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1. Inngangur 
Í þessari samantekt er fjallað um aðdraganda og vinnu kennara og annara starfsmanna Verzlunar-

skóla Íslands við innleiðingu nýrrar skólanámskrár. Sú vinna spannar u.þ.b. sex ár, eða frá því ný lög 

um framhaldsskóla voru kynnt árið 2008 og til dagsins í dag.  

Stuttlega er sagt frá vinnu áranna 2008 til 2012 en ítarlegar um skólaárið 2013-2014. 

Fyrirhugað er að innrita fyrstu nemendur inn í 3ja ára nám til stúdentsprófs við Verzlunarskólann 

vorið 2015 og í maí 2014 eru meiri líkur en minni á að það verði að veruleika. 

 

2. Ný lög um framhaldsskóla  
Í júní 2008 komu út ný lög um störf framhaldsskóla. Helstu breytingar á námi til stúdentsprófs eru  að: 

 námsárin skyldu vera þrjú ár í stað fjögurra, 

 einingafjöldi skyldi upp gefinn í feiningum (framhaldsskólaeiningum) 

 ársvinna nemanda með fullnaðarárangri skyldi veita 60 fein 

 árlegur fjöldi vinnudaga nemanda skyldi að lágmarki vera 175 dagar 

 námsbraut skyldi innihalda að lágmarki 45 fein í kjarnagreinum; íslensku, stærðfræði og 

ensku auk kennslu í norrænu máli að þriðja þrepi og þriðja tungumáli að öðru þrepi. Auk þess 

skyldi vera íþróttakennsla til 18 ára aldurs 

Sérhverjum framhaldsskóla var gert skylt að gefa út skólanámskrá sem skiptist í tvo hluta, almennan 

hluta svo og námsbrautarlýsingar. Í almenna hluta skólanámskrárinnar á að gera grein fyrir starfsemi 

skólans, helstu áherslum og stefnumörkun, stjórnskipan, námsframboði og skipulagi náms, kennslu-

háttum, námsmati, stuðningi, ráðgjöf og þjónustu við nemendum o.fl. 

Framhaldsskólum er einnig gert að setja sér námsbrautarlýsingar og leggja fyrir ráðherra til staðfest-

ingar.  Þær skulu byggðar upp í samræmi við ákvæði almenns hluta aðalnámskrár framhaldsskóla og 

skólanámskrár skólans. Í þeim á að koma fram innihald og vægi áfanga í einstökum greinum, sam-

hengi í námi, vægi námsþátta og lokamarkmið náms.  

Framhaldsskólalögin tóku gildi 1. ágúst 2008 og skyldu framhaldsskólarnir hefja 3ja ára nám til 

stúdentsprófs haustið 2011. Af ýmsum ástæðum, m.a. fjármála hrunsins, var gildistökunni frestað um 

óákveðinn tíma. 

 

3. Vinnan 2008-2013 
Strax haustið 2008, áður en vitað var að gildistöku laganna yrði frestað, fór Verzlunarskólinn að kynna 

sér inntak laganna. Meiri hluti starfsmanna skólans fór á eins dags vinnufund á Hótel Glym í Hvalfirði 

þar sem þeim var kynnt lögin og væntanlegt inntak nýrrar aðalnámskrár framhaldsskólanna sem var í 

vinnslu hjá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Þar var fjallað um lærdómsviðmiðin: þekkingu, 

leikni og hæfni og hugmyndafræðinni að baki þeirra (Bloom). Einnig var kynnt hvernig áfangar skyldu 

skiptast á mismunandi þrep frá eitt til fjögur eftir hæfni nemandans að áfanganum loknum.  Skipt var 

í vinnuhópa og fjölluðu þeir um þrepaskiptingu, nýjar framahaldsskólaeiningar, hæfnimarkmið, prófa- 

og kennsludaga, styttingu námstímans og annað sem málinu tengdist.  Í ljós kom að mikill áhugi var 

meðal kennara á málinu og menn voru almennt jákvæðir og opnir fyrir breytingum.  
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Á sama tíma héldu mörg fagfélög fundi og námskeið með sínum félagsmönnum þar sem unnið var 

með ný hugtök varðandi nýjar áfangalýsingar; feiningar, hæfniviðmið; þekking, leikni og hæfni. 

Margir kennarar skólans tóku þátt í slíkri vinnu með sínum fagfélögum og fylgdust vel með umræð-

unni um 3ja ára námið. Eðlilega sýndist sitt hverjum og einhverjir voru uggandi um sín fög.  

Ákveðið var að fresta gildistöku laganna svo vinna við nýja námskrá við skólann lá niðri um tíma. 

3.1 2009-2010 
Skólaárið 2009 – 2010 var Hrafnhildur Guðmundsdóttir ráðin verkefnisstjóri með skipulagningu 3ja 

ára náms. Var þá aftur hafist handa, starfsmenn sem áhuga höfðu að vinna við gerð nýrrar námskrár 

var skipt í hópa og unnið m.a. með: 

 markmið skólans 

 markmið brauta 

 skoðaður var útreikningur á áföngum m.v. hvað lægi að baki hverrar fein 

 lærdómsviðmið: þekking, leikni, hæfni 

 lykilhæfniþættir: erl. tungumál, íslenska, stærðfræði, náttúrugreinar, námsleikni, sköpun, 

ábyrgðarkennd, borgaravitund o.fl. 

 gerð nýrra brauta  

 kennsluhætti og námsmat 

Að mestu leyti voru þetta umræður sem fóru fram í hópunum og hóparnir kynntu svo niðurstöður 

sínar fyrir hinum. Engar lokaniðurstöður fengust í þessari vinnu en góð umræða myndaðist og fólk 

sem þátt tók gerði sér vel grein fyrir því sem í vændum var. Ljóst var að menn höfðu ekki miklar 

hugmyndir um að gjörbreyta skólanum, heldur halda í verslunarprófið og þær brautir sem nú eru. 

3.2 2010-2012 
Lítið var unnið í nýrri námskrá veturinn 2010 – 2011 líklega vegna óljósra skilaboða frá menntamála-

yfirvöldum svo og skilaboða frá stéttarfélagi kennara um að námskrárvinna væri ekki inni í 

vinnuramma kennara. Aðalnámskrá framhaldsskóla kom út árið 2011 og urðu þá áherslubreytingar 

ljósari.  Í henni eru birt dæmi um áfangalýsingar í íslensku, stærðfræði og erlendra mála m.t.t.  

hæfnikrafna á mismunandi þrepum. Einnig er vel gert grein fyrir þeim áherslum varðandi lykilhæfni 

sem eiga að endurspeglast í öllu skólastarfi ásamt hversu hátt hlutfall áfanga æskilegt væri á hverju 

þrepi. Nokkrar deildir byrjuðu þá þegar að skoða eigin áfanga miðað við nýja aðalnámskrá. 

Á deildarstjórafundi vorið 2012 var ákveðið að þrír deildarstjórar sem ágætlega voru inni í 

umræðunni um námskrá tæku að sér að hanna samræmt skjal fyrir nýjar áfangalýsingar. Það skyldi 

innihalda svæði fyrir lærdómsviðin, fein, skipulag námsins  o.fl. Ingibjörg S. Helgadóttir, Sólveig 

Friðriksdóttir og Guðrún Inga Sívertsen tóku það verk að sér. Unnu þremenningarnir sniðmát að 

áfangalýsingum þar sem gert var ráð fyrir að einnig yrði gert grein fyrir á hvaða hátt grunnþættir 

menntunar kæmu inn í áfangann, svo og kennsluskipulag hvers áfanga. Sumar deildir byrjuðu þá 

þegar að setja sína áfanga inn í nýja sniðmátið, en aðrar biðu. 

3.3 2012-2013 
Í byrjun árs 2013 var ákveðið að allar deildir skyldu skrifa nýjar áfangalýsingar fyrir þá áfanga sem 

kenndir voru í deildinni og skyldi borgað fyrir hverja áfangalýsingu. Áætlað var að þeirri vinnu skyldi 

vera lokið 20. maí sama ár. Fimm manna nefnd sem skipuð var Ástu Henriksen, Ingibjörgu S. 

Helgadóttur, Sigurlaugu Kristmannsdóttur, Þorkeli Diego og Þórði Möller var stofnuð. Nefndinni var 

ætlað að: 
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 koma deildum af stað með vinnuna og fylgja eftir og vera til taks til skrafs og ráðagerðar 

 yfirfara upp á samræmingu skjala 

 halda utanum skjölin sem til urðu 

Sú nefnd hittist reyndar bara einu sinni og vegna kjaramála varð ekki framhald á þeirri vinnu. Í 

kjölfarið var stofnuð nefnd með fulltrúum flestra deilda í skólanum til að ákvarða hversu mikil vinna 

fælist í gerð áfangalýsinga og hversu margar klst. eðlilegt væri að kennari fengi borgað fyrir þá vinnu. 

Eftir samtöl við starfsmenn Kvennaskólans í Reykjavík, sem nýlega hafði farið í gegnum sömu vinnu 

var ákveðið að fá Kvennaskólann til að kynna hvernig þeir stóðu að vinnu nýrrar námskrár. Niður-

staðan varð sú að samið var við skólastjóra Verzlunarskólans að kennarar fengu því sem næmi 12 

klukkustunda vinnu við gerð hverrar áfangalýsingar. Um mánaðamót maí-júní voru deildir búnar að 

skila langflestum áfangalýsingum. 

Í apríl 2013 ákvað stjórn skólans ásamt skólanefnd að stefnt skyldi að því að  Verzlunarskóli Íslands 

skyldi bjóða 3ja ára nám til stúdentsprófs vorið 2015 þrátt fyrir enn óskýr skilaboð yfirvalda. Fyrstu 

nemendur slíks náms myndu hefja nám í ágúst 2015. Í kjölfarið auglýsti skólastjóri eftir verkefnastjóra 

við þá vinnu og var undirrituð ráðin í hálft starf frá haustönn 2013. Byrja skyldi á skipulagi 3ja ára 

námsins og þar með gerð nýrrar skólanámskrár þar sem fyrsta skrefið yrði hluti brautalýsinga. Vegna 

óvissu í kjaramálum kennara var varaáætlunin sú að gera skólanámskrá skv. kröfum Aðalnámskrár 

miðað við 4ra ára nám til stúdentsprófs eins og það er í dag. 

 

4.  Vinnan 2013-2014 
Í upphafi skólaárs 2013 – 2014 var ákveðið að Guðrún Inga Sivertsen yrði undirritaðri til aðstoðar við 

námskrárvinnunna í 25% starfi.  Ákváðum við strax ákveðna tíma í stundtöflu okkar hvenær við 

myndum hittast og vinna saman og skiptum þess á milli verkum. Auk þess funduðum við reglulega 

með Þorkeli Diego yfirkennara og Hrafnhildi Guðmundsdóttur, áfangastjóra í afleysingum. Efni sem til 

var úr vinnu fyrri ára var skoðað og unnið áfram eftir þeim hugmyndum. Flestum þeim hugmyndum 

var komið fyrir inni í Moodle, fjarnámskerfi skólans þar sem ákveðið var strax að öllu efni sem 

safnaðist saman yrði komið. Með þeim hætti yrði öll vinnan við námskrárgerðina sýnileg öllu starfs-

fólki skólans. Ákveðið var að við Guðrún Inga myndum byrja á að fara yfir allar áfangalýsingar, koma 

með athugasemdir til kennara og fá þær síðan endursendar. Var það ærin vinna þar sem alls 108 

áfangar voru endurskoðaðir. Þegar þeirri vinnu var lokið um mánaðamót september október var 

komið að framhaldinu. 

4. október fór undirrituð ásamt Guðrúnu Ingu, Þorkeli og Hrafnhildi á fund Bjargar Pétursdóttur og 

Evu Huldar Friðriksdóttur í Mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Ástæða þess fundar var að fá frá 

fyrstu hendi þeirra hugmyndir um 3ja ára námið og brautalýsinga svo og skráningin inn á namskra.is. 

Létu þær vel af starfi Kvennaskólans við þeirra skipulagningu og var því ákveðið að tala aftur við 

fulltrúa Kvennó. Það var svo gert 20. nóvember þar sem við fengum greinagóðar upplýsingar um 

hvernig þeirra vinnu var háttað við skipulagningu 3ja ára námsins og reynslu. Voru það Ingibjörg 

Axelsdóttir og Oddný Hafberg sem tóku á móti undirritaðri, Þorkeli og Hrafnhildi.  

11. og 12. nóvember fóru undirrituð ásamt Hrafnhildi, Þorkeli og Sigurlaugu á mjög áhugavert tveggja 

hálfs daga námskeið um árangursríka innleiðingu breytinga á vegum Endurmenntunar.  

Fyrstu plön gerðu ráð fyrir einum laugardegi í vinnu og var fyrirhugað að fara laugardaginn 16. 

nóvember út fyrir bæinn og vinna að námskránni og var sú tillaga auglýst í skólanum. Vorum við 
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Guðrún Inga ásamt Þorkeli og Hrafnhildi búin að gera drög að áætlun þar sem unnið yrði að 

markmiðum skóla og brauta og byrjað að raða inn áföngum á brautir. Fljótlega kom í ljós að mikill 

kurr var meðal kennara þar sem frést hafði að ekki ætti að greiða aukalega fyrir þá vinnu. Eftir 

nokkrar viðræður við forsvarsmenn kennarafélags skólans var sú ferð blásin af og önnur áætlun, 

framkvæmdaáætlun, leit dagsins ljós (Sjá fylgiskjal I). 

Undanfarin ár hafa nokkrir vinnudagar verið teknir í umræðu um framtíðarnám við skólann. M.a. var 

árið 2009 gerð SVÓT greining þar sem styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri skólans voru rædd. 

Framtíðarþing skólans var haldið með nemendum og starfsmönnum skólans haustið 2012. Þegar 

unnið var við skipulag námskrárinnar voru skýrslur og minnispunktar frá öllum þessum fundum 

skoðaðir. 

4.1 Framkvæmdaáætlun 
Við gerð framkvæmdaáætlunarinnar var skoðað hvaða atriði það væru sem þyrfti að vinna til að fá 

brautarlýsingarnar samþykktar af menntamálayfirvöldum. Var ljóst að það þyrfti að: 

 endurskoða og endurgera markmið skólans 

 ákveða hvaða brautir skólinn ætlaði að hafa og skrifa markmið þeirra 

 ákveða hvaða áfangar eða hversu margar feiningar æskilegt að væri í hverju fagi á nýjum 

brautum svo og í kjarna 

 skoða kennsluhætti og námsmat og setja á blað æskileg viðmið 

 nýjar áfangalýsingar með hæfniviðmiðum og þrepaskiptingum 

 greina grunnþætti og lykilhæfni í öllu skólastarfi 

 gera nýtt skipulag skólans m.t.t.  3ja ára náms, t.d. hversu margar annir, hversu margar 

feiningar ætti að vera viðmiðið í hverjum áfanga, stundatöflugerð, kennsluskiptingu kennara, 

fjöldi kennsludaga og prófdaga o.fl. 

Ofangreindum þáttum var raðað í „áfanga“ og gerð tímaáætlun. Sýnt var að sumt þyrftu deildirnar að 

vinna en annað gátu aðrir komið að. Þá var ákveðið að auglýsa eftir áhugasömu fólki í hópastarf og að 

sú vinna yrði greidd. 44 kennarar og annað starfsfólk tók þátt í vinnunni og var þeim skipt niður á 

fjóra hópa: Viðskiptabrautarhóp, Náttúrufræðibrautarhóp, Alþjóðafræðibrautarhóp og svokallaðan 

Opinn hóp sem skyldi hugsa nýja braut. Einn kennari var síðan ráðinn sem hópstjóri hvers hóps þau; 

Aðalheiður Ásgrímsdóttir, Þórhalla Arnardóttir, Jón Ingvar Kjaran og Ármann Halldórsson. Haldinn var 

fundur með þeim, ásamt Guðrúnu Ingu, Þorkeli og Hrafnhildi og þeim kynnt áætlunin. Hlutverk 

hópstjóra skyldi vera að: 

 vera ábyrgur fyrir vinnu hópsins, skipta verkum o.þ.h. 

 ákveða tíma fyrir vinnuna í samráði við meðlimi hópsins 

 skrá fjölda vinnustunda fyrir hvern meðlim í hverjum hópi um sig og koma til Inga 

 skipa fundarritara og sjá til þess að fundargerðir fari inn í Moodle 

 vera tilbúinn með samantekt um vinnu hópsins á ákveðnum skiladögum  

Enn fremur var ákveðið að hópstjórar, ásamt verkefnastjóra og aðstoðarmanni, yfirkennara og 

áfangastjóra mynduðu rýnihóp sem hittist og ræddu niðurstöður. 

26. nóvember hélt undirrituð kynningu fyrir alla þátttakendur í hópunum þar sem kynnt var starfið 

framundan. 

file://verslo.is/fs/s-homedir/SKOLI/Ný%20framhaldsskólalög/Vinna%202013-2014/Fylgiskjöl%20með%20áfangaskýrslu%20v2014/FSKJ%20I%20-%20Framkvæmdakort%202013-2014.xlsx


  

INGIBJÖRG S. HELGADÓTTIR 6 

 

4.1.1 Áfangi I - Áfangalýsingar 

Áfangalýsingar eins og þær voru í 4ra ára náminu voru unnar á vorönn 2013, yfirfarnar og endur-

gerðar um haustið. Þeim var raðað inn á núverandi brautir (Sjá fylgiskjal II) þar sem í ljós kom að 

m.t.t. hæfniþrepa voru þær allar innan marka m.t.t. viðmiða Aðalnámskrár framhaldsskóla 2011. 

Þessari vinnu var lokið um mánaðamót sept./okt. Vitað var frá upphafi að það þyrfti að endurskoða 

áfangalýsingarnar þegar frekari vinnu 3ja ára námsins væri lokið.  

4.1.2 Áfangi II – Markmið skóla og brauta 

Á starfsmannafundi þriðjudaginn 11. nóvember voru deildir beðnar um að koma með tillögu um 

markmið skóla, hvaða brautir og markmið þeirra ætti að bjóða upp á og hversu margar feiningar 

deildin teldi æskilegt að kenndar væru í þeirra greinum á viðkomandi brautum. Deildirnar fengu tíma 

fram til 31. nóvember til að skila vinnu sinni sem síðan var sett inn á Moodle. Hugmyndir um sama 

efni frá fyrri vinnu var sett inn á Moodle til að deildir gætu rifjað upp það sem þær höfðu gert áður. 

Þegar hér var komið var stutt í jólapróf og ákveðið að gera hlé þar til á nýju ári. Í janúar tóku hóparnir 

til starfa, héldu nokkra fundi og komu með sínar tillögur að markmiðum skólans (Sjá fylgiskjal III) og 

markmiðum brautanna fjögurra (Sjá fylgiskjal IV). Niðurstaðan var að nöfn brautanna yrðu: 

Alþjóðabraut, Viðskiptabraut, Náttúrufræðibraut og Nýsköpunarbraut. Rýnihópurinn hittist þegar allt 

efni var tilbúið, fór yfir og samræmdi. Ákveðið var að hafa nokkur markmið sem væru sameiginleg 

öllum brautum sem lýsti skólastarfinu, kennsluháttum og fleiru en svo yrðu nokkur sértæk markmið 

sem einkenndi brautirnar. Síðan voru markmiðin sett á Moodle og fólk beðið um að koma með 

athugasemdir ef það hefði einhverjar. Viðbrögð voru ekki mikil frá starfsmönnum. 

Á starfsmannafundi þriðjudaginn 4. febrúar kynntu Ingibjörg og Guðrún Inga tillögur um markmið 

skólans og brauta og næstu skref. Einnig hélt Árný Reynisdóttir, enskukennari við VÍ, fyrirlestur þar 

sem hún sagði frá Íslandsáfanga sem hannaður var við MA fyrir nokkrum árum. En hún hélt utan um 

þá vinnu á þeim tíma. 

4.1.3 Áfangi III – Áfangar í kjarna og brautum. Val. 

Þá var komið að stóra málinu, að hóparnir myndu koma sér saman um hversu margar feiningar yrðu í 

sameiginlegum kjarna allra brauta og svo hvað myndi einkenna hverja braut. Ingibjörg og Guðrún 

Inga héldu fyrst kynningarfund með hópstjórum og síðan annan fund með hverjum hópi þar sem farið 

var yfir kröfur Aðalnámskrá, kröfur háskólanna sem þá var vitað um. En Ingibjörg hafði verið í 

sambandi við starfsmenn Háskóla Íslands og fengið upplýsingar hjá þeim. Endanlegar upplýsingar 

voru ekki á hreinu frá Háskólanum fyrr en í mars.  

Ákveðið var að láta hópunum ekki í té gögn úr fyrri vinnu til að þeir myndu ekki festast í fyrri hug-

myndum heldur fá að byggja brautina upp á eigin reynslu og hugmyndum. Ingi hafði á starfsmanna-

fundi þriðjudaginn 5. nóvember kynnt sínar hugmyndir um 6 og 3ja feininga áfanga, en með því yrði 

líklegast auðveldast að koma náminu fyrir í stundatöflur 3ja ára. Glærur frá þeim fundi voru inni á 

Moodle og ákveðið var að byrja á því að gera ráð fyrir 6 eða 3ja feiningum í hverjum áfanga nema 

leikfimi, einni. Hóparnir héldu nokkra fundi og eðlilega voru menn ekki alltaf sammála. Engir erfið-

leikar urðu þó í samskiptum manna á milli. Niðurstaða hópanna varðandi kjarnafög brautanna var 

nokkuð samhljóða og gerði Ingi skólastjóri sameiginlegan kjarna sem byggði á hugmyndum allra 

hópa. Voru hóparnir nokkuð sáttir við hans tillögu. Vegna mikilla krafna nokkurra deilda háskólanna 

um fjölda feininga í stærðfræði og raungreinum átti Náttúrufræðihópurinn í töluverðum vandræðum 

með að koma einhverjum öðrum fögum að en þeim. Þau prófuðu sig áfram ef feiningarnar yrðu fimm 

í stað sex og reyndist það koma betur út varðandi möguleika á valgreinum á brautinni. Hugmyndir 

brautanna voru kynntar í rýnihópnum og fyrirhugað var að hópstjórarnir myndu kynna þær á 

starfsmannafundi 8. apríl. Vegna páskafrís sem var á næsta leyti og prófagerða óskuðu deildarstjórar 

file://verslo.is/fs/s-homedir/SKOLI/Ný%20framhaldsskólalög/Vinna%202013-2014/Fylgiskjöl%20með%20áfangaskýrslu%20v2014/FSKJ%20II%20-Brautalýsingar%20Ný%20heiti.xlsx
file://verslo.is/fs/s-homedir/SKOLI/Ný%20framhaldsskólalög/Vinna%202013-2014/Fylgiskjöl%20með%20áfangaskýrslu%20v2014/FSKJ%20III%20-%20Markmið%20skólans.docx
file://verslo.is/fs/s-homedir/SKOLI/Ný%20framhaldsskólalög/Vinna%202013-2014/Fylgiskjöl%20með%20áfangaskýrslu%20v2014/FSKJ%20IV%20-Markmið%20fjögurra%20brauta%20Verzlunarskóla%20Íslands.docx
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eftir því að fá þennan þriðjudag sem fundardag deilda. Orðið var við þeirri ósk en deildarstjórar 

beðnir um að sýna starfsmönnum deildanna hugmyndirnar sem voru líka inni á Moodle og því öllum 

opnar. 

4.1.4 Áfangi IV – Kennsluhættir og Námsmat 

Ákveðið var að hafa hálfan vinnudag fimmtudaginn 6. mars þar sem deildir ynnu saman og skoðuðu 

kennsluhætti og námsmat sinna áfanga. Byrjað var á því að safnast saman í rauða sal þar sem Þorkell, 

yfirkennari sagði frá samantekt sem hann hafði gert um námsmat í skólanum. Ingibjörg gerði einnig 

grein fyrir stöðu mála við námskrárgerðina. Eftir þetta fengu deildirnar eftirfarandi verkefni til að 

leysa: 

 1. Um kennsluhætti:  
a. Hvað einkennir kennsluhætti í ykkar grein/-um?  

b. Hafa orðið breytingar á kennsluháttum undanfarin misseri?  

c. Teljið þið að skólinn ætti að marka sér stefnu varðandi kennsluhætti? (Án þess að skerða frelsi 
kennara).  
 
Ef svo er: Hvers konar kennsluhættir teljið þið að æskilegt sé að verði leiðandi í skólastarfi skólans? 
(Það er nóg að koma með stikkorð sem áfram verður unnið með).  
 
2. Um námsmat:  
a. Hvernig er námsmati í ykkar grein/_um háttað?  

b. Gætuð þið hugsað ykkur að hafa námsmatið með öðrum hætti? Ef já; hvernig?  

c. Finnst ykkur að skólinn eigi að setja ákveðnar línur varðandi námsmat? T.d. um vægi lokaprófa og 
símats (verkefna á önninni), próflausa áfanga, lágmarks einkunnar á lokaprófi og jafnvel annarmati? 
Eitthvað annað sem þið teljið mikilvægt varðandi námsmat?  
 

Deildirnar unnu saman í u.þ.b. tvær klukkustundir, skiluðu vinnu sinni til Þorkels og kynntu niður-

stöður sínar eftir vöfflukaffi í matsal kennara. Þessi vinna kennara er inni í Moodle en helstu niður-

stöður eru að kennurum finnst þeir beita fjölbreyttum kennsluháttum og hafa einnig fjölbreytt 

námsmat. Þeim finnst ekki að skólinn eigi að setja ákveðna stefnu hvorki varðandi kennsluhætti né 

námsmat heldur að hver deild og kennari verði að fá að þróa sínar aðferðir.  

 

4.1.5 Áfangi V – Grunnþættir og lykilhæfni brauta 

Þriðjudaginn 1. apríl var aftur tekinn hálfur dagur í vinnu vegna námskrárinnar. Í þetta sinn til að finna 

hvernig skólinn ynni með lykilhæfni sem er alveg ný hugsun í Aðalnámskrám skólanna. Þá þurfti að 

fara í gegnum áfanga deildanna og finna í hvaða áföngum og á hvaða hátt tekið væri á lykilhæfni. 

Ingibjörg byrjaði með stutta kynningu á gangi mála í námskrárvinnunni í heild og fjallaði síðan á 

praktískan hátt um níu atriði sem teljast til lykilhæfni nemenda. Fór hún í gegnum hverja og eina 

lykilhæfni og sýndi hvernig hægt væri að finna hana í áföngunum; innihaldi áfangans, kennsluháttum 

og námsmati. Þar sem lykilhæfni á að endurspeglast í öllu skólastarfi var einn hópur, skólahópur, 

myndaður með námsráðgjöfum, fulltrúa skrifstofunnar, áfangastjóra, yfirmanni bókasafns og 

félagslífsfulltrúa. Þeirra hlutverk var að fara í gegnum almennt skólastarf og finna hvernig skólinn ynni 

með lykilhæfni annars staðar en beint í náminu sjálfu. 

Hóparnir fengu eftirfarandi verkefni: 

Vinna deilda: 

• Hugsa lykilhæfniþætti út frá 
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o Núverandi áföngum (innihaldi, verkefnum, kennsluháttum, 

námsmati) 

o Velji einn til tvo áfanga og kynni stuttlega fyrir hinum. 

 

Vinna skólahóps: 

• Hugsa lykilhæfniþætti út frá 

o Stefnum skólans og áætlunum (jafnréttisáætlun,  markmiðum, 

þróunarvinnu, öllum stoðdeildum, þjónustu í skólanum, félagslífi, 

nemendasamskiptum …) 

 

Eftir vinnu deildanna var kaffi og meðlæti og síðan sögðu deildirnar stuttlega frá sínum niðurstöðum. 

Af niðurstöðunum að dæma er skólinn ágætlega að sinna öllum lykilhæfniþáttum en líklega mismikið. 

Þar sem ekki var langur tími gefinn í þessa vinnu varð þessi vinna kannski yfirborðskennd en fólk ætti 

a.m.k. vandræðalaust að geta haldið áfram þessari vinnu. 

Á þessum sama fundi kynnti Guðrún Inga niðurstöður könnunar sem við gerðum meðal útskrifaðra 

nemenda frá Verzlunarskólanum. Sú könnun var send rafræn á um 30 fyrrverandi nemendur þar sem 

þeir svöruðu nokkrum spurningum um upplifun sína af námi við skólann. Guðrún Inga greinir frá 

þessari könnun í fylgiskjali V. 

4.2 Skipulag skólans 
Hugmyndin var að samhliða áfangavinnunni myndi skólastjórn ásamt fleirum vinna að skipulagi 

skólans. Þar átti að taka á t.d.: 

 fjölda anna og skiptingu þeirra á skólaárið 

 skipting kennslu- og prófdaga 

 námsmati, hvar gæti símat verið og ekki þörf á lokaprófi? 

 skóladagatali 

 stundatöflugerð 

 kennsla kennara miðað við fjölda anna o.þ.h. 

 launamál ef eitthvað væri óljóst þar m.t.t. gildandi kjarasamninga  

Þessi hlið er enn ekki frágengin en er í vinnslu. Skólastjóri hélt fund með rýnihópnum þar sem hann 

kynnti sínar hugmyndir sem eru m.a.: 

 Þrjár annir, 12 vikur hver önn, 11 vikna kennsla og ein í námsmat. 

 Fimm feiningar hver áfangi í stað sex eins og lagt var af stað með. Í vinnu hópanna kom 

nokkrum sinnum fram að fólki fannst eðlilegra og þægilegra að hafa fimm feiningar í stað 

sex. 

 Kjarni og brautakjarni eins og hóparnir gerðu ráð fyrir. 

 Pakkaval í stað sviða, líklega u.þ.b. tíu pakkar með tveimur fimm feininga áföngum hver. 

Nemendur velji síðan fimm slíka pakka,allt eftir áhugasviði og hvað þeir hyggjast gera í 

framtíðinni. 

 Frjálst val tíu feiningar eða tveir áfangar eins og er nú. 

Rýnihópnum leist ágætlega á hugmyndirnar og var að sjá að þeim fyndist þær ekki á skjön við það 

sem hóparnir höfðu verið að hugsa þó þær væru ekki algjörlega eins. Fram kom að passa verði mjög 

vel upp á að þrepaskiptingin verði innan þeirra marka sem kröfur háskólanna, Aðalnámskrá og 

menntamálayfirvöld ganga út frá. 

file://verslo.is/fs/s-homedir/SKOLI/Ný%20framhaldsskólalög/Vinna%202013-2014/Fylgiskjöl%20með%20áfangaskýrslu%20v2014/FSKJ%20V%20-%20Viðhorfskönnun%20útskrifaðra%20nemenda%20VÍ.docx
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5. Næstu skref 
Um leið og skipulag skólans er frágengið og skólastjórn hefur samþykkt hugmyndir hópanna um 

innihald brauta er hægt að halda áfram vinnunni. Líklegt er að það verði strax á vinnudögum 

haustannarinnar. Væntanlega mun skipulagið verða nokkurn veginn eftirfarandi: 

 Ágúst: Deildir skipuleggja og endurgera áfanga sína miðað við feiningar og þrep og raða inn á 

brautirnar. 

 September: Vinnuhópur (fámennur, hugsanlega rýnihópurinn)  raðar endanlega nýjum 

áföngum inn á annir 3ja ára námsins. 

 September: Brautahóparnir finni lykilhæfni brautanna, m.t.t. áfanganna sem þar verða 

kenndir og skólastarfsins í heild. 

 September/Október: Skrá áfanga, brautir, lykilhæfni og annað í namskra.is. 

 

Ofangreind atriði munu að öllum líkindum verða tilbúin í lok haustannar. Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið óskar eftir að brautalýsingar verði komnar inn á namskra.is fyrir 1. 

október en undirrituð fékk upplýsingar um að hægt verði að fá einhvern frest ef brautarlýsingar verði 

í aðalatriðum tilbúnar.  Í haust var gert skapalón fyrir nýjar brautir m.t.t. þrepa og fjölda feininga og 

þar á að vera auðvelt að sjá hvort skólinn uppfylli kröfur háskólanna og menntayfirvalda. Vonandi 

kemur það að góðum notum við vinnu haustsins þótt hugsanlega þurfi að breyta einhverju. (Sjá 

fylgiskjal VI).  

 

Þá er eftir að fara í gegnum almenna hluta skólanámskrárinnar og gera hann sýnilegan á heimasíðu 

skólans. Sá hluti hefur ekki verið skoðaður nema að litlu leyti en vonandi verður hægt að vinna hann 

að einhverju leyti á vorönn næsta skólaárs. 

 

Reykjavík, 30. maí 2014, 

 

Ingibjörg S. Helgadóttir, 

verkefnastjóri námskrár, 

Verzlunarskóla Íslands. 

 

  

file://verslo.is/fs/s-homedir/SKOLI/Ný%20framhaldsskólalög/Vinna%202013-2014/Fylgiskjöl%20með%20áfangaskýrslu%20v2014/FSKJ%20VI%20-%20Skapalón%20fyrir%20brautarlýsingar.xlsx
file://verslo.is/fs/s-homedir/SKOLI/Ný%20framhaldsskólalög/Vinna%202013-2014/Fylgiskjöl%20með%20áfangaskýrslu%20v2014/FSKJ%20VI%20-%20Skapalón%20fyrir%20brautarlýsingar.xlsx
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6. Framhald - Vinnan 2014-2015 
Í byrjun skólaárs 2014-2015 var haldið áfram að vinna að skipulagi 3ja ára náms til stúdentsprófs við 

Verzlunarskóla Íslands. Á fyrstu dögum haustannar var ljóst að skólastjóri vildi gera breytingartillögur 

á skipulagi því sem vinnuhópurinn skilaði um vorið. Þær hugmyndir kynnti hann fyrir starfsmönnum á 

starfsmannafundi 9. september. Áfram yrði sameiginlegur kjarni óbreyttur bæði hvað varðar fjölda 

eininga og innihald. Brautakjarni gæti einnig verið óbreyttur en óskaði skólastjóri eftir að það yrði 

farið vel yfir þá m.t.t. hverrar brautar. Sviðin þyrfti að endurskoða og þau yrðu í formi nokkurra 30 

eininga pakka sem nemendur gætu valið um. Loks yrði 20 eininga frjálst val. Samtals yrði nám til 

stúdentsprófs 207 einingar. 

6.1 Vinnufundur í KSÍ 26. september 
Ákveðið var að halda vinnufund 26. september þar sem farið yrði yfir brautakjarna og hannaðir 

pakkar fyrir hverja braut. Kallaði verkefnastjóri 18 starfsmenn sem höfðu verið í vinnuhópum síðasta 

árs. Voru þeir aðilar oftast deildarstjórar sinna deilda eða tilnefndir af deildarstjórum. Auk kennara, 

námsráðgjafa, skrifstofumanns voru tveir stjórnendur skólans einnig þátttakendur. Mikilvægt þótti að 

allar deildir ættu fulltrúa á þessum vinnufundi. Þessum 18 manna hópi var skipt í tvo níu manna hópa 

þar sem annar átti að einbeita sér að Náttúrufræðibraut og Viðskiptafræðibraut. Hinn átti að skoða 

Alþjóðabraut og hina nýju Lista- og Nýsköpunarbraut. Verkefni hópanna var að: 

1. fara yfir brautakjarna viðkomandi brauta og koma með athugasemdir ef einhverjar 

2. raða áföngum í bundið pakkaval í samræmi við fyrri hugmyndir hópanna, markmið skólans 

og viðkomandi brauta, kröfur Aðalnámskrár og háskólanna – skv. kynningu skólastjóra  

Eftir að hóparnir höfðu farið yfir brautakjarna og gert tillögur að pökkum hittust hóparnir tveir og 

kynntu og ræddu niðurstöður hvors hóps. Niðurstaðan var að ekki þótti ástæða til að breyta 

einhverju í brautakjörnum og tillögur að samtals 17 pökkum urðu til. 

6.2 Endurskoðun pakka 
Fljótlega eftir fundinn var ljóst að ekki var raunhæft að bjóða upp á 17 mismunandi valpakka og 

reyndust sumir pakkarnir of líkir. Var því ákveðið að náttúrufræðideildin tæki að sér að fækka 

pökkum og hanna þrjá nýja pakka fyrir Náttúrufræðibrautina, viðskiptadeildin gerði slíkt hið sama 

fyrir Viðskiptabrautina. Sögu- og félagsfræðideildin tók að sér að endurskoða pakka fyrir 

Alþjóðabrautina og myndaður var 4ra manna hópur til að endurskoða pakka fyrir Lista- og 

Nýsköpunarbraut.  Ákveðið var að hafa viðamikið lokaverkefni í hverjum pakka þar sem nemendur 

myndu nota þá þekkingu, leikni og hæfni sem þeir hafa öðlast í náminu öllu.  

Niðurstaða þessarar endurskoðunar var að mestu leyti tilbúin í október. Lista- og nýsköpunarbrautin 

þurfti meiri tíma og var í raun ekki tilbúin fyrr en í febrúar svo og ferðamálapakkinn. 

Eftir endurskoðun litu sameiginlegur kjarni og brautakjarnar eftirfarandi út. 

  



  

INGIBJÖRG S. HELGADÓTTIR 11 

 

 

 Sam. kjarni Kjarni á 
Alþjóðabr. 

Kjarni á 
Viðsk.br. 

Kjarni á 
Náttúru
fr.br. 

Kjarni á 
Lista- og 
Nýsk.br. 

Íslenska 20         

Enska 15 10 5   10 

Íþróttir 6         

Upplýsingatækni 5   5 5   

3. mál 15         

Danska/Norðurl.mál 10         

Saga 10 5       

Viðskiptagreinar 10         

Tjáning 1         

Lífsleikni 3         

Vélritun 2         

Stærðfræði   15 25 35 15 

Náttúruvísindi   10 10   10 

Alþjóðafr   10       

Landafr   5       

Menningarfr   5      

Listir og menning     5 

Margmiðlun        5 

Efnafr       5   

Eðlisfr       5   

Líffr       5   

Jarðfr       5   

Listir og heimsp         5 

Listasaga         5 

Lögfræði     5   5 

Bókfærsla     5     

Fjármál     5     

 96 60 60 60 60 

 

6.3  Ferðamálapakki 
Við vinnu við endurgerð pakka í Viðskiptadeild kom fram hugmynd um ferðamálapakka. Var vel tekið 

í þá hugmynd og var ákveðið að sá pakki yrði bæði í boði fyrir Alþjóðabraut og Viðskiptabraut. Sex 

manna hópur var myndaður og var honum ætlað að yfirfara pakkann og koma með hugmyndir að 

tveimur áhugaverðum ferðamálaáföngum sem skyldu vera með áherslu á Íslandi sem ferðamálalandi. 

Innihald þeirra skyldi m.a. spanna sögu Íslands, jarðsögu og sagnir ákveðinna staða á Íslandi.  Í 

fylgiskjali I má sjá pakkana og innihald þeirra. Fylgiskjal I. 

file://verslo.is/fs/s-homedir/SKOLI/Ný%20framhaldsskólalög/Vinna%202014-2015/Pakkar/Pakkar%20a%20brautum%20-%20NÝTT%202.2.2014.docx
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6.4 Endurgerðar áfangalýsingar  
Þegar komið var á hreint hvaða fög yrðu í pökkunum var komið að því að endurskoða þær 

áfangalýsingar sem unnar voru vorið 2013. Var öllum deildarstjórum send beiðni þar sem þeir voru 

beðnir um að skipuleggja þá vinnu innan sinna deilda. Áfangalýsingum sem voru í sameiginlegum 

kjarna og brautakjörnum átti að skila fyrir 15. nóvember.  Gekk það nokkurn veginn eftir og í lok 

nóvember var byrjað að slá áfangalýsingar inn í namskra.is. 

6.5 Grunnþættir og lykilhæfni 
Vorið 2014 unnu kennarar að því að skrifa grunnþætti og lykilhæfni sinna áfanga á vinnudegi sem 

haldinn var í apríl. Þrátt fyrir knappan tíma sem kennarar fengu reyndist útkoman vera nægilega góð 

og ekki þótti ástæða til að endurtaka slíkan vinnudag um haustið. Undirrituð tók saman niðurstöður 

vinnufundarins haustið 2014 og fullvann þær í desember og janúar 2015 með aðstoð gæðastjóra. 

Eftir prófarkalestur eins íslenskukennara voru lykilhæfniþættir settir inn í viðkomandi brautir í 

namskra.is.  

6.6 Náttúrufræði-, Viðskipta- og Alþjóðabraut í namskra.is 
Í nóvember voru brautirnar fjórar búnar til inni í namskra.is. Ekki reyndist erfitt að átta sig á hvernig 

gagnagrunnurinn var upp settur og gekk vel að koma gögnum þar inn. Gott var að leita til 

starfsmanns Mennta- og menningarmálaráðuneytisins, Kristínar Runólfsdóttur, sem svaraði alltaf 

skjótt öllum spurningum sem upp komu. Ýmislegt reyndist hins vegar ábótavant við hönnun 

gagnagrunnsins, t.d. ef ýtt var á til baka takkann hvarf öll vinna sem var verið að vinna að. Töluverður 

tími fór í innsláttinn og þá sérstaklega að koma öllum áfangalýsingunum inn. Voru það að mestu leyti 

verkefnastjóri námskrár og gæðastjóri sem komu að þeirri vinnu.  

Í lok janúar var Náttúrufræðibrautin tilbúin inni í gagnagrunninum og var hún send í staðfestingarferli 

ráðuneytisins. 10. febrúar fengum við nokkrar athugasemdir varðandi þrep náttúrufræðifaganna sem 

auðvelt var að laga. Einnig var gerð athugasemd við fjölda áfanga í íþróttum. Samkvæmt Aðalnámskrá 

ber skólum að hafa íþróttir fram að 18 ára aldri og síðan sem valfag. Verzlunarskólinn ákvað að hafa 

íþróttir öll árin sem skyldu sem reyndist erfitt að fá samþykkt á þeirri forsendu að það mætti ekki 

skylda nemendur í íþróttir eftir 18 ára aldur. Þetta ákvæði Aðalnámskrár var óljóst og hægt var að 

skilja það á þann hátt sem við gerðum.  En þetta gekk þó að lokum og var þessu ákvæði í 

Aðalnámskrá breytt í kjölfarið.  

Fljótlega eftir að náttúrufræðibrautin var send til staðfestingar voru Viðskipta- og Alþjóðabrauti 

einnig sendar í staðfestingarferil. 26. febrúar fengust allar þrjár brautirnar staðfestar. 

6.7 Lista- og nýsköpunarbraut 
Sameiginlegur kjarni og kjarni hinnar nýju brautar, Lista- og nýsköpunarbrautar, voru settir inn í 

namskra.is samhliða hinum brautunum þremur. Áfangar í pakka voru lengur að verða að veruleika og 

tóku reglulega breytingum . Sérstakur hópur var myndaður af nokkrum kennurum skólans þeim, Unni 

Knudsen, Gylfa Hafsteinssyni, Þorvaldi Davíð Kristjánssyni og Vali Gunnarssyni. Fór hópurinn til 

Akureyrar og Skagafjarðar til að kynna sér hugmyndir sem lágu að baki svipuðum brautum í 

Verkmennaskóla Akureyrar og við Menntaskólann á Tröllaskaga. Einnig var Nýsköpunar- og listabraut 

Fjölbrautaskólans í Ármúla skoðuð vel og  leitað var til aðila í Listaháskóla Íslands ásamt fleiri aðilum 

sem höfðu list- og/eða nýsköpunarmennt að baki. Auk þess fóru Unnur Knudsen ásamt undirritaðri  

til Kaupmannahafnar á ráðstefnu 13.-14. nóvember „EntreNord Konference 2014 - Teach the 

Teacher“. Þar var fjallað um strauma og stefnur í lista- og nýsköpunarkennslu. Þá sátu Unnur Knudsen 

ásamt yfirkennara námskeið er nefndist Eflandi kennslufræði í nýsköpunar- og frumkvöðlamennt 

http://kreanord.org/event/entrenord-konference-2014-teach-teacher
http://kreanord.org/event/entrenord-konference-2014-teach-teacher


  

INGIBJÖRG S. HELGADÓTTIR 13 

 

veturinn 2014-2015. Má segja að undirbúningur við þessa nýju braut hafi verið vel unninn og 

ígrundaður. 

Eftir þessa undirbúningsvinnu var hafist handa við að hanna núverandi pakka og áfanga innan þeirra. 

Loks var nýja brautin send í staðfestingarferil ráðuneytisins og fékk grænt ljós fyrir utan nafn hennar. 

Þótti ráðuneytismönnum nafnið ekki nógu lýsandi fyrir innihald hennar þar sem of lítið væri af 

beinum handverks- eða listgreinum en meira af greinum sem tengdust nýsköpun. Ákveðið var að láta 

reyna á þetta og í mars var brautin send í staðfestingarferil en henni var hafnað vegna heiti hennar. 

Komust menn loks að samkomulagi með að nefna brautina Nýsköpunar- og listabraut og 10. apríl 

hlaut brautin samþykki ráðuneytis. 

6.8 Áföngum raðað á ár og annir 
Fljótlega eftir að pakkarnir og áfangalýsingar þeirra voru tilbúnir var farið að undirbúa hvernig skipta 

ætti áföngum á ár og annir. Gerði undirrituð skjal með hugmyndum og bar saman við hugmyndir sem 

skólastjóri var búinn að gera áður. Aðstoðarskólastjóri kom svo með tillögu sem er sú sem skólastarf 

næstu ára mun byggjast á. 207 einingum er reynt að skipta á milli sex anna með þeim hætti að ekki 

skapist mikið ójafnvægi á milli anna. Ekki reyndist þó unnt að hafa sama fjölda eininga á hverri önn 

heldur skiptast einingarnar með eftirfarandi hætti. Eftirfarandi dæmi er af Viðskiptabraut – 

hagfræðipakka. Það skjal er að sjá heild sinni í Fylgiskjali II. 

1. ár  2. ár  3. ár   

35   27   36   36   36   37   207 

 

6.9 Námskrá 2015-2016 
Í apríl var síðan unnið að því að koma helstu upplýsingum um námið fyrsta árið á heimasíðu skólans. 

Vann undirrituð fjögur skjöl fyrir hverja braut sem  innihalda:  

 Markmið Verzlunarskóla Íslands 

 Grunnupplýsingar um námið 

 Hæfniviðmið viðkomandi brauta 

 Grunnþættir og lykilhæfni viðkomandi brauta 

 Áfangalýsingar á fyrsta ári ásamt útskýringum á helstu hugtökum þeirra 

7. Lokaorð 
Vinnu við innleiðingu nýrrar námskrár, þeim hluta sem snýr að námsbrauta- og áfangalýsingum, er 

lokið. Má segja að ferlið sé búið að vera langt eða frá árinu 2008. Endanleg ákvörðun um styttingu 

náms til stúdentsprófs við Verzlunarskóla Íslands var tekin vorið 2013 og stefnt að því að innrita 

fyrstu nemendur í slíkt nám vorið 2015. Það vinnuferli sem hófst í kjölfar þeirrar ákvörðunar hefur 

staðist. Stendur innritun nýnema í 3ja ára námið nú yfir og er aðsókn í skólann ekki síðri en 

undanfarin ár. Stefnt er að því að hafa einn bekk á Alþjóðabraut, einn á Nýsköpunar- og listabraut og 

fjóra á hinum brautunum tveimur. Hvað varðar val á pökkunum á eftir að koma í ljós en vonandi finna 

allir nemendur skólans sinn pakka sem nýtist þeim vel á þeirri braut sem þeir velja eftir stúdentspróf. 

 

Reykjavík 7. júní, 2015 

Ingibjörg S. Helgadóttir, 

verkefnastjóri með nýrri námskrá 
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