessa 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 mismunadi námsbrauta, sem leiða til stúdentsprófs: 

 

 félagsfræðabraut 

o alþjóðasvið 

 náttúrufræðibraut 

o eðlisfræðisvið 

o líffræðisvið 

 viðskipta- og hagfræðibraut 
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o hagfræðisvið 

o viðskiptasvið 

 

Nemendur geta stundað ofangreint nám við skólann hvort heldur sem er í dagskóla eða 
fjarnámi. 
 
Frá og með hausti 2015 var tekið upp nýtt skipulag við skólann þar sem nemendur ljúka 
stúdentsprófi á þremur árum samtals 207 einingar (fein). Námið er þrískipt: 
 

1. sameiginlegur kjarni 97 einingar 
2. brautarkjarni  60 einingar 
3. pakkar og frjálst val 50 einingar 

 
 Nemendur geta valið um fjórar mismunandi brautir: 
 

 alþjóðabraut 
o félagsvísindi 
o alþjóðasamskipti 
o ferðamálalína 

 nýsköpunar- og listabraut 
o sviðslistir 
o sjónlistir 

 náttúrufræðibraut 
o eðlisfræðilína 
o líffræðilína 
o tölvulína 

 viðskiptabraut 
o hagfræðilína 
o viðskiptalína 
o ferðamálalína 

 

Nemendur 
Haustið 2014 hóf 1261 nemandi nám við skólann en 1242 þreyttu próf vorið 2015, þ.e. 19 

nemendur féllu eða hættu námi (umfram þá sem komu nýir inn) skólaárið 2014–2015. Í 

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

mun fjölmennari en æskilegt hefði verið. Síðastliðið vor (2015) luku 219 nemendur 

verslunarprófi, þar af 3 úr fjarnámi, og 295 stúdentsprófi þar af 8 úr fjarnámi. Um haustið 

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

fjarnámi um sumarið. Í desember 2015 luku 5 nemendur stúdentsprófi úr fjarnámi. Hér að 

neðan er yfirlit yfir útkomu úr prófum vorið 2015. 
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Nemendur sem tóku próf vorið 2015 

  
Fjöldi nemenda 

í próf 
Fullnægjandi 

árangur 
Þurfa að endurtaka einn eða 

fleiri áfanga 
Endanlegt fall, höfðu 
ekki endurtökurétt 

3. bekkur 343 237 93 13 

4. bekkur 290 206 73 11 

5. bekkur 314 204 96 14 

6. bekkur 295 287 0 8 

 1242 934 262 46 

 

Aðsókn að Verzlunarskólanum hefur verið mjög góð og hefur orðið að vísa frá mörgum 

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 bárust 695 umsóknir (val 1 og val 2) frá 79 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 56 21 Varmárskóli 6 3 

Hagaskóli 42 19 Austurbæjarskóli 5 1 

Lindaskóli 36 11 Engjaskóli 5 2 

Réttarholtsskóli 35 16 Grunnsk Ísafjarðar 4 
 

Árbæjarskóli 30 19 Grunnsk. Grindavíkur 4 1 

Grunnskóli Seltj. 28 10 Grunnsk. Þorlákshöfn 4 
 

Salaskóli 21 8 Hraunvallaskóli 4 2 

Foldaskóli 20 8 Njarðvíkurskóli 4 
 

Laugalækjarskóli 19 11 Sólvallaskóli 4 1 

Vatnsendaskóli 19 9 Grunnsk. Bolungarvík 3 
 

Ingunnarskóli 16 10 Grunnsk. Egilsstaðar 3 
 

Langholtsskóli 15 9 Grunnsk. Sandgerði 3 1 

Áslandsskóli 14 6 Grunnsk. Hornafjarðar 3 
 

Hörðuvallaskóli 14 8 Grunnsk. Bláskógab. 2 
 

Setbergsskóli 14 
 

Fellaskóli 2 2 

Smáraskóli 14 7 Grunnsk. Þingeyrar 2 
 

Öldutúnsskóli 14 8 Grunnsk. Borgarness 2 
 

Hlíðaskóli 13 5 Hólabrekkuskóli 2 
 

Víðistaðaskóli 12 5 Grunnsk. Húnaþing v. 2 1 

Vestmannaeyj. 11 2 Hvaleyrarskóli 2 
 

Grundaskóli 11 3 Hvolsskóli 2 
 

Heiðarskóli 11 1 Landakotsskóli 2 1 

Álftanesskóli 10 4 Nesskóli 2 
 

Grunnsk. Mosfellsb 10 7 Tjarnarskóli ehf 2 
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Víkurskóli 10 5 Akurskóli 1 1 

Álfhólsskóli 8 
 

Álftamýrarskóli 1 
 

Kópavogsskóli 8 4 Árskóli 1 
 

Lækjarskóli 8 2 Djúpavogsskóli 1 
 

Snælandsskóli 8 7 Glerárskóli 1 
 

Vogaskóli 8 4 Grunnsk. Hellu 1 
 

Breiðholtsskóli 7 3 Grunnsk. Ólafsvíkur 1 
 

Holtaskóli 7 
 

Grunnsk. Vesturbyggð 1 
 

Sunnulækjarskóli 7 4 Hrafnagilsskóli 1 
 

Ölduselsskóli 7 5 Kleppjárnsreykir 1 1 

Brekkubæjarskóli 6 
 

Klébergsskóli 1 1 

Háteigsskóli 6 3 Grunnsk. Mýrdalshr. 1 
 

Kársnesskóli 6 4 Norðlingaskóli 1 1 

Rimaskóli 6 2 Sjálandsskóli 1 1 

Seljaskóli 6 1 Stóru-Vogaskóli 1 1 

Sæmundarskóli 6 4 
   

 

Verzlunarskólinn hefur í langan tíma tekið inn nemendur í 12 bekki eða 336 nemendur. Hins 

vegar varð skólinn fyrir það miklum niðurskurði í fjárlögum fyrir 2015 og 2016 að það var 

ljóst að ekki væri hægt að taka inn nema 6 bekki ef skólinn ætti að halda sig innan 

fjárheimilda. En það náðist samkomulag við mennta- og menningarmálaráðuneytið um 

aukafjárveitingu fyrir tveimur bekkjum til viðbótar að því gefnu að skólinn tæki á sig kostnað 

við tvo til viðbótar. Þessi aukafjárveiting gilti þó aðeins fyrir árið 2015. Vorið 2015 voru því 

teknir inn 281 nemandi í 10 bekki og var þetta í fyrsta sinn sem nemendur voru teknir inn í 

3ja ára nám. Einnig var sú breyting gerð að nú voru nemendur teknir inn á brautir strax á 1. 

ári. Það voru 74 nemendur sem sóttu um alþjóðabraut, 71 um nýsköpunar- og listabraut, 318 

um náttúrufræðibraut og 232 um viðskiptabraut. Ákveðið var að taka inn í einn bekk á 

alþjóðabraut og einn á nýsköpunar- og listabraut og síðan fimm á náttúrufræðibraut og þrjá 

á viðskiptabraut. 

 

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 2015 

  1. ár 4. bekkur 5. bekkur 6. bekkur 

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

fél/alþ 27 6 21 24 6 18 31 9 22 51 11 40 

nát 140 51 89 144 59 85 137 61 76 142 65 77 

nýs/lis 27 5 22          

við 87 29 58 156 80 76 108 52 59 102 43 59 

  281   324   276   295   
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Það voru því 1176 nemendur sem voru skráðir í skólann í upphafi haustannar. Flestir voru á 

náttúrufræðibraut eða 563 (47,9%). Á viðskiptabraut voru 453 (38,5%), 27 (2,3%) á 

nýsköpunar- og listabraut og 133 á félagsfræðabraut/alþjóðabraut (11,3%). Hér að neðan er 

yfirlit yfir útkomu úr prófum í desember 2015. 

Nemendur sem tóku í próf desember 2015 

  
Fjöldi nemenda í 

próf 
Fullnægjandi 

árangur 
Þurfa að endurtaka einn 

eða fleiri áfanga 
Endanlegt fall, höfðu 
ekki endurtökurétt 

1. ár 281 244 35 2 

4. bekkur 324 219 97 8 

5. bekkur 276 175 99 2 

6. bekkur 294 221 68 5 

 1175 859 299 17 

 

Á 1. ári voru tveir nemendur með fall í fjórum áföngum en fengu að halda áfram þar sem þeir 

höfðu ekki náð 18 ára aldri.  

Fjarnám 
Kennslukerfið Moodle hefur verið notað við fjarkennslu 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 2015. 
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V15 608 5,24 3187 2301 65,7 72,2 

S15 940 4,09 3845 2840 81,1 73,9 

H15 570 5,00 2851 1959 56,0 68,7 

Alls fjarnám 15 2118 4,67 9883 7100 202,9 71,84 

 

Af 940 nemendum sumarannar voru 193 væntanlegir nýnemar (það er nemendur fæddir 

1999) í vélritunaráfanga í fjarnámi. 
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Fjarnámsnemendur eru mun fjölbreyttari hópur en dagskólanemendur. Það má í raun skipta 

fjarnámsnemendum 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 2015 voru elstu nemendur fjarnámsins fæddir árið 1942 og þeir yngstu árið 2003, á milli 

þessara nemenda er 61 árs aldursmunur.  Fjölmennasti aldurshópurinn eru nemendur fæddir 

1996 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 eldri, 

það er fæddir 1995 og þriðji fjölmennasti árgangurinn eru nemendur fæddir 1997.  

Aldursdreifing fjarnámsnemenda árið 2015 kemur fram á næstu mynd. Í þessum tölum eru 

nýnemar Verzlunarskólans í vélritun ekki taldir með. 

 

 
 

Ef fjöldi fjarnámsnemenda 25 ára og eldri er tekinn sérstaklega (það er nemendur fæddir 

1990 og fyrr) þá kemur í ljós að fjöldi þeirra er 14,9% og fjöldi þeirra, sem er 24 ára og yngri, 

er 85,1%.  Þetta kemur fram í næstu töflu. 

 

Fæðingarár Fjöldi % fjöldi 

1942–1990 287 14,9 

1991–2003 1638 85,1 
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Stærstu hópar fjarnemenda eru nemendur Verzlunarskóla Íslands (31,06%), nemendur 

annarra framhaldsskóla (30,63%) og nemendur sem tiltaka ekki í hvaða skóla þeir eru skráðir 

(30,01%). Síðast töldu nemendurnir gætu þó verið skráðir í skóla án þess að taka það fram.  

Grunnskólanemendir eru um 7% af heildinni, nemendur skráðir í erlenda skóla tæpt 1% 

(0.66%) og nemendur skráðir í íslenska háskóla tæplega 0,5% .  Þetta kemur fram í töflunni 

hér fyrir neðan. 

 

Fjarnemendur árið 2015 % af heild 

Háskólanemendur 0,47% 

Nemendur í erlendum skólum 0,66% 

Grunnskólanemendur 7,17% 

Nemendur sem eru ekki í skóla 30,01% 

Nemendur annarra framhaldsskóla 30,63% 

Nemendur VÍ 31,06% 

 

Þegar kynjahlutfall fjarnámsnemenda er skoðað fyrir árið 2015, kemur í ljós að konur eru 

55,0%  og karlmenn eru 45,0%. 

Forvarnir og félagslíf. 
Í Verzlunarskólanum hefur megináhersla í forvörnum verið 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, sbr. síðasta dansleik en þar blésu 61% ballgesta. 

Notkun rafretta hefur aukist mjög og var brugðist við því að banna þær alfarið á sama hátt og 

annað tóbak. 

Geðheilbrigði hefur verið okkur ofarlega í huga síðustu ár og eru ýmsir viðburðir tileinkaðir 

þeim málaflokki á hverju ári. 

Jafnréttisfræðsla hefur aukist í skólanum og hafa nemendur sýnt þeim málaflokki mikinn 

áhuga og barist fyrir ýmsum réttindamálum sem skólinn hefur stutt við í hvívetna. Jöfn staða 

kynjanna er bæði nemendum og starfsfólki skólans hugleikin og unnið hefur verið að því að 

jafna stöðu kynjanna í nefndum og ráðum í skólanum. 

Félagslíf nemenda skólans hefur ætíð verið mjög öflugt og fjölbreytt. Tveir kennarar eru í 

hlutastarfi við að aðstoða nemendur varðandi félagslífið og um leið að veita þeim það aðhald 

sem þörf er á. 

Ársreikningur 2015 
Rekstur skólans var mjög erfiður og var rekstrarafkoman neikvæð sem nemur um 57 

milljónum. Rúmlega 83% af tekjum skólans eru framlag ríkissjóðs. Hækkun á framlagi 

ríkissjóðs var um 8,7% á milli áranna 2014 og 2015 eða sem nemur um 94,5 milljónum. Á 



Verzlunarskóli Íslands  Ársskýrsla 2015 

13 

 

sama tíma þá hækkaði launakostnaður skólans um rúm 18% eða sem nemur 176,5 

milljónum, en launakostnaður ársins 2015 var um 79% af rekstrarútgjöldum skólans.  

 

Rekstrartekjur (þús. kr.) 2015 2014 

Framlag ríkissjóðs    1.174.378 83,4%   1.079.895 83,2% 

Skólagjöld 
 

196.383 13,9% 
 

188.258 14,5% 

Aðrar tekjur   37.567 2,7%   30.157 2,3%   
1.408.328 100,0% 

 
1.298.310 100,0%        

Rekstrargjöld             

Laun og launatengd gjöld 
 

1.153.215 78,7% 
 

976.757 76,6% 

Húsnæðiskostnaður   217.980 14,9%   217.670 17,1% 

Annar rekstrarkostnaður 
 

68.909 4,7% 
 

52.782 4,1% 

Afskriftir   25.131 1,7%   28.028 2,2%   
1.465.235 100,0% 

 
1.275.237 100,0% 

              

Rekstrarafkoma (fyrir fjármagnsliði)   -56.907     23.073   

 

Alþjóðasamstarf 2015 
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 á okkar dögum því þau auka menningarvitund 

nemenda, hjálpa þeim að skilja og virða ólík samfélög og efla borgaravitund þeirra. Gert er 

ráð fyrir að allir nemendur á félagsfræðabraut/alþjóðabraut hafi tækifæri til að taka þátt í 

skólaverkefnum. Á skólaárinu 2015 var sem endranær tekið þátt í fjölmörgum verkefnum og 

farnar ferðir eða tekið á móti gestum í tengslum við slík verkefni bæði meðal nemenda og 

kennara.  Ferðir og heimsóknir standa venjulega yfir í viku og í langflestum tilvikum gista 

nemendurnir á heimilum í gestgjafalandinu og hýsa gesti þegar þeir koma til Íslands. 

Ætla má að um 263 nemendur, 25 kennarar og fjórir aðrir starfsmenn Verzlunarskóla Íslands 

hafi tekið þátt í erlendu samstarfi á árinu 2015. Í viðauka er ítarlegt yfirlit yfir starfsemi 

alþjóðasamstarfs. 

Lokaorð 
Skólastarfið hefur almennt gengið vel á árinu 2015. Aðsókn að skólanum var góð og 

jákvæður andi ríkti meðal starfsmanna og nemenda. Það er þó ljóst að rekstur skólans gekk 

ekki vel á árinu 2015 og fyrirsjáanlegur er erfiður rekstur á árinu 2016. Ástæður þessa eru 

helstar þær að aukafjárveitingar vegna kjarasamninga kennara hafa langt frá því dugað fyrir 

auknum útgjöldum vegna launa. Einnig hafa útgjöld vegna innleiðingar 3ja ára námsins verið 
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kostnaðarsöm því mun skólinn fara verulega fram yfir heimildir í fjölda ársnemenda árin 

2015 – 2018.  

Viðauki I 
Verkefni alþjóðadeildar á árinu 2015. 

 

Verkefni eftir mánuðum 

Janúar 

Fyrsti fundurinn var haldinn í stóru 3ja ára Erasmus+ samvinnuverkefni 9 landa sem 

samanstendur af skólum frá Frakklandi, Ítalíu, Spáni, Rúmeníu, Búlgaríu, Grikklandi, 

Tyrklandi, Þýskalandi og Íslandi. 32 nemendur á félagsfræðabraut taka þátt í verkefninu 

ásamt fjórum kennurum. Verkefnið ber yfirskriftina Young Voices in the European 

Democracies – DOME. 

Fjórir nemendur í 4. bekk fóru til Helsinki í Finnlandi með kennara í Nordplus junior verkefni 

sem bar yfirskriftina Nya företagare i Norden. Verkefnið var samvinnuverkefni Íslands, 

Finnlands, Noregs og Færeyja. 

Febrúar 

Fjórir nemendur í 4. bekk fóru til Skien í Noregi ásamt einum kennara í Nordplus junior 

verkefninu Nya företagare i Norden. 

Fjórir nemendur í 4. bekk fóru til Þórshafnar í Færeyjum ásamt einum kennara í Nordplus 

junior verkefninu Nya företagare i Norden. 

Mars 

Fundur í Reykjavík í Nordplus junior verkefninu Nordisk kultur i endring med globalt 

perspektiv. Samstarfsverkefni með Rysensteen gymnasium, Kaupmannahöfn, Bjertnes 

videregående, Nittedal, Fridegårdsgymnasiet, Bålsta. 30 nemendur í 4. bekk ásamt þremur 

kennurum tóku þátt í verkefninu. 

Fundur í Reykjavik í Nordplus junior verkefninu, Nya företagare i Norden. Samstarfsverkefni 

með Finnlandi, Noregi og Færeyjum. 16 nemendur í 4. bekk tóku þátt í verkefninu og þrír 

kennarar. 

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

school á Rhode Island í USA. 

Fimm nemendur á félagsfræðabraut fóru með tveimur kennurum til Parísar í Erasmus+ 

verkefninu Young Voices in the European Democracies – DOME. 
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Fundur í Reykjavík í nemendaskiptaverkefni milli Verzló og Lycée Chateaubriand. 24 

nemendur úr frönskuvali tóku þátt í verkefninu ásamt tveimur kennurum. Verkefnið er ekki 

styrkt. Nemendur greiða sjálfir fargjaldið en fá frítt fæði og húsnæði hjá frönsku 

nemendunum. Verzlunarskólinn greiðir flugfar og hótel fyrir kennarana. 

20 nemendur í 4. bekk ásamt tveimur kennurum tóku þátt í samvinnuverkefni með 

Haderslev katedralskoli í Danmörku. Verkefnið ber yfirskriftina Nordiske sprog, kultur og 

samfund. Findes der en fælles Nordisk identitet? Verkefnið var styrkt af Nordplus junior. 

Apríl 

18 nemendur á náttúrufræðibraut í 4. bekk og þrír kennarar fóru til Tolmin í Slóveníu. Um var 

að ræða EFTA grant samvinnuverkefni með Gimnazija Tolmin undir yfirskriftinni Green 

Energy. 

September 

Nemendaskiptaverkefni milli Verzló og El Colegio Corazón de María menntaskólans á Spáni. 

15 nemendur og tveir kennarar tóku þátt í verkefninu og fundurinn var haldinn í Reykjavík. 

Heimsókn 29 danskra nemenda á líffræðisviði í Rysensteen menntaskólanum í 

Kaupmannahöfn með tveimur kennurum. Verkefnið er Nordplus junior verkefni og 

viðfangsefnið Forskning og innovation: Innovative nordiske løsninger på globale sundheds- 

og energispørgsmål. 

Nemendaskiptaverkefeni við Lycée Chauteaubriand menntaskólann í Rennes í Frakklandi. 25 

nemendur og tveir kennarar dvöldu í Frakklandi í viku.  

Þrír nemendur í 4. bekk fóru ásamt kennara til Bergen til að taka þátt í The European Youth 

Parliament – Evrópuþingi unga fólksins. 

Fimm nemendur af félagsfræðabraut fóru til Sófía í Búlgaríu ásamt tveimur kennurum til að 

funda í Erasmus+ verkefninu, Young Voices in the European Democracies – DOME. 

Fundur í Reykjavík í Nordplus junior verkefninu Nordiske sprog, kultur og samfund. Findes 

der en fælles nordisk identitet? 19 nemendur tóku þátt í verkefninu með Haderslev 

katedralskole. 

Fundur í Reykjavík í EFTA grant – Green Energy verkefninu. 17 nemendur tóku þátt og fengu 

nemendur frá Tolmin í Slóveníu í heimsókn. 

Nemendaskiptaverkefni milli Verzló og El Colegio Corazón de María menntaskólans á Spáni. 

15 nemendur og tveir kennarar tóku þátt í verkefninu og fundurinn var haldinn í Gijón, Spáni. 
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Október 

Átta 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. 

Ferð 29 nemenda á líffræðisviði í 6. bekk með tveimur kennurum til Rysensteen gymnasium í 

Kaupmannahöfn. Verkefnið er Nordplus junior verkefni og viðfangsefnið Forskning og 

innovation: Innovative nordiske løsninger på globale sundheds-og energispørgsmål. 

Erasmus+ starfsmannaheimsóknir. 5 starfsmenn Verzlunarskólans fóru til Danmerkur. Þeir 

heimsóttu Haderslev katedralskole og Rysensteen gymnasium. 

Nóvember 

Erasmus+ Young Voices in the European Democracies – DOME fundur í Valencia á Spáni. Það 

voru 5 nemendur á félagsfræðabraut og tveir kennarar sem tóku þátt. 

Nordplus junior verkefni með Rysensteen gymnasium, Kaupmannahöfn, Fridegårsgymnasiet, 

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

fund í Kaupmannahöfn. Þema verkefnisins er Nordisk kultur i endring med globalt perspektiv. 


