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Skipulagsskrá 
fyrir sjálfseignarstofnun Verslunarráðs Íslands  

um viðskiptamenntun 

1. gr. 

Sjálfseignarstofnun Verslunarráðs Íslands um viðskiptamenntun (SVÍV) er sjálfseignar-

stofnun sem starfar undir vernd Verslunarráðs Íslands. Heimili og varnarþing hennar er í 

Reykjavík.  

Stofnfé sjálfseignarstofnunarinnar er eigið fé hennar þann 31. des. 1997, kr. 418.163.476 í 

fasteignum, kennslutækjum, verðbréfum og bankainnistæðum.  

2. gr. 

Markmið stofnunarinnar er að auka samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs innbyrðis sem og 

gagnvart öðrum þjóðum með því að efla og auka viðskiptatengda menntun, rannsóknir og 

nýsköpun á framhalds- og háskólastigi sem nýtist atvinnulífinu. Í þeim tilgangi rekur hún 

Verzlunarskóla Íslands, sem er framhaldsskóli, og Háskólann í Reykjavík.  

3. gr. 

Stjórn Verslunarráðs Íslands myndar fulltrúaráð sjálfseignarstofnunarinnar og fer með æðsta 

vald í málefnum hennar. 

Stjórnin skipar að loknum aðalfundi sínum fimm menn í stjórn sjálfseignarstofnunarinnar og 

einn til vara. Einn stjórnarmanna skal skipaður formaður stjórnarinnar.  

Stjórn sjálfseignarstofnunarinnar skal skipa tvær fimm manna stjórnarnefndir fyrir mismun-

andi svið hennar. Annars vegar skólanefnd Verzlunarskólans og hins vegar háskólaráð 

Háskólans í Reykjavík. Auk formanns og varaformanns skulu skipaðir þrír nefndarmenn í 

skólanefnd Verzlunarskólans. Jafnframt skulu auk formanns og varaformanns vera skipaðir 

þrír nefndarmenn í háskólaráð Háskólans í Reykjavík. Stjórn stofnunarinnar skal kveða nánar 

á um störf stjórnarnefnda og nefndarmanna í erindisbréfi.  

Kjörtímabil stjórnar sjálfseignarstofnunarinnar og stjórnarnefnda er hið sama og stjórnar 

Verslunarráðs. Stjórn sjálfseignarstofnunarinnar er heimilt að leita eftir tilnefningum aðila 

utan Verslunarráðs um menn til setu í skólanefnd og háskólaráði. Þó skal meirihluti fulltrúa í 

hvorri stjórnarnefnd vera valinn úr hópi félaga Verslunarráðs, án tilnefningar annarra aðila.  

4. gr. 

Stjórn sjálfseignarstofnunarinnar fer með yfirstjórn stofnunarinnar og annast umsýslu eigna, 

sem ekki eru skráðar á annan hvorn skólann, í samræmi við efnahagsreikninga hennar. Hún 

fjallar um fræðslumál og fræðslustarf í landinu og markar heildarstefnu stofnunarinnar í 

menntamálum. Auk þess fer stjórnin með eftirlitshlutverk gagnvart skólanefnd Verzlunar-

skóla og háskólaráði Háskólans. Stjórnin skal setja sér starfsreglur sem staðfestar skulu af 

stjórn Verslunarráðs Íslands.  

Stjórnin ein getur skuldbundið stofnunina fjárhagslega. Í starfsreglum skal kveðið á um 

framsal á fjárhagslegu ákvörðunarvaldi til stjórnarnefnda. 

Formaður boðar fundi stjórnar með dagskrá og minnst þriggja daga fyrirvara nema brýn 

nauðsyn sé að halda fund með skemmri fyrirvara. Fundur er lögmætur ef meirihluti 

stjórnarmanna situr hann. Afl atkvæða ræður úrslitum mála á stjórnarfundum en þó þurfa 

minnst þrír stjórnarmenn að greiða tillögu atkvæði sitt til þess að hún teljist samþykkt. 

Það sem gerist á fundum stjórnarinnar skal bókað í gerðabók.  



Stjórnin heldur fundi eftir þörfum. Hún skal halda sérstaka fundi þar sem rekstraráætlanir, 

fjárfestingaráætlanir, ársreikningar og önnur mál skólanna eru til afgreiðslu. Að öðru leyti 

starfa skólanefnd og háskólaráð að sérmálum skólanna.  

5. gr. 

Sjálfseignarstofnunin ábyrgist skuldbindingar Verzlunarskóla Íslands og Háskólans í Reykja-

vík með eignum sínum. Framkvæmdastjóri Verslunarráðs Íslands skal bera ábyrgð á fram-

kvæmdastjórn stofnunarinnar. 

Stjórnin getur veitt framkvæmdastjóra og öðrum starfsmönnum prókúruumboð ef henta 

þykir. Stjórninni er heimilt að skipa sérstakar nefndir til tímabundinna verkefna, s.s. bygg-

ingaframkvæmda, fjáröflunar, endurnýjunar tækjabúnaðar, þróunarverkefna eða annars sem 

krefst sérþekkingar, eða af öðrum ástæðum er talið rétt að fá sinnt af sérstökum starfshópi.  

Rekstur, fjármálaumsýsla, áætlanagerð og bókhald Verzlunarskóla Íslands er í umsjón skóla-

stjóra.  

Rekstur, fjármálaumsýsla, áætlanagerð og bókhald Háskólans í Reykjavík er í höndum 

rektors.  

Framkvæmdastjóri stofnunarinnar getur setið fundi skólanefndar og háskólaráðs með 

málfrelsi og tillögurétt sé þess óskað af hálfu stjórnar stofnunarinnar. 

Framkvæmdastjóri veitir stjórn stofnunarinnar nauðsynlega þjónustu vegna starfa stjórn-

arinnar og annast framkvæmd ákvarðana hennar eftir því sem hún felur honum. 

6. gr. 

Skólanefnd Verzlunarskóla Íslands markar stefnu skólans, ákveður námsframboð, inntöku-

skilyrði og meginstarfstilhögun skólans. Jafnframt ákveður hún skólagjöld og greiðslu-

tilhögun þeirra. Skólanefndin skal setja sér starfsreglur sem staðfestar skulu af stjórn 

stofnunarinnar. 

Skólanefnd skal hafa stöðugt eftirlit með rekstri skólans, bókhaldi og meðferð á fjármunum 

hans, þ.m.t. sjóðum þeim er skólanum tilheyra. Skólanefnd afgreiðir rekstrar- og fjárfest-

ingaráætlun fyrir skólann og ársreikning hans til endanlegrar afgreiðslu stjórnar sjálfs-

eignarstofnunarinnar.  

Stjórn stofnunarinnar, eða skólanefnd í umboði hennar eftir erindisbréfi skv. 3. gr., ræður 

skólastjóra Verzlunarskólans, ákveður laun hans og önnur starfskjör og leysir hann frá 

störfum ef ástæða þykir til.  

7. gr. 

Skólastjóri Verzlunarskóla Íslands kemur fram fyrir hönd skólans, annast daglegan rekstur 

hans og ber ábyrgð á rekstrinum gagnvart skólanefnd. Skólastjóri situr fundi skólanefndar 

með málfrelsi og tillögurétt, nema skólanefnd ákveði annað um einstaka fundi.  

Hinn daglegi rekstur tekur ekki til ráðstafana sem eru óvenjulegar eða meiriháttar. Slíkar 

ráðstafanir getur skólastjóri aðeins gert samkvæmt sérstakri heimild frá skólanefnd, nema 

ekki sé unnt að bíða ákvarðana skólanefndar án verulegs óhagræðis fyrir starfsemi skólans. Í 

slíkum tilvikum skal skólanefnd tafarlaust tilkynnt um ráðstöfunina.  

Skólastjóri ræður kennara og aðra starfsmenn skólans og víkur þeim frá, hvort tveggja í 

samráði við skólanefnd. Hann semur skýrslu um starfsemi skólans í lok hvers skólaárs. 

 

 



8. gr. 

Háskólaráð Háskólans í Reykjavík markar stefnu skólans, ákveður námsframboð, inn-

tökuskilyrði og meginstarfstilhögun skólans. Jafnframt ákveður það skólagjöld og greiðslu-

tilhögun þeirra. Háskólaráð skal setja sér starfsreglur sem staðfestar skulu af stjórn stofnun-

arinnar. 

Háskólaráð skal hafa stöðugt eftirlit með rekstri skólans, bókhaldi og meðferð á fjármunum 

hans, þ.m.t. sjóðum þeim er skólanum tilheyra. Háskólaráð afgreiðir rekstrar- og fjárfest-

ingaráætlun fyrir skólann og ársreikning hans til endanlegrar afgreiðslu stjórnar sjálfs-

eignarstofnunarinnar.  

Stjórn stofnunarinnar, eða háskólaráð í umboði hennar eftir erindsbréfi skv. 3. gr., ræður 

rektor Háskólans í Reykjavík, ákveður laun hans og önnur starfskjör og leysir hann frá 

störfum ef ástæða þykir til.  

9. gr. 

Rektor Háskólans í Reykjavík kemur fram fyrir hönd skólans, annast daglegan rekstur hans 

og ber ábyrgð á rekstrinum gagnvart háskólaráði. Rektor situr fundi háskólaráðs með mál-

frelsi og tillögurétt nema háskólaráð ákveði annað um einstaka fundi.  

Hinn daglegi rekstur tekur ekki til ráðstafana sem eru óvenjulegar eða meiriháttar. Slíkar ráð-

stafanir getur rektor aðeins gert samkvæmt sérstakri heimild frá háskólaráði, nema ekki sé 

unnt að bíða ákvarðana háskólaráðs án verulegs óhagræðis fyrir starfsemi skólans. Í slíkum 

tilvikum skal háskólaráði tafarlaust tilkynnt um ráðstöfunina. 

Rektor ræður prófessora, lektora og aðra starfsmenn skólans og víkur þeim frá, hvort tveggja 

í samráði við háskólaráð. Hann semur skýrslu um starfsemi skólans í lok hvers skólaárs.  

10. gr. 

Reikningsár stofnunarinnar er frá 1. janúar til 31. desember ár hvert. Stjórn sjálfseignar-

stofnunarinnar skal afgreiða og senda stjórn Verslunarráðs Íslands ársreikning stofnunarinnar 

og ársreikninga skólanna endurskoðaða af löggiltum endurskoðanda, sem kjörinn er af stjórn 

Verslunarráðs, og ársskýrslu, eigi síðar en í apríl ár hvert.  

Eigi síðar en í júní ár hvert skal haldinn ársfundur stofnunarinnar þar sem fjárhagur hennar og 

meginatriði starfseminnar eru kynnt. Fundurinn skal opinn öllum félögum Verslunarráðs 

Íslands og boðaður með tryggilegum hætti. Sérstaklega skal boða stjórn Verslunarráðs. 

11. gr. 

Hagnaði eða tapi skal ráðstafa til hækkunar eða lækkunar á eigin fé hverrar rekstrareiningar. 

Sjálfseignarstofnunin verður ekki lögð niður nema með samþykki 2/3 hluta stjórnar 

Verslunarráðs Íslands og skal þá Verslunarráð Íslands ráðstafa hreinni eign hennar með tilliti 

til markmiða hennar. 

12. gr. 

Breytingar á skipulagsskrá þessari getur stjórn Verslunarráðs Íslands gert með samþykki 2/3 

stjórnarmanna sem sækja stjórnarfund. 

Skipulagsskrá þessi kemur í stað áður útgefinnar skipulagsskrár fyrir sjálfseignarstofnun 

Verslunarráðs Íslands um viðskiptamenntun, frá 16. febrúar 1998 (Stjórnartíðindi B-deild nr. 

582/1998). 

Skipulagsskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um háskóla, nr. 136/1997, og 

samkvæmt lögum um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur, nr. 33/1999 



Stjórn og starfslið 

Skólanefnd 

Skólanefnd Verzlunarskóla Íslands var þannig skipuð skólaárið 2006 - 2007: 

Bryndís Hrafnkelsdóttir formaður 

Ingibjörg R. Guðmundsdóttir varaformaður 

Helgi Jóhannesson 

Jón Diðrik Jónsson 

Þórður Möller, sem fulltrúi kennara 

Skólastjóri 

Sölvi Sveinsson, cand.mag. 

Aðstoðarskólastjóri 

Ingi Ólafsson, dr.scient. 

Áfangastjóri 

Klara Hjálmtýsdóttir, B.A. sálfræði, B.Ed. 

Fjarnámsstjóri 

Sigurlaug Kristmannsdóttir, B.Sc. 

Verkefnastjórar 

Alda Jóna Nóadóttir, félagslíf 

Eiríkur K. Björnsson, gæðastjóri 

Ingibjörg Ósk Jónsdóttir, forvarnir 

Kirsten Friðriksdóttir, erlend samskipti 

Þorgerður Aðalgeirsdóttir og Sigrún Halla Halldórsdóttir, nýliðaþjálfun 

Þorkell H. Diego, prófstjórn 

Þórður Möller, próftafla 

Deildarstjórar 

Dönskudeild Ágústa Pála Ásgeirsdóttir 

Enskudeild Ármann Halldórsson 

Íslenskudeild Ólafur Víðir Björnsson 

Íþróttadeild Ingveldur Bragadóttir 

Lögfræðideild Þuríður Jónsdóttir 

Náttúrufræðideild Margrét Auðunsdóttir 

Rómönsk mál Hrafnhildur Guðmundsdóttir 

Sögu- og félagsfræðideild Eiríkur K. Björnsson 

Stærðfræðideild Þórður Möller 

Upplýsingatæknideild Sólveig Friðriksdóttir 

Viðskiptagreinadeild Guðlaug Nielsen 

Þýskudeild Þorgerður Aðalgeirsdóttir 



Kennarar

Alda Jóna Nóadóttir, B.S.: 

Rekstur fyrirtækja í 6-D og G. 

Markaðsfræði í 5-A, B og val; 6-P. 

Rekstrarhagfræði í 4-A og H. 

 

Andri Gunnarsson, háskólanemi: 

Bókfærsla í 3-A, G og H. 

Rekstrarhagfræði í 4-D og S. 

Þjóðhagfræði í 4-D. 

 

Arna K. Steinsen, íþróttakennari: 

Íþróttir í 3-A, B, D, E, F, G, H, I, S, T og V; 

4-A, F, P, S, T og Y; 5-A, D, E, S, T, X og 

Y; 6-B, G og R. 

 

Auður Fríða Gunnarsdóttir, M.A.: 

Þýska í 3 A og U; 4-E, F, J, T og Y. 

 

Ágúst Sigurðsson, háskólanemi: 

Saga í 5-E og val. 

 

Ágústa Pála Ásgeirsdóttir, B.A.: 

Danska í 3-B, E, H, S og T; 4-A, E, J, og X. 

 

Ármann Halldórsson, B.A.: 

Enska í 3-B, G, T og V; 4-Y; 6-P. 

Heimspeki í 5 og 6 val. 

 

Árni Hermannsson, B.A.: 

Latína í 5-B; 6-F. 

Saga í 6-F. 

 

Ásta Jenný Sigurðardóttir, M.S.: 

Stærðfræði í 4-P og 6-P. 

 

Ásta Henriksen B.A.: 

Enska í 3-B og V; 4-E, F, H og P. 

 

Benedikt Ingi Ásgeirsson, B.S.: 

Eðlis- og efnafræði í 4-P. 

Efnafræði í 4-P; 5-R, S, T, X og Y; 6-P, X 

og Y. 

 

Benjamín Sigurgeirsson, B.S.: 

Stærðfræði í 4-T og Y; 5-B, R og Y. 

Eðlisfræði 5- R og Y. 

 

 

Bergur Tómasson, M.Paed., 

Íslenska í 3-A, G og T; 4-A, E og Y. 

 

Bergþór Reynisson, B.S.: 

Stærðfræði í 3-A og H; 5-D og Y; 6-D og 

E. 

 

Berta Guðmundsdóttir, B.A.: 

Þjóðhagfræði í 4-P. 

Stjórnun 6-D, E, F og G. 

 

Bertha S. Sigurðardóttir, M.A.: 

Enska í 3-G og T; 5-A og B; 6-A og B. 

 

Björgvin Guðmundsson, háskólanemi: 

Tölvunotkun í 3-H, S og V. 

 

Eðvald Ingi Gíslason, B.S.: 

Forritun í 6-E. 

Lokaverkefni í 6-E. 

 

Eiríkur K. Björnsson, M.A.: 

Alþjóðafræði í 5-B; 6-B. 

Menningarfræði í 5-A. 

Saga í 5-F og val; 6-B og P. 

Stjórnmálafræði í 6 val. 

 

Eygló Eiðsdóttir, M.A.: 

Íslenska í 3 E og R; 4-A, D og T; 5-R. 

 

Gerður Harpa Kjartansdóttir, B.A.: 

Enska í 4-A, B og D; 6-F. 

 

Gísli Björn Heimisson, kerfisfræðingur: 

Tölvunotkun í 3-B, G, I og S; 4-E. 

Forritun 5-X.  

Gagnasafnsfræði í 6-E. 

 

Guðlaug Nielsen, cand.oecon.: 

Bókfærsla í 3-T; 4-J og P; 6-E, G, P og R. 

Rekstrarhagfræði í 4-J og P. 

 

Guðrún Egilson, B.A.: 

Íslenska í 4-F, J og S. 

 

Guðrún I. Karlsdóttir, M.Paed.: 

Íslenska í 3-D og U; 4-H og X. 
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Guðrún Inga Sívertsen, B.A.: 

Alþjóðahagfræði í 6-A og B. 

Hagfræði í 6-R og S. 

Þjóðhagfræði í 4-F, J, og Y; 6-P. 

 

Gunnar Skarphéðinsson, B.A.: 

Íslenska í 5-B, D og X; 6-B, E og X. 

 

Gunnhildur Inga Þráinsdóttir, B.S.: 

Bókfærsla 3-E, F, I, R, S og V. 

Rekstrarhagfræði í 4-B, E, R og T. 

 

Gylfi Hafsteinsson, cand.mag.: 

Íslenska í 3-B, H og S; 6-A, D og R. 

 

Halldóra Ósk Hallgrímsdóttir, B.A.: 

Íslenska í 4-J og S. 

Saga í 4-A og B; 5-E. 

Menningarfræði í 5-B. 

 

Hallur Örn Jónsson, B.A.: 

Tölvunotkun í 3-A, T og V; 4-D. 

Saga 5-D og 5-val. 6-R og 6-val. 

 

Hanna Lilja Jóhannsdóttir, B.A., 

Sálfræði í 5-val; 6-val. 

 

Harpa Jónsdóttir, Phd.: 

Stærðfræði í 4-B og E; 5-A, R og T. 

 

Halldór Ingi Kárason, B.S.; 

Forritun í 5-Y. 

Stærðfræði í 3-T og V; 4-E og H. 

 

Hilda Hrund Cortes, B.A.: 

Sálfræði í 6-val. 

 

Hilda S. Torres Ortiz, B.A.: 

Spænska í 3-D og H; 4-J; 5-B og 5-val; 6-F 

og 6-val. 

 

Hrafnhildur Guðmundsdóttir B.A.: 

Franska í 3-F; 4-A og T; 5-A, F og R; 6-F. 

Menning og saga í 5-val; 6-P og 6-val. 

 

Hulda S. Sigtryggsdóttir, cand.mag.: 

Saga í 4-P; 5-H; 6-D, G og E.  

Menning og saga í 5-val; 6-val. 

 

Inga Dóra Sigurðardóttir, M.S.: 

Stærðfræði í 3-D og G; 5-E; 6-G og R. 

Ingi Ólafsson, dr.scient.: 

Stærðfræði í 6-X.  

 

Ingibjörg S. Helgadóttir, B.Ed.: 

Danska í 3-D, G, I og V; 4-D, H, R, S og 

Y. 

 

Ingibjörg Ósk Jónsdóttir, B.A.: 

Danska í 3-A, F, R, T og U; 4-B, F og T. 

 

Ingveldur Bragadóttir, íþróttakennari: 

Íþróttir í 3-A, B, D, F, G, I, R, T, U og V; 

4-B, D, E, H, J, R og X; 5-B, F, H og R;  

6-A, D, F, P, S og X. 

 

Jóhanna Björnsdóttir, B.S.: 

Tölvunotkun í 3-F og U; 4-F og J. 

 

Jóhannes Runólfsson, hagfræðinemi: 

Rekstrarhagfr. í 4-E, F, X og Y; 5-D og F. 

Þjóðhagfræði í 4-B, E, T og X. 

 

Jón Ingvar Kjaran, B.A.: 

Saga í 5-val; 6-A, P, S og 6-val. 

Alþjóðafræði 5-A; 6-A.  

Menningarfræði í 6-A og B. 

 

Karl Jóhann Garðarsson, háskólanemi: 

Saga í 4-A og B. 

 

Katrín Magnúsdóttir, B.S.: 

Eðlis- og efnafræði í 4-T, X og Y. 

Líffræði í 4-S, T, X og Y; 5-B, E, F, T og 

X. 

 

Klara Hjálmtýsdóttir, B.Ed.: 

Sálfræði í 6-P.  

 

Kristín Norland, B.A.: 

Enska í 5-D, E og H; 6-E, F, og S. 

 

Laufey R. Bjarnadóttir, B.A.: 

Enska í 3-A, F og U; 4-J og R. 

 

Margrét Auðunsdóttir, B.S.: 

Efnafræði í 5-Y. 

Jarðfræði 6-P. 

Líffræði í 4-P, R, S, X og Y; 5-A, D og R, 

6-A, D, G, P og X. 

 

Martin Kollmar, M.A.: 

Stærðfræði í 3-F og I; 4-F; 5-D og S. 
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Marta María Oddsdóttir, B.Ed.: 

Stærðfræði í 3-B og S; 4-J og X. 

 

Nanna Þ. Lárusdóttir, B.A.: 

Þýska í 4-P; 5-D, E, R og T; 6-F. 

 

Ólafur H. Árnason, cand.jur.: 

Lögfræði í 6-A og B. 

 

Ólafur Árnason, cand.merc.: 

Fjármál í 5-D og E; 6-P. 

Rekstrarhagfræði í 5-D og E. 

Rekstur fyrirtækja í 6-E og F. 

 

Ólafur Víðir Björnsson, cand.mag.: 

Íslenska í 4-P; 5-E, F, H og Y; 6-G og S. 

 

Ólafur Halldórsson, B.S.: 

Eðlis- og efnafræði í 4-S og Y. 

Jarðfræði í 3-S. 

Líffræði í 5-D, E og H; 6-A, B, D, E og S.  

 

Óli Njáll Ingólfsson, B.A.: 

Tölvunotkun í 3-A, B, E og H.  

Félagsfræði í 4-A og B. 

Saga í 4-J; 5-val; 6-val. 

 

Ólöf Kjaran Knudsen, B.A.: 

Þýska í 4-H.  

Myndlist í 5-val; 6-val. 

 

Óskar Knudsen, B.S.: 

Jarðfræði í 3-B, D,G, H og T; 4-P; 5-T og X; 

6-P. 

 

Ragna Kemp, M.A.: 

Þýska í 3-G, H og V; 4-B, R og X. 

 

Ragnhildur Hrönn Sigurðardóttir, B.S.: 

Jarðfræði í 3-A, E, F, I, R, U og V; 5-R, S 

og Y. 

 

Rut Tómasdóttir, B.A.: 

Enska í 3-D, H og S. 

 

Sandra Eaton, M.A.: 

Enska í 4-X og Y; 5-F; 6-D, G, R og X. 

 

Selma Þórunn Káradóttir, M.S.: 

Efnafræði í 5-R, S, T, X og Y; 6-P. 

 

 

Sesselja Jónsdóttir, hdl.: 

Lögfræði í 6-P. 

 

Sigfríður G. Theódórsdóttir, B.S.: 

Stærðfræði í 3-E og R; 4-A, D, J og R. 

 

Sigrún Halla Halldórsdóttir, B.A.: 

Franska í 3-A og I; 4-B, F og T; 5-A, B, D 

og S;  

Menning og saga í 5-val; 6-val. 

 

Sigurbergur Sigsteinsson, íþróttakennari: 

Íþróttir í 3-E og H; 4-A, F, P og T; 5-D og 

Y; 6-B, E, G og R. 

 

Sigurbjörg Eðvarðsdóttir, M.A.: 

Franska í 4-D, J, P og Y.  

 

Sigurður E. Hlíðar, B.S.: 

Eðlis- og efnafræði í 4-R.  

Líffræði í 5-R, S, X og Y; 6-A, D, F, P, R 

og X. 

 

Sigríður Gunnarsdóttir, B.A.: 

Enska í 3-E, I og R; 4-S, T og X. 

 

Sigríður Tryggvadóttir, B.Ed.: 

Tölvunotkun í 3-D, E, I, R og U; 4-D, F og 

H; 5-A og B. 

 

Sólveig Friðriksdóttir, B.Ed.: 

Tölvunotkun í 3-D, F, G, R og T; 4-E, H 

og J; 5-A og B. 

 

Steinþór Steingrímsson, Ph.d. í íslensku.: 

Íslenska í 3-F, I og V; 4-B og F; 5-T. 

 

Svanlaug Pálsdóttir, B.A.: 

Spænska í 3-B, E, R, S, T og V. 

 

Svava Þorsteinsdóttir, stærðfræðikennari: 

Stærðfræði í 3-U; 4-P; 5-H; 6-F og S. 

 

Tómas Bergsson, cand.oecon.: 

Bókfærsla í 3-D; 4-D, F og H; 6-D, E, F og 

S. 

Þjóðhagfræði í 4-A, H, R og S. 

 

Tómas Örn Sölvason, cand.oecon.: 

Bókfærsla í 3-B og U; 4-D, E, F, H og J; 

6-P. Fjármál 5-F.  

Rekstrarhagfræði í 4-P; 5-H. 
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Vala Guðný Guðnadóttir, B.S.: 

Eðlis- og efnafræði í 4-R og S. 

Líffræði í 4-R og S; 5-A, B, F, S og T; 6-A. 

 

Viðar Símonarson, íþróttakennari: 

Íþróttir í 3-R, S og U; 4-B, D, E, H, J, R, S, 

X og Y; 5-A, B, E, F, H, R, S, T og X; 6-A, 

D, F, P, S og X. 

 

Vilhelm Sigfús Sigmundsson, B.S.: 

Eðlisfræði í 4-P; 5-S, T, X og Y; 6-P og X. 

Þorgerður Aðalgeirsdóttir, B.A.: 

Þýska í 3-R; 5-B, H og R.  

 

Þorkell H. Diego, B.A.: 

Íslenska í 4-B og R; 5-A og S; 6-F og P. 

 

Þórður Möller, B.S.: 

Stærðfræði í 4-P og S; 5-F og X; 6-P. 

 

Þuríður Jónsdóttir, cand.jur.: 

Lögfræði í 6-D, E, F, G, R, S og X. 
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Starfslið

Arnþrúður Gunnlaugsdóttir, ræstitæknir 

Árni Steinsson, vaktmaður 

B. Helga Sigurþórsdóttir, námsráðgjafi 

Erna G. Franklín, ritari skólastjóra 

Guðbjörg Þorvaldsdóttir, ræstingastjóri 

Hanna Lilja Jóhannsdóttir, námsráðgjafi 

Helga Guðlaugsdóttir, bókavörður 

Helgi Kristjánsson, forritari 

Hildur Friðriksdóttir, verkefnisstjóri 

verslunarfagnáms 

Hrafnhildur Briem, skrifstofustjóri 

Jónína Margrét Árnadóttir, móttaka 

Klara Hauksdóttir, bókasafnsfræðingur 

Kristinn Frímann Kristinsson, húsvörður 

Kristín H. Gunnlaugsdóttir, námsráðgjafi 

Magnea Ragna Ögmundsdóttir, gjaldkeri 

Sesselja Friðriksdóttir, starfsm. eldhúsi 

Sigurlaug Kristmannsdóttir, fjarnámsstj. 

Snorri Halldórsson, kerfisfræðingur 

Steinunn Stefánsdóttir, MLS bókasafnsfr. 

Svanhvít Þórarinsdóttir, móttaka/ritari 

Vilborg Þórhallsdóttir, kórstjóri 

Þórður Hauksson, kerfisfræðingur 

Jónína Valgerður Reynisdóttir, 

matráðskona 
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Innritun og bekkjaskipan nemenda 2006-´07  
Bekkur 3. 4. 5. 6. Alls: 

Innritaðir 362 318 258 233 1171 

Piltar 153 131 116 88 488 

Stúlkur 209 187 142 145 683 

Bekkir 13 13 11 10 47 

 

 

3. bekkur A 

Agnes Guðmundsdóttir 

Andri Friðriksson 

Anna Lóa Vilmundardóttir        

Auður Erna Pétursdóttir 

Björg Georgsdóttir 

Daníel Smári Gunnarsson 

Einar Freyr Magnússon 

Elísabet Hosseini Far 

Elvar Örn Jónsson 

Fanndís Ösp Kristjánsdóttir 

Felix Hjálmarsson               

Gunnar Emil Sigurðsson 

Helgi Júlíus Sævarsson 

Helgi Rúnar Halldórsson 

Hrönn Árnadóttir 

Hörður Sigurðsson 

Jenný Huyen Andradóttir 

Jón Ágúst Eyjólfsson 

Kolbeinn Tumi Kárason 

Kristín Björg Hrólfsdóttir 

Olga Dís Þorvaldsdóttir 

Ólöf Sara Gregory 

Selma Ríkey Jóhannsdóttir 

Sindri Örn Steinarsson 

Sólveig Guðmundsdóttir 

Valgeir Erlendsson 

Þórdís Magnúsdóttir 

Þórir Helgi Sigvaldason 

3. bekkur B 

Anna Vala Hansen                

Ásdís Rósa Hafliðadóttir 

Bergný Margrét Valdimarsdóttir  

Bjarni Grétar Ingólfsson 

Davíð Örn Símonarson 

Dísa Björg Jónsdóttir 

Erna Árnadóttir 

Erna Dís Gunnarsdóttir 

Guðmundur Helgason 

Guðmundur Óli Magnússon 

Guðrún Finnsdóttir 

Hafliði Örn Ólafsson 

Halldór Ingi Jónsson 

Heiðrún Dagmar Eiríksdóttir 

Hildur Ösp Sigurjónsdóttir 

Hrafnhildur Ylfa Magnúsardóttir 

Hulda Long 

Iðunn Elva Ingibergsdóttir 

Inga Rún Bjarnadóttir 

Lilja Vignisdóttir 

Nanna Lára Sigurjónsdóttir 

Orri Eiríksson 

Sandra Kristrún Magnúsdóttir 

Steiney Snorradóttir 

Sæunn Rut Sævarsdóttir 

Sævar Már Óskarsson 

Tindur Hrafn Júlíusson 

Þorsteinn Víðir Vöggsson 

3. bekkur D 

Alexandra Ósk Heiðarsdóttir 

Andri Geir Alexandersson 

Arna Borg Snorradóttir 

Arnar Kári Axelsson 

Arnþór Ingi Kristinsson 

Aron Daði Kristjánsson 

Berglind Halldórsdóttir 

Berglind Snorradóttir 

Björn Már Friðriksson 

Emil Örn Harðarson 

Eva Berglind Tulinius 

Guðmundur Dagur Jóhannsson 

Haukur Baldvinsson 

Heiðrún Snædís Kristinsdóttir 

Helga Björk Ottósdóttir 

Hjördís Diljá Gunnlaugsdóttir 

Hólmfríður Kristín Árnadóttir 

Ingibjörg Pálmadóttir 

Jón Gunnar Stefánsson 

Jökull Vilhjálmsson 
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Kristján Einarsson 

Margrét Hrönn Þóroddsdóttir 

Mist Edvardsdóttir 

Sindri Björnsson 

Snædís Helgadóttir 

Sylvía Björk Stefánsdóttir      

Thelma Björk Einarsdóttir 

Tómas Tandri Jóhannsson 

Vignir Þórsson 

3. bekkur E 

Arnar Birkir Björnsson 

Ásta Sigríður Harðardóttir 

Einar Geir Þorsteinsson 

Elvar Þór Karlsson 

Eygló Myrra Óskarsdóttir        

Friðrik Sigurjónsson 

Guðmundur Arnar Sigurðsson 

Hafdís Hafsteinsdóttir          

Heiða Lind Sigurbjörnsdóttir 

Heiðar Ingi Magnússon 

Hildur Karen Haraldsdóttir      

Hjördís Sveinbjörnsdóttir 

Jóhann Einarsson 

Jóhanna Soffía Sigurðardóttir 

Jónas Elvar Halldórsson 

Lára Óskarsdóttir 

Magnús Þorsteinsson 

Marinó Þór Jakobsson 

Matthías Leifsson 

Rebekka Gísladóttir             

Sigrún Ósk Jóhannesdóttir 

Skúli Halldórsson 

Sólveig Halldórsdóttir 

Sunna Siggeirsdóttir 

Tinna Jökulsdóttir 

Tómas Magnússon 

Þorvarður Örn Einarsson 

Þórunn Día Óskarsdóttir 

3. bekkur F 

Alexandra Kristjánsdóttir 

Andrea Guðmundsdóttir 

Andri Fannar Gíslason 

Arnar Freyr Gíslason 

Auður Ösp Kristbjörnsdóttir 

Berglind Gunnarsdóttir          

Birna Karen Björnsdóttir        

Brynjar Benediktsson 

Elísa Óðinsdóttir 

Emil Gunnar Gunnarsson 

Geir Kristinsson 

Haukur Örn Gunnarsson           

Hlynur Atli Magnússon 

Jón Andri Þórðarson 

Jón Kristófer Stefán Jónsson 

Karen Knútsdóttir 

Katrín Helga Skúladóttir 

Kolbeinn Kristinsson 

Melkorka Þöll Vilhjálmsdóttir 

Pétur Hreinsson 

Rebekka Rós Baldvinsdóttir 

Sindri Freyr Jónsson 

Snorri Páll Sigurðsson 

Sóley Dögg Bæringsdóttir 

Stefán Gunnar Jóhannsson        

Steinunn Sandra Guðmundsdóttir 

Stella Reynisdóttir 

Þorbjörn Jónsson 

3. bekkur G 

Aðalsteinn Stefánsson 

Anna H Johannessen 

Anna María Bjarnadóttir         

Arnar Gauti Guðmundsson 

Atli Rúnar Kristinsson 

Dagný Vala Einarsdóttir 

Edda Björg Jónsdóttir 

Elfar Elí Schweitz Jakobsson 

Elva Dögg Pálsdóttir 

Erna Aradóttir 

Erna Oddný Gísladóttir 

Eygló Anna Magnúsdóttir 

Eyþór Már Magnússon 

Finnur Ágúst Ingimundarson 

Guðrún Nielsen 

Hafdís Tinna Pétursdóttir 

Helga Soffía Guðjónsdóttir 

Hugrún Aðalsteinsdóttir 

Hugrún Arna Vigfúsardóttir 

Jónas Bragi Hafsteinsson 

Kristín Helga Bergsveinsdóttir 

Kristrós Dögg Einarsdóttir 

Lára Hrafnsdóttir 

Óskar Sæberg Sigurðsson 

Óttar Bjarni Guðmundsson 

Sandra Dís Kristjánsdóttir 

Sigurður Már Hannesson 

Steinþór Árni Marteinsson 

Þórhallur Dan Ingólfsson 

3. bekkur H 

Agnes Hauksdóttir 

Alexandra Ýr Þórisdóttir 

Ásta Brá Hafsteinsdóttir 

Birna Kristín Baldvinsdóttir 
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Bjarki Atlason 

Bríet Sveinsdóttir 

Brynjar Arnarson 

Elín Heiður Ólafsdóttir 

Elín Ósk Ólafsdóttir            

Eva María Pétursdóttir 

Eydís Arna Líndal 

Freydís Helgadóttir 

Guðmundur Haukur Guðmundsson 
Guðmundur Þorlákur 
Guðmundsson 

Hallur Ólafsson 

Hanna María Marteinsdóttir 

Heiðar Atli Emilsson 

Helga Geirsdóttir 

Hildur Axelsdóttir 

Hörður Morthens 

Kristján Emil Torfason 

Oddný Þorsteinsdóttir 

Oddur Sigurðsson 

Ragnar Mikael Halldórsson 

Sara Hvanndal Magnúsdóttir 

Sigurbjörg Alma Ingólfsdóttir 

Steinunn Edda Steingrímsdóttir  

Örn Rúnar Magnússon 

3. bekkur I 

Ari Fannar Stefánsson 

Aron Bertel Auðunsson 

Ásgeir Orri Ásgeirsson 

Birgitta Gunnarsdóttir 

Björn Jónsson 

Dagný Valgeirsdóttir 

Daníel Takefusa Þórisson 

Erla Sóley Frostadóttir 

Erla Þorsteinsdóttir 

Erla Þórdís Atladóttir 

Eysteinn Sigurðarson 

Fjóla Dís Markúsdóttir 

Gréta Halldórsdóttir 

Guðný Íris Magnúsdóttir 

Hugrún Lind Arnardóttir 

Ingi Már Þorvaldsson 

Jón Gunnar Ólafsson 

Júlíana Sara Gunnarsdóttir 

Katrín Sigrún Ágústsdóttir 

Ragna Björk Bragadóttir 

Ragnheiður Guðnadóttir 

Ragnheiður Gyða Stefánsdóttir 

Signý Gísladóttir 

Sigrún Lína Pétursdóttir 

Sigurður Orri Sigurðarson 

Sóley Jóhannsdóttir 

Vuong Nu Thi Ðong 

Ægir Eyþórsson                  

3. bekkur R 

Anna Guðrún Ingadóttir          

Arna Gréta Sveinsdóttir 

Arna Vígdögg Einarsdóttir 

Auður Guðríður Hafliðadóttir 

Bergþór Sigurðsson 

Bryndís Lóa Jóhannsdóttir 

Einar Bjarni Ómarsson 

Elín Dröfn Jónsdóttir 

Erna Björg Sverrisdóttir 

Eva Fanney Ólafsdóttir 

Friðrik Björnsson 

Gunnar Páll Halldórsson 

Hafþór Jónsson 

Hallfríður Þóra Tryggvadóttir 

Hannes Sigurjónsson 

Jenný Huld Þorsteinsdóttir 

Karen Axelsdóttir 

Karen Sigfúsdóttir 

Karlotta Guðjónsdóttir 

Leifur Bjarki Erlendsson 

Nadía Rut Reynisdóttir          

Orri Ólafsson                   

Pétur Einarsson 

Rósa Líf Darradóttir 

Silja Stefánsdóttir             

Sveinn Ingi Einarsson 

Unnur Hólmfríður Brjánsdóttir 

Þorvarður Arnar Ágústsson 

3. bekkur S 

Alexandra Helgadóttir 

Andri Már Ólafsson 

Dagbjört Guðbrandsdóttir 

Einar Sveinn Guðnason 

Elfa Sigurðardóttir 

Guðrún Emilsdóttir 

Gunnhildur Emilsdóttir 

Gyða Guðmundsdóttir 

Hannes Lárus Hjálmarsson 

Haraldur Tómas Hallgrímsson 

Hrafnhildur Ýr Matthíasdóttir 

Hrefna Sigurðardóttir 

Höskuldur Hrafn Guttormsson 

Ísak Þórsson 

Kristinn Valgeir Ísaksson 

Lilja Björk Jónasdóttir 

Margrét Ásta Jónsdóttir 

Pétur Erlendsson 

Rannveig Hildur Guðmundsdóttir 

Sara Rakel Hlynsdóttir 
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Signý Arnórsdóttir 

Stefán Geir Jónsson 

Steinunn B Kristinsdóttir 

Sævar Már Atlason 

Sæþór Kristjánsson 

Telma Dís Ólafsdóttir 

Viktoria Alexeeva 

Yrsa Guðrún Þorvaldsdóttir 

3. bekkur T 

Aðalheiður Ósk Magnúsdóttir 

Agnes Jóhannsdóttir 

Alla Rún Rúnarsdóttir 

Andrea Sól Kristjánsdóttir 

Ármann Kristjánsson             

Berglind Anna Bjarnadóttir 

Berglind Bjarnadóttir 

Braga Stefaný Mileris 

Elísabet Alexandra Frick 

Erla Hrund Halldórsdóttir 

Eyrún Viktorsdóttir 

Fanndís Þóra Ingvarsdóttir      

Garðar Karl Ólafsson 

Guðmundur Már Einarsson 

Harpa Sif Gísladóttir 

Hrund Ólafsdóttir 

Jökull Snæbjarnarson 

Kjartan Oddason 

Lilja Rut Gunnarsdóttir 

Lilja Sóley Hauksdóttir 

Ragnhildur Bjarnadóttir 

Rúna Friðriksdóttir 

Sigrún Inga Gunnarsdóttir 

Sóley Ósk Einarsdóttir 

Stefán Már Melstað 

Valdís Guðrún Þórhallsdóttir 

Vilborg Kolbrún Vilmundardóttir 

Þorsteinn Andri Haraldsson 

3. bekkur U 

Alex Álfþór Bergsson 

Auður Bergdís B Snorradóttir 

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir 

Brynjar Smári Bragason 

Bylgja Sif Árnadóttir 

Daníel Ólafsson 

Erna Björk Þorsteinsdóttir 

Gunnar Þ Möller 

Helena Brynja Hólm 

Hjalti Unnar Ágústsson 

Ingibergur Sindri Stefnisson 

Jóhann Haraldsson 

Jóhanna Elsa Ævarsdóttir 

Jóhannes Már Þórisson 

Kristín Inga Jónsdóttir 

Kristín María Gunnarsdóttir 

Margrét Guðmundsdóttir          

Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir 

Sandra Björg Helgadóttir 

Sara Jóhannsdóttir 

Snorri Hannesson 

Steindór Ingi Sæmundsson 

Stella Sigurðardóttir 

Sveinn Ingi Árnason 

Sverrir Sigfússon 

Tanja Ýr Theodórsdóttir 

Þórdís Jensdóttir 

Þórhildur Margrét Hrafnsdóttir 

3. bekkur V 

Anna Fríða Gísladóttir 

Arna Margrét Jónsdóttir 

Ásbjörn Sigurjónsson 

Ásta Ægisdóttir                 

Benedikt Kristjánsson 

Bjarki Sörens Madsen 

Björn Ingi Björnsson 

Daníel Pétursson 

Guðrún Vaka Steingrímsdóttir 

Hanna Bergmann Sverrisdóttir 

Helena Helgadóttir              

Jóhann Oddur Úlfarsson 

Jón Steinar Þórarinsson 

Jón Þórir Óskarsson 

Jóna Kristín Hauksdóttir 

Katrín Hrund Pálsdóttir 

Kolbrún Birna Bjarnadóttir 

Kristjana Arnarsdóttir 

Lilja Harðardóttir 

Margrét Magnúsdóttir 

Pétur Heide Pétursson 

Reynir Hans Reynisson 

Sigmar Örn Hilmarsson 

Sindri Rafn Sindrason 

Snorri Örn Daníelsson 

Stefanía Rut Reynisdóttir 

Steinar Eyjólfsson 

Vébjörn Fivelstad 

4. bekkur A 

Alexandra Ásta Axelsdóttir      

Alexandra Mjöll Ágústsdóttir    

Andrea Guðrún Hringsdóttir      

Andrea Rós Víglundsdóttir       

Anna Marsibil Clausen           

Auður Albertsdóttir             
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Bergþóra Gylfadóttir            

Birgir Þór Harðarson            

Birkir Pálmason                 

Erla María Markúsdóttir         

Erla Rún Guðmundsdóttir         

Erna Hrund Hermannsdóttir       

Fríða Bryndís Jónsdóttir        

Guðni Páll Kristjánsson         

Guðrún Lilja Sigurðardóttir     

Guðrún Svava Kristinsdóttir     

Gunnar Þór Þórsson              

Hildur Haraldsdóttir            

Hrafnhildur Hafliðadóttir       

Hrefna Þórarinsdóttir           

Kristján Ingólfsson             

Michael Þór Paoli               

Oddur Sturluson                 

Ólöf Jara S Valgeirsdóttir      

Sigrún Helga Ásgeirsdóttir      

Snædís Guðmundsdóttir           

Velina Apostolova               

4. bekkur B 

Alexandra Eyfjörð Ellertsdóttir 

Andri Már Sigurðsson            

Anna Kristín Vilbergsdóttir 

Ásta Björg Magnúsdóttir         

Ástrós Rut Sigurðardóttir       

Davíð Ágúst Kúld Kristinsson    

Davíð Haraldsson                

Edda Sigfúsdóttir               

Elma Rut Jónsdóttir             

Erna Sigríður Ágústsdóttir      

Hanna Soffía Þormar             

Heiða Dís Einarsdóttir 

Helga Björg Antonsdóttir        

Hrefna Freyja Friðgeirsdóttir   

Hrólfur Þeyr Þorrason           

Hulda Finnsdóttir               

Ingibjörg Garðarsdóttir Briem   

Jón Atli Hermannsson            

Kristel Finnbogadóttir          

Kristjana Konný Bjarnadóttir    

Lilja Björk Sigurjónsdóttir     

María Klara Jónsdóttir          

Olga Rún Kristjánsdóttir        

Ólöf Ásta Ólafsdóttir           

Rúnar Þór Jóhannsson            

Sara Hjördís Georgsdóttir       

Sara Hrund Ólafsdóttir          

Sigmar Ingi Sigurgeirsson       

 

4. bekkur D 

Alda Blöndal Hjaltadóttir       

Ari Baldur Baldursson           

Benedikt Daníel Stefánsson      

Berglind Jónsdóttir             

Dagbjartur Gunnar Lúðvíksson    

Elín Helga Jónsdóttir           

Eygló Sif Sigfúsdóttir          

Guðmunda Pálmadóttir            

Hulda Sesselja Sívertsen        

Ingibjörg Guðný Friðriksdóttir  

Íris Magnúsdóttir               

Jórunn Káradóttir               

Kristín Guðjónsdóttir           

Margrét Berg Sverrisdóttir      

María Builien Jónsdóttir        

Rakel Gunnarsdóttir             

Sandra Steinarsdóttir           

Sigríður Lára Þorvaldsdóttir    

Sigrún Ýr Hjörleifsdóttir       

Stefanía Erla Óskarsdóttir      

Steinunn Guðmundsdóttir         

Steinunn Pálmadóttir            

Tanja Kristín Leifsdóttir       

Úlla Björnsdóttir               

Vignir Val Steinarsson          

Þóra Hafdís Arnardóttir         

4. bekkur E 

Áslaug Kristjana Árnadóttir     

Birna Erlingsdóttir             

Bjarni Jónsson                  

Búi Steinn Kárason              

Daníel Guðjónsson               

Daníel Kristinsson              

Daníel Þór Irvine               

Einar Brynjarsson               

Elfar Freyr Helgason            

Elín Edda Sigurðardóttir        

Elísabet Ýr Sveinsdóttir        

Erling Reynisson                

Gabríel Þór Bjarnason           

Gísli Rafn Guðmundsson          

Halla Sveinsdóttir              

Halldóra Diljá Ragnarsdóttir    

Hákon Andri Víkingsson          

Helga Lovísa Kemp Einarsdóttir  

Hreinn Þorvaldsson              

Hróar Örn Jónasson              

Jón Ásberg Sigurðsson           

Kristinn Sigurðsson             

Lára Margrét Möller             

Snædís Steinþórsdóttir          
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Tanja Tómasdóttir               

Tryggvi Guðbjörn Benediktsson   

4. bekkur F 

Andrea Líf Ægisdóttir           

Aníta Hrund Sveinsdóttir        

Atli Sigurðsson                 

Ásta Kristín Gunnarsdóttir      

Benedikt Karl Karlsson          

Berta Gunnarsdóttir             

Eiríkur Guðlaugsson             

Eiríkur Páll Erlingsson         

Ellert Finnbogi Eiríksson       

Eydís Sigurðardóttir            

Garðar Geir Hauksson            

Geir Eggertsson                 

Guðrún Jónsdóttir               

Gunnar Gylfason                 

Heiðar Jóhannsson               

Helga Bryndís Ernudóttir 

Hilmar Þór Bergmann             

Hjalti Friðriksson              

Hlynur Magnússon                

Hulda Sigrún Sigurðardóttir     

Indriði Már Indriðason          

Jökull Viðar Gunnarsson         

Kristín Pétursdóttir            

Pálmi Ragnar Ásgeirsson         

Rannveig Ólafsdóttir            

Sara Lea Arnarsdóttir           

Soffía Kristín Jónsdóttir       

Stefán Þór Helgason             

4. bekkur H 

Alexandra Baldursdóttir         

Andrea Rún Carlsdóttir          

Anna Lilja Henrysdóttir         

Arna Hrönn Ágústsdóttir         

Arnór Ingi Finnbjörnsson        

Arnór Kári Davíðsson            

Ágústa Guðjónsdóttir            

Álfhildur Pálsdóttir            

Áslaug Gunnarsdóttir            

Bragi Ægisson                   

Bryndís Pétursdóttir            

Brynjar Guðjónsson              

Eygló Erla Ingvarsdóttir        

Hafsteinn Gunnar Hauksson       

Hanna Björk Geirsdóttir         

Helgi Kristinsson               

Hildur Þorgeirsdóttir           

Katrín Þuríður Pálsdóttir       

Kristinn Sveinn Ingólfsson      

Linda Björk Jóhannsdóttir       

Magna Ýr Johansson              

María Erla Kjartansdóttir       

Ólöf Sara Árnadóttir            

Sandra Dögg Guðnadóttir         

Sverrir Helgason                

Sævar Ingi Sigurgeirsson        

Trausti Friðbertsson            

4. bekkur J 

Alfreð Finnbogason              

Andri Már Stefánsson            

Anna María Birgisdóttir         

Aþena Eydís Kolbeinsdóttir      

Ásgerður Arna Pálsdóttir        

Barbara Hafdís Þorvaldsdóttir   

Betzy Ósk Hilmarsdóttir         

Edda Björg Bjarnadóttir         

Hanna Rún Ingólfsdóttir         

Heiða Björk Vignisdóttir        

Henrik Biering Jónsson          

Hjalti Þór Skaftason            

Iðunn Edda Ólafsdóttir          

Ingibjörg Ólafsdóttir           

Íris Tanja Ívarsdóttir          

Jóel Brynjólfsson 

Kristján Tómas Kristjánsson     

Lilja Sólveig Kro               

María Nielsen                   

Ólafía Sturludóttir             

Ólöf Rún Sigurjónsdóttir        

Sóley Þráinsdóttir 

Sólveig Margrét Kristjánsdóttir 

Steinn Þ Halldórsson            

Vala Jónsdóttir                 

Viktor Breki Óskarsson          

Þór Steinarsson                 

Örn Brynþór Arnarsson           

4. bekkur P 

Anna Björg Guðjónsdóttir        

Axel Axelsson 

Ásta Hrund Guðmundsdóttir       

Christopher Þórarinn Anderiman  

Einar Bjarki Ómarsson           

Elín Ösp Vilhjálmsdóttir        

Elvar Helgason                  

Eric Steinn Þorsteinsson        

Eva Sigurbjörg Þorkelsdóttir    

Harpa Pálsdóttir                

Harpa Rún Glad                  

Karen Lind Óladóttir            

Magnea Jónína Ólafs             
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Rafn Andri Haraldsson           

Rina Alma Zogaj                      

4. bekkur R 

Adam Erik Bauer                 

Andreas Örn Aðalsteinsson       

Anna Jóna Sigurðardóttir        

Áslaug Svava Svavarsdóttir      

Berglind Ýr Karlsdóttir         

Edda Pétursdóttir               

Einar Ingi Kristinsson          

Eva Björg Björgvinsdóttir       

Eyrún Arnarsdóttir              
Guðmundur Magnús 
Sigurbjörnsson 

Heiða Þórarinsdóttir            

Helga Theódóra Jónasdóttir      

Hilmar Kári Árnason                  

Hlín Vala Aðalsteinsdóttir      

Hólmfríður Hreggviðsdóttir      

Íris Dröfn Árnadóttir           

Jón Árni Benediktsson           

Jón Brynjar Björnsson           

Katrín Edda Þorsteinsdóttir     

Marteinn Briem                  

Rakel Gyða Pálsdóttir           

Sigurvin Ingi Árnason           

Silvá Kjærnested                

Stefán Arnarson                 

Valdís Ingimarsdóttir           

Þórdís Kristjánsdóttir          

4. bekkur S 

Andrea Bára Stefánsdóttir       

Árni Gestsson                   

Ásgeir Jónasson                 

Ásta María Marinósdóttir        

Birkir Björnsson                

Edda Davíðsdóttir               

Elísabet Anna Helgadóttir 

Eva Hrönn Árelíusdóttir         

Fanney Gunnarsdóttir            

Fanney Jóhannsdóttir            

Guðríður Hafsteinsdóttir        

Guðrún Berta Stefánsdóttir      

Harpa Heiðarsdóttir             

Helga Björt Bjarnadóttir        

Ingibjörg Lára Sveinsdóttir     

Janus Gilbert Stephensson       

Jóhanna Rún Rúnarsdóttir        

Kjartan Ottósson 

Kristinn Ingi Halldórsson       

Laufey Ásta Guðmundsdóttir      

Marta Serwatko                  

Signý Tryggvadóttir             

Sigurbjörn Bárðarson            

Unnar Daði Helgason             

Unnur Björk Gunnlaugsdóttir     

Vilborg Sif Valdimarsdóttir     

Þorgerður J Sveinbjarnardóttir  

Þorsteinn Þorri Sigurðsson      

4. bekkur T 

Axel Sigurður Óskarsson         

Bergdís Bjarnadóttir            

Brynja Finnsdóttir              

Diljá Catherine Þiðriksdóttir   

Edda María Sveinsdóttir         

Einar Bragi Árnason             

Elvar Örn Guðmundsson           

Eva Rós Brink                   

Eyþór Smári Þórbjörnsson        

Fannar Már Flosason             

Gísli Bachmann                  

Guðlaug Ólafsdóttir             

Halla Kristín Guðfinnsdóttir    

Hallgrímur Þór Harðarson        

Helen María Björnsdóttir        

Helga Guðbjarnardóttir          

Herdís Ómarsdóttir              

María Alexandra Vesterdal       

S. Kamilla Alfreðsdóttir  

Sandra Rún Sigurðardóttir       

Sóley Sigmarsdóttir             

Sunna María Einarsdóttir        

Sveinn Andri Brimar Þórðarson   

Theódóra Th. Þórarinsdóttir 

Tómas Helgi Stefánsson          

Viktor Víðisson                 

Þóra Björg Sigurðardóttir       

Þórdís Ólafsdóttir              

Ögmundur Kristinsson            

4. bekkur X 

Andri Valur Guðjohnsen          

Aníta Björk Hlynsdóttir         

Arnrún Þorsteinsdóttir          

Árni Þorsteinsson               

Bjarki Sigurjónsson             

Bjarki Traustason               

Gestur Jónsson                  

Gísli Hrafn Karlsson            

Guðmundur Steinn Hafsteinsson 

Helgi Karl Guðmundsson          

Hjalti Þórðarson                

Hulda Jónasdóttir               
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Ingi Björn Ómarsson             

Jóhann Tómas Guðmundsson        

Jóhanna Björk Pálsdóttir        

Jón Viðar Guðmundsson           

Kevin Freyr Leósson             

Kjartan Sölvi Auðunsson         

Kristján Ingi Sigurðsson        

Sigurður Möller                 

Sveinn Flóki Guðmundsson        

4. bekkur Y 

Alexander Jakob Eyjólfsson      

Alexandra Einarsdóttir          

Anna Hildigunnur Jónasdóttir    

Arnar Freyr Aðalsteinsson       

Arnar Már Kristjánsson          

Árni Birgir Guðmundsson         

Daníel Njáll Wang Auðunsson 

Elísabet Lúðvíksdóttir          

Eyjólfur Jónsson            

Finnur Kolbeinsson              

Friðrik Árni Friðriksson        

Friðrik Már Jónsson             

Gunnar Már Þorleifsson          

Halldór Rúnarsson               

Hannes Pétur Eggertsson         

Ingunn Tryggvadóttir            

Ívar Kjartansson                

Jóhann Steinn Eggertsson        

Jóhanna Sæmundsdóttir           

Jónas Aðalsteinn Aðalsteinsson  

Jónas Þór Markússon             

Jónína Þóra Einarsdóttir        

Kristján Werner Óskarsson       

Sigurður Birkir Sigurðsson      

Skúli Freyr Hinriksson          

Viðar Berndsen                  

Þórdís Björnsdóttir             

5. bekkur A 

Alenka Zak 

Andrea Karlsdóttir              

Arna Margrét Johnson            

Arnar Freyr Magnússon           

Áslaug Lára Lárusdóttir         

Benedikt Valsson 

Boði Logason                    

Carmen Maja Valencia            

Elísabet Aagot Árnadóttir       

Fanney Sigurgeirsdóttir         

Hákon Hrafn Sigurðarson Gröndal 

Helena Gunnars Marteinsdóttir   

 

Hólmfríður Björnsdóttir         

Inga Valgerður Stefánsdóttir    

Íris Björk Björnsdóttir         

Kristín Lilja Sigurðardóttir    

Maria Kristjánsdóttir           

Óskar Gunnarsson 

Ragna Þyri Ragnarsdóttir        

Ragnheiður Theodórsdóttir 

Rögnvaldur Már Helgason         

Sigurður Þór Óskarsson          

Sindri Tryggvason 

Sonja Sófusdóttir               

Stefanía Kristjánsdóttir        

Steinar Þór Ólafsson            

Þóra Ágústsdóttir               

Þórdís Valsdóttir 

5. bekkur B 

Aldís Lind Hermannsdóttir       

Anna Þrúður Guðbjörnsdóttir 

Aron Valur Þorsteinsson         

Auður Hallsdóttir               

Axel Lárusson                   

Emilía Ottesen 

Erla Guðrún Ingimundardóttir 

Erna Rún Halldórsdóttir         

Eva Helgadóttir                 

Eva Sjöfn Helgadóttir 

Fannar Sveinsson                

Fjóla Dögg Blomsterberg 

Halla Tinna Arnardóttir         

Halldór Hallgrímsson Gröndal    

Hrefna Rós Matthíasdóttir       

Hulda María Gunnarsdóttir       

Ingvar Ásmundsson               

Jóhann Ólafsson                 

Kara Hergils Valdimarsdóttir 

Karen Einarsdóttir              

Karen Nadía Pálsdóttir 

Kári Örn Hinriksson             

Ólöf María Vigfúsdóttir         

Ragnhildur Gylfadóttir          

Sigríður Rakel Ólafsdóttir      

Skúli Hansen                    

Sturla Brynjólfsson             

Vésteinn Kári Árnason           

Ægir Þór Jähnke              

5. bekkur D 

Arna Sif Pálsdóttir             

Arnór Snorri Gíslason           

Aron Andrew Rúnarsson           

Ásgeir Örn Ólafsson             
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Ásta Pétursdóttir               

Benedikta Garðarsdóttir         

Björn Atli Davíðsson            

Dagný Rún Ágústsdóttir 

Daníel Þorsteinsson Fjeldsted   

Davíð Baldursson                

Egill Örn Þórarinsson 

Eva Ósk Eggertsdóttir           

Gerður Þóra Björnsdóttir        

Gunnar Eiríksson                

Helga Þóra Haraldsdóttir        

Hildur Margrét Hjaltested       

Hjörtur Sigurðsson 

Kolbrún Ýrr Rolandsdóttir 

Kristín Jónsdóttir              

Linda María Karlsdóttir         

Margrét Helga Gunnarsdóttir     

Ómar Birgisson 

Rósa Ingólfsdóttir              

Sigurbjörg Helgadóttir          

Tinna Þorsteinsdóttir           

Viktor Hrafn Guðmundsson        

Viktoriya Ryeznikova 

5. bekkur E 

Aðalsteinn Kornelíus Gunnarsson 

Albert Þór Guðmundsson          

Anna María Axelsdóttir          

Auður Jóna Guðmundsdóttir       

Baldur Kári Eyjólfsson          

Bjarki Óskarsson                

Davíð Blöndal Þorgeirsson 

Fanney Bjarnadóttir 

Freyr Ómarsson 

Guðbjörg Kristín Gunnarsdóttir 

Guðmann Þórisson 

Helga Dagný Jónasdóttir 

Helgi Már Gíslason              

Hlynur Þór Agnarsson            

Íris Rún Karlsdóttir 

Jón Skafti Kristjánsson         

Leifur Jón Elíasson 

Mardís Heimisdóttir             

Rúnar Nielsen                   

Sandra Sif Magnúsdóttir         

Sigurður Gísli Eiríksson 

Sindri Már Kolbeinsson          

Tinna Björg Friðþórsdóttir      

Tinna Laxdal Gautadóttir        

Valdimar Viktor Jóhannsson 

Þorsteinn Sverrisson 

 

5. bekkur F 

Andrés Pétur Guðfinnsson        

Atli Þór Jóhannsson             

Ásdís Geirsdóttir               

Björg Halldórsdóttir            

Daníel Örn Einarsson            

Elín Anna Gísladóttir           

Elín Erlendsdóttir              

Eva Berglind Magnúsdóttir       

Eva Kristín Árnadóttir          

Eyjólfur Óli Eyjólfsson 

Friðrik Dór Jónsson             

Gísli Páll Baldvinsson          

Grettir Jónasson                

Hanna María Hermannsdóttir      

Helena Jóhannsdóttir            

Hildur Vala Hjaltadóttir        

Hugi Hilmisson                  

Linda Hrönn K Schiöth           

Páll Arnar Pálsson              

Sara Karen Þórisdóttir          

Skúli Jón Friðgeirsson          

Teitur Páll Reynisson           

Valgerður Lilja Jónsdóttir      

Victor Pálmarsson 

5. bekkur H 

Arnar Már Búason 

Arnþór Sigurðsson               

Ásgeir Erlendsson               

Ásgrímur Geir Logason           

Dóra Sif Ingadóttir             

Grímur Björn Grímsson           

Hafdís Halldórsdóttir           

Helga Lind Sigurbergsdóttir     

Herdís Helga Arnalds            

Hildur Mist Friðjónsdóttir 

Hjalti Freyr Halldórsson        

Írunn Viðarsdóttir              

Ívar Freyr Sturluson 

Jónatan Arnar Örlygsson         

Karen Heiðarsdóttir             

Kristína Lentz                  

Magðalena S Kristjánsdóttir     

Nanna Þ Möller                  

Sif Sigþórsdóttir               

Sigrún Inga Ævarsdóttir         

Þorsteinn Júlíus Árnason        

Þórir Jökull Finnbogason 

5. bekkur R 

Anna Garðarsdóttir 

Auður Waagfjörð Jónsdóttir      
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Birna Pétursdóttir              

Bryndís Pálsdóttir              

Helga Franklínsdóttir           

Hörður Már Kolbeinsson          

Inga Jóna Jóhannsdóttir 

Jóhann Páll Jónsson 

Jóhannes Stefánsson 

Katrín Pétursdóttir             

Magnús Magnússon                

Oddur Ari Sigurðsson            

Pétur Rafnsson 

Róbert Torfason                 

Sandra Gunnarsdóttir            

Sigurður Logi Snæland 

Sunna Dóra Sigurjónsdóttir      

Viktor Ari Viktorsson           

Þóroddur Björnsson              

5. bekkur S 

Anna Reynisdóttir               

Berglind Bergmann Sverrisdóttir 

Edda Björk Ragnarsdóttir        

Elín Tinna Logadóttir           

Erna Kristín Valdimarsdóttir    

Harpa Másdóttir                 

María Carrasco                  

Ólöf Helga Gunnarsdóttir        

Rósa Eiríksdóttir               

Rósa Hauksdóttir                

Sigrún Tinna Gunnarsdóttir      

Sindri Guðmundsson 

Skúli Magnús Sæmundsen          

Soffía Rún Kristjánsdóttir 

Stefán Daníel Jónsson           

Steinunn Kristinsdóttir         

Steinunn Sigurðardóttir         

Tanja Dögg Björnsdóttir         

Tinna Rut Pétursdóttir          

Tinna Sverrisdóttir             

Þorvaldur Sveinn Sveinsson      

Þórdís Pétursdóttir             

Þórdís Skaptadóttir             

Þórunn Guðmundsdóttir           

5. bekkur T 

Andrea Guðmundsdóttir           

Anna Guðjónsdóttir              

Anna Kristín Baldvinsdóttir     

Arndís Eva Jónsdóttir           

Ásdís Árnadóttir                

Ásgeir Vísir Jóhannsson         

Áslaug Magnúsdóttir             

Bryndís Jónsdóttir              

Bryndís Þóra Þórðardóttir       

Brynja Magnúsdóttir             

Brynjar Örn Jensson             

Hjörtur Smári V. Garðarsson     

Hulda Kristín Guðmundsdóttir    

Jóakim Þór Gunnarsson           

Jóhann Valur Sævarsson          

Jón Ásgeir Jónsson              

Lilja Kjartansdóttir            

Ólöf Stefánsdóttir              

Rakel Tómasdóttir               

Rannveig Ása Guðmundsdóttir     

Sandra Júlía Bernburg           

Siggeir Örn Steinþórsson        

Sigurgeir Bárðarson             

Smári Guðfinnsson               

Snævar Ingi Hafsteinsson        

Tryggvi Höskuldsson             

Úna Jóhannsdóttir               

Valgerður  Tryggvadóttir         

5. bekkur X 

Ásþór Tryggvi Steinþórsson      

Brynjólfur Árni Gunnarsson      

Davíð Gunnlaugsson              

Einar Baldur Þorsteinsson       

Einar Guðnason                  

Eiríkur Ástvald Magnússon               

Guðbjörn Jensson                

Guðjón Henning Hilmarsson       

Guðmundur Sigurðsson            

Hafdís Hilmarsdóttir            

Helga Katrín Hjartardóttir      

Jón Blöndal                     

Máni Maríus Viðarsson           

Pétur Bjarni Pétursson          

Róbert Dan Sigurðsson           

Rut Valgeirsdóttir              

Selma Benediktsdóttir           

Sigríður Lína Viðarsdóttir      

Sigurður Snæbjörnsson 

Tómas Björn Guðmundsson         

Viktor Hrafn Hólmgeirsson       

5. bekkur Y 

Agnes Þóra Árnadóttir           

Árni Már Þrastarson             

Árni Reynir Styrkársson         

Baldur Árnason                  

Björg Magnea Ólafs              

Eyvindur Hrannar Gunnarsson     

Guðjón Helgi Eggertsson         

Guðlaug Sara Guðmundsdóttir 
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Hafsteinn Ormar Hannesson       

Halldór Grétarsson              

Helgi Heiðar Steinarsson        

Jón Sigurður Pétursson 

Ragna Sif Þórarinsdóttir        

Sigyn Jónsdóttir                

Sveinn Óskar Hafliðason         

Vigdís Sverrisdóttir            

6. bekkur A 

Áslaug Karlsdóttir              

Bjarni Sighvatsson              

Diego Björn Valencia            

Embla Uggadóttir                

Eva Halldóra Guðmundsdóttir     

Filipus Theodórs Ólafsson       

Guðbjörg Ólafsdóttir            

Gunnþórunn Jónsdóttir           

Heiðrún Arna Friðriksdóttir     

Heiður Björk Friðbjörnsdóttir   

Helga Höskuldsdóttir            

Hulda Rún Þórðardóttir          

Ingibjörg Huld Haraldsdóttir    

Jónína Guðný Bogadóttir         

Kolbrún Ýr Ólafsdóttir          

Margrét Lilja Ívarsdóttir       

María Jonný Sæmundsdóttir       

Olga Ingrid Heiðarsdóttir       

Pétur Björgvin Sveinsson        

Sara Ósk Rodriguez Svönudóttir  

Sigurlaug Tara Elíasdóttir      

Sonja Hrund Ágústsdóttir        

Svavar Þórólfsson               

Vigdís Ester Halldórsdóttir     

Viktor Alex Ragnarsson          

Vilmundur Sveinsson             

6. bekkur B 

Anna Lilja Lýðsdóttir           

Aron Logi Hjaltalín             

Ásdís Auðunsdóttir              

Droplaug Guttormsdóttir         

Ebba Sif Möller                 

Erla Björk Ívarsdóttir          

Gunnar Freyr Róbertsson         

Harpa Sif Arnarsdóttir          

Hildur Guðný Káradóttir         

Hildur Guðrún Halldórsdóttir    

Hildur Stefánsdóttir            

Íris Dögg Guðnadóttir           

Ívar Pálsson                    

Jóhann Stefánsson               

Jóhanna Hlíf Magnúsdóttir       

Kristján Ó Davíðsson            

María Björk Oddsdóttir          

Melani Vranjes                  

Orri Freyr Rúnarsson            

Pétur Magnús Birgisson          

Rebekka Rafnsdóttir             

Sif Björnsdóttir                

Sigríður Margrét Einarsdóttir   

Steinunn Ruth Guðmundsdóttir    

Sylvía Rut Sigfúsdóttir         

Særún Ómarsdóttir               

6. bekkur D 

Ásdís Björk Guðmundsdóttir      

Bryndís María Björnsdóttir      

Elín Edda Angantýsdóttir        

Ellen Ragna Pálsdóttir          

Fanney Lára Guðmundsdóttir      

Helga Lóa Kristjánsdóttir       

Ingibjörg Helga Konráðsdóttir   

Kristján Andrésson              

María Ingunn Þorsteinsdóttir    

Rögnvaldur Gunnar Gunnarsson    

Sandra Lind Brynjarsdóttir      

Sigrún Anna Waage Knútsdóttir   

Sigurbjörg Jóhannsdóttir        

Thelma Rós Halldórsdóttir       

Tinna Rut Jónasdóttir           

Valdís Magnúsdóttir             

Valgerður Tryggvadóttir         

6. bekkur E 

Aðalheiður Kristín Jónsdóttir   

Agnar Bragi Magnússon           

Anton Valur Jónsson             

Arnór Skúli Arnarson            

Bergþóra Smáradóttir            

Björgheiður Albertsdóttir       

Brynja Skjaldardóttir           

Elín Anna Jónasdóttir           

Halldóra Sif Guðlaugsdóttir     

Hákon Helgi Bjarnason           

Helga Sif Víðisdóttir           

Jóhanna Hauksdóttir             
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Kristín Inga Pétursdóttir       

Matthías Vilhjálmsson           

Rúna Sigurðardóttir             

Vigdís Tinna Jóhannsdóttir      

6. bekkur F 

Arna Barkardóttir               

Arna Hrund Aðalsteinsdóttir     

Björgvin Ívar Baldursson        

Egill Ólafur Strange            

Guðrún Þorsteinsdóttir          

Harpa Hrund Hinriksdóttir       

Helga Reynisdóttir              

Hrannar Jónsson                 

Jóhann Helgason                 

Kristján Helgason               

Margrét Erla Guðnadóttir        

Margrét Ósk Marinósdóttir       

Ólöf Rut Stefánsdóttir          

Rakel Árnadóttir                

Styrmir Sigurðsson              

Þráinn Halldór Halldórsson      

6. bekkur G 

Anna Birna Björnsdóttir         

Anton Ellertsson                

Björgvin Smári Kristjánsson     

Bryndís Einarsdóttir            

Davíð Heimir Hjaltalín          

Eva Jóhannsdóttir               

Gestur Ingi Harðarson           

Grímur Helgi Gíslason           

Haukur Harðarson                

Jóhanna Ýr Elíasdóttir          

Lára Hafliðadóttir              

Magnús Sigurbjörnsson           

Margrét Pála Valdimarsdóttir    

Máni Bernharðsson               

Ófeigur Ragnarsson              

Pétur Sæmundsen                 

Pétur Viðarsson                 

Pétur Örn Arnarson              

Richard Ottó O'Brien            

Rúrik Karl Björnsson            

Sandra Jónsdóttir               

Sigurbergur Sveinsson           

Soffía Erla Bergsdóttir         

Sólveig Heimisdóttir            

Sölvi Rúnar Pétursson           

Thelma Rut Morthens             

Theodór Ingi Pálmason           

6. bekkur L 

Arna Hlín Daníelsdóttir         

Edda Björk Jónsdóttir           

Eydís Sigurðardóttir            

Hildur Ósk Jónsdóttir           

Kristjana Guðrún Arnarsdóttir   

Pollý Hilmarsdóttir             

Sunna Ósk Ómarsdóttir 

6. bekkur P 

Arnar Þór Björnsson             

Auðbergur Daníel Hálfdánarson 

Ásgeir Björnsson                

Berglind Ragnarsdóttir 

Dína María Margeirsdóttir       

Egill Gauti Þorkelsson          

Elísabet Edda Guðbjörnsdóttir 

Elvar Örn Þormar                

Freyja Sjöfn Hrafnsdóttir 

Grétar Brynjólfsson             

Hanus Jacobsen                  

Jón Davíð Davíðsson             

Sandra Ýr Andrésdóttir          

Tinna Stefánsdóttir 

Trausti Eiríksson               

Valgerður Sævarsdóttir          

6. bekkur R 

Aldís Þorbjörg Ólafsdóttir      

Anna María Björnsdóttir         

Anna Moisseeva                  

Bryndís Alma Gunnarsdóttir      

Brynja Gunnlaugsdóttir          

Brynja Þórsdóttir               

Carl Andreas Sveinsson          

Eva Guðrún Torfadóttir          

Guðjón Ingi Guðlaugsson         

Guðrún Inga Guðmundsdóttir      

Harpa B Möller Eðvaldsdóttir    

Hólmfríður Björk Rúnarsdóttir   

Laufey Rún Ketilsdóttir         

Lára Guðmundsdóttir             

María Leifsdóttir               

Marta María Friðriksdóttir      

Ragnhildur Edda Tryggvadóttir   
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Rakel Flygenring                

Sandra Dís Sigurðardóttir       

Sigríður Anna Sigurðardóttir    

Snjólaug Jóhannsdóttir          

Sveinn Orri Bragason            

Tinna Dögg Guðmundsdóttir       

Þóra Sif Friðriksdóttir         

6. bekkur S 

Anna Gunnlaug Friðriksdóttir    

Arnór Ármann Jónasson           

Árni Þór Finnsson               

Ásdís Svava Hallgrímsdóttir     

Björn Ingi Friðþjófsson         

Erna Ósk Sigurðardóttir         

Guðni Már Kristinsson           

Guðrún Þóra Arnardóttir         

Guðrún Þórey Sigurbjörnsdóttir  

Gunnar Már Hermannsson          

Heiðrún Ólöf Jónsdóttir         

Helga Kristín Harðardóttir      

Hjördís Sif Viðarsdóttir        

Ingi Már Kjartansson            

Ingvar Freyr Ingvarsson         

Jóhanna Margrét Gísladóttir     

Kristjana Þorradóttir           

Lilja Guðný Magnúsdóttir        

Loftur Kristjánsson             

Marta Björnsdóttir              

Njáll Ingi Dalberg              

Ólafur Hjörtur Kristjánsson     

Ragnar Daði Sigurðsson          

Signý Sigmundardóttir           

Styrmir Stefnisson              

 

6. bekkur U 

Baldur Þór Emilsson             

Brynjar Magnússon               

6. bekkur X 

Anna Kristín Pálsdóttir         

Arnar Þór Stefánsson            

Elísabet Hall                   

Elísabet Lillý Eyjólfsdóttir    

Elvar Þór Alfreðsson            

Gauti Rafn Ólafsson             

Gísli Már Reynisson             

Gunnur Melkorka Helgadóttir     

Haukur Ingi Heiðarsson          

Helga Bjarnadóttir              

Hildigunnur Halldórsdóttir      

Hrafn Þorvaldsson               

Inga María Backman              

Inga María Sigurðardóttir       

Ingi Þór Þorsteinsson           

Ingibjörg Þórdís Jónsdóttir     

Ingvar Steinn Birgisson         

Ívar Örn Jóhannesson            

Joaquin Páll Palomares          

Kári Sigurðsson                 

Kristófer Júlíus Leifsson       

Lovísa Anna Finnbjörnsdóttir    

Lóa Jóhannsdóttir               

Magnús Þór Róbertsson           

Nanna Kristín Tryggvadóttir     

Ragna Þóra Samúelsdóttir        

Róbert Andri Kristjánsson       

Silja Hendriksdóttir            

Sindri Magnason                 

Sóley Emilsdóttir               

Svanur Þórisson                 

Tómas Vignir Ásmundsson         

 

Eftirtaldir nemendur voru utanskóla veturinn 2006 – 2007: 

Davíð Gill Jónsson              

Jóhanna Vala Jónsdóttir         

Páll Bergmann                   

Valdimar Garðar Guðmundsson     
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Skólasetning VÍ 21. ágúst 2006 
Ágætu starfsmenn og nemendur, eldri sem yngri, 

Ég býð ykkur öll velkomin til starfa á þessu síðsumri. Það er af sem áður var að skólar gátu ekki 

hafist fyrr en eftir göngur í septemberlok og þeim þurfti að ljúka að vori áður en sauðburður 

hófst snemma í maí. Nú er öldin önnur og þjóðfélagið breytt. Tæknivæðing hefur leyst fjölda 

fólks af hólmi í öllum framleiðslugreinum og nú afkastar til dæmis hver bóndi meira en 30 

bændur gerðu í lok 19. aldar með aðstoð fjölda vinnuhjúa. Neyslu-, tækni- og upplýsinga-

samfélag hefur komið í staðinn fyrir sparnaðarsamfélag sjálfsþurftabúskaparins sem þá var við 

lýði. Í stað þess að fara í göngur eða taka á móti lömbum fara nú 95% af hverjum árgangi í 

framhaldsskóla í stað eins eða tveggja til þriggja prósenta þá. Hér í Verzló eru ca. 7% af öllum 

framhaldsskólanemum landsins og eftirspurn er meiri en við getum annað. Verzlunarskólinn er 

langeftirsóttasti framhaldsskóli landsins. 

Það er svo á hverju ári, að ávallt láta nokkrir kennarar og aðrir starfsmenn af störfum. Nú í vor 

hætti Alexía M. Gunnarsdóttir eftir áratuga starf í þágu skólans, sömuleiðis hverfa nú til annarra 

starfa, Brjánn Guðni Bjarnason tölvu- og stærðfræðikennari, Guðrún Aldís Jóhannsdóttir við-

skiptagreinakennari, Hilda Hrund Cortes sálfræðikennari, Hjörtur Hjartarson tölvukennari, 

Ingimar Hólm Halldórsson og Ingólfur Gíslason stærðfræðikennarar, Jónína Ólafsdóttir og 

Patrick Mora enskukennarar, Sigríður Björk Gunnarsdóttir stærðfræðikennari og Þorsteinn 

Kristinsson tölvukennari. Þá hefur Sveinn Magnússon læknir látið af störfum við skólann. Ég 

færi þeim öllum þakkir fyrir vel unnin störf. 

Ásta Jenný Sigurðardóttir stærðfræðikennari er í barnsburðarleyfi og senn fer Adda Sigríður 

Jóhannsdóttir bókasafnsfræðingur í sitt barnsburðarleyfi. Ásdís Rósa Baldursdóttir stærð-

fræðikennari, Heiðrún Geirsdóttir sögu- og menningarfræðikennari og Soffía Magnúsdóttir 

íslenskukennari eru í endurmenntunarorlofi. Friðrik Sigfússon enskukennari og María Jóhanna 

Lárusdóttir íslenskukennari eru í veikindaleyfi og Guðrún Egilson íslenskukennari verður í leyfi 

til áramóta. 

Svava Þorsteinsdóttir stærðfræðikennari kemur úr orlofi og ég býð hana velkomna. Nýir 

kennarar eru: Andri Gunnarsson kennir bókfærslu, Bergur Tómasson íslensku, Björgvin 

Guðmundsson tölvufræði, Benjamín Sigurgeirsson í eðlisfræði og stærðfræði, Hanna Lilja 

Jóhannsdóttir námsráðgjafi mun kenna sálfræði, Halldór Ingi Kárason stærðfræði og tölvufræði, 

Katrín Magnúsdóttir náttúrufræði, Klara Hjálmtýsdóttir áfangastjóri kennir einum bekk sál-

fræði, Martin Kollmar kemur í stærðfræði sem og Marta María Oddsdóttir, Rut Tómasdóttir 

kennir ensku, Sigfríður G. Thedórsdóttir stærðfræði; Steinþór Steingrímsson íslensku, Sigríður 

Tryggvadóttir tölvufræði, Svanlaug Pálsdóttir spænsku, Vala Guðný Guðnadóttir náttúrufræði 

og Vilborg Þórhallsdóttir verður kórstjóri en það er sameiginleg ákvörðun skólastjórnar og 

stjórnar nemendafélagsins að endurvekja kórinn. Tónlist verður valgrein sem gefur þrjár 

einingar. Allt þetta nýja fólk býð ég velkomið til starfa og vænti mikils af því. 

Ágætu nemendur 

Mig langar að rabba svolítið við ykkur í dag í tilefni þess, að nú eru 950 ár liðin síðan Sæmund-

ur fróði fæddist, en eins og þið vitið er hann frægur fyrir ýmsa hluti, m.a. er hann fyrsti nafn-

kunni Íslendingurinn sem stundaði nám í París. Ekki fer mörgum sögum af námi hans, en vísast 

hefur hann numið klerkleg fræði, mælskulist og klárlega var hann vel talandi á latínu. Hins 

vegar segir talsvert af námi hans í þjóðsögum sem kviknuðu snemma á öldum. Skv. þeim var 

djöfullinn sjálfur skólastjóri í Svartaskóla og hirti eina sál í skólalok á hverju vori, tók þann 

skólapilt sem síðastur gekk út. Nú kom það í hlut Sæmundar að ganga síðastur, en hann slapp 
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með klókindum sínum með því að fara ekki í kápu sína, heldur bar hana á báðum öxlum í stað 

þess að fara í ermarnar. Kölski þreif í kápuna en Sæmundur lét hana þá falla og komst út og 

skullu dyrnar á eftir honum og mun karl þá hafa sagt: Þar skall hurð nærri hælum. Djöfsi hafði 

þó upp úr krafsinu að hann náði skugganum af Sæmundi, og alla tíð eftir þetta fylgdi honum 

enginn skuggi. Það má því kannski segja að Sæmundur fróði hafi alls ekki verið skuggalegur 

maður eftir það! Nú er sagt um menn að þeir beri kápuna á báðum öxlum ef þeir segja sitt 

hvorum eða hafa svik í huga og er síst til eftirbreytni þótt Sæmi hafi leikið á djöfulinn með 

þessu móti. Og enn skellur hurð nærri hælum þegar eitthvað tekst naumlega, en skelli hurð á 

hæla, þá hafa menn klúðrað málum sínum. 

Þekktasta þjóðsagan um Sæmund og kölska er líklega sú sem lýsir því þegar Sæmundur fékk 

djöfulinn til að flytja sig til Íslands frá Frakklandi að loknu námi, og breytti kölski sér í sel. Þeir 

sömdu svo að kölski fengi sálina úr Sæmundi ef hann gæti komið honum til Íslands án þess að 

hann vöknaði í fætur. Selurinn fór mun hraðar en þotur nútímans því Sæmundi tókst ekki að 

lesa nema tiltölulega fáar síður í Biblíunni á leiðinni, en þegar þeir komu í fjöruborðið undan 

suðurströnd landsins lamdi Sæmundur Biblíu sinni í höfuð djöfsa svo honum fataðist sundið og 

Sæmundur blotnaði í fæturna. Þar með komst hann ekki þurrum fótum til landsins og kölski 

missti af laununum. 

Ásmundur Sveinsson myndhöggvari gerði árið 1926 fræga höggmynd eftir þessari þjóðsögu þar 

sem Sæmundur reiðir Biblíuna til höggs að djöfsa. Afsteypa þessarar myndar stendur í skeifunni 

fyrir framan Háskóla Íslands og er táknmynd fyrir þá afstöðu nútímamanna, að með visku og 

vísindum megi sigrast á örðugleikum, hinu illa í heiminum. Þessa speki mótuðu forfeður okkar í 

málshættinum meira vinnur vit en strit og er þó vissulega blæbrigðamunur á. 

Hinu er svo ekki að leyna, að víða í heimi nútímans eru vit og vísindi notuð til þess að efla 

margvíslegan djöfulskap, og við heyrum dæmi þess í fréttum hvern einasta dag. Og því miður 

virðast mjög fáir valdhafar ráða jafnvel við illskuna í veröldinni og Sæmundur fróði á sínum 

tíma, enda átti hann reyndar hvorki byssur né eldflaugar, hvað þá fjölmiðla.  

Ágætu nemendur 

Mig langar að víkja nokkrum orðum að námi ykkar hér í vetur. Eins og ykkur er ljóst, eldri 

nemendum, þá er nú áfangakerfi í 3. og 4. bekk og það færist upp í 5. bekk í vetur. 6. bekkur í 

vetur er hinn síðasti í gamla kerfinu. Allir nemendur sem nú sitja í 4. og 5. bekk komu inn í 

skólann með háar einkunnir á grunnskólaprófi. Samt er það svo að 192 nemendur úr þessum 

fríða flokki þurftu að taka einn eða fleiri áfanga í fjarnámi í sumar af því að þeir féllu í vor. 40 

nemendur féllu alveg og hurfu úr skóla í vor. 

Mér er þetta áhyggjuefni og í mínum huga er skýringin að mestu leyti ein: heimavinnu er 

ábótavant og allmargir nemendur sýna ekki þá einbeitni í kennslustundum sem þörf er á. 

Skólinn ber mikinn kostnað af þessum fjölda og því er það svo að nú verður hækkað það verð 

sem nemendur greiða fyrir fjarnám, um jól verður það kr. 2000 á einingu. 

Í mínum huga er það morgunljóst, að þið sem hér eruð eigið öll að geta staðist próf með sóma ef 

vinnubrögð eru með eðlilegum hætti.  

Ég beini þessum orðum sérstaklega til þeirra sem nú setjast í þriðja bekk. Aðsókn í skólann 

hefur aldrei verið jafnmikil, og það er mjög öflugur hópur sem nú sest í þriðja bekk. Raunar er 

það svo að aldrei hafa jafnmargir hafið nám í Verzlunarskólanum og nú í haust því að nemendur 

eru 1200. 

Ég veit að það er gaman að byrja í Verzló. Ég byrjaði hér sjálfur í fyrra. Ég veit að því fylgir 

spenna, eftirvænting og forvitni. Þið byrjið hérna í skólanum sem ólögráða unglingar, en farið 

héðan sem myndugt fullorðið fólk í fyllingu tímans. Ég ætla síst að draga úr þeirri gleði sem því 

fylgir að lifa þessi ár. En sú gleði hverfur eins og dögg fyrir sólu ef henni fylgir ekki rík 

ábyrgðartilfinning og sjálfsagi. Eða eins og Hannes Pétursson skáld segir á einum stað: Veiztu 
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hvað gleðin tefur tæpa stund, en treginn lengi? Því bið ég ykkur að hafa í huga, nemendur góðir, 

að öllu lífi fylgir rík ábyrgð. Lífshamingja er í góðum takti við heilsu, og gullið jafnvægi milli 

vinnu og frístunda. Sæmundur fróði slapp vel frá vonsku heimsins á sínum tíma, týndi einungis 

eigin skugga og frægð hans lifir í sögum.  

Ég hvet ykkur öll til þess að bera aldrei kápuna á báðum öxlum, hvorki í vinnu né einkalífi, og 

vinnið ötullega í vetur svo ekki skelli hurð á hæla ykkar í prófunum. Með þeim orðum segi ég 

skólann settan. 

Nokkur atriði vil ég árétta. 

Það er alltaf svo við upphaf skóla að óvandað fólk kemur hingað inn og blandar sér í hóp 

nemenda í skjóli þess að nú eru mörg ný andlit og stela eigum nemenda. Skiljið aldrei verðmæti 

eftir á glámbekk. Hér eru öryggismyndavélar út um allt, en þessi lýður lætur þær ekki aftra sér. 

Bílastæði eru mörg við skólann og nemendur hér mega líka leggja við HR. Stjórn nemenda-

félagsins mun líka leita samstarfs við Kringluna. Eitt vil ég árétta strax og því verður fylgt eftir, 

að þeir sem leggja þannig að þeir hindra aðkomu neyðarbíla mega búast við því að þeir verði 

fjarlægðir á kostnað nemenda. Leggið einungis í merkt stæði. 

Reykingar eru bannaðar. 

Nú munu eldri bekkingar ganga til stofa og ég bið þá að taka með sér stóla inn í stofur. 
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Námsefni og kennsla 

Alþjóðafræði 

V. bekkur, félagsfræðabraut, alþjóðasvið: 
Markmið: Að nemendur öðlist þekkingu og skilning á alþjóðamálum og sögu og hlutverki 

þeirra alþjóðastofnana sem Íslendingar eiga aðild að. Þá fái þeir staðgóða yfirsýn yfir álitamál 

varðandi utanríkisstefnu landsins og innsýn í vandamál þróunarlanda og ríkja A–Evrópu. 

Námslýsing: Í alþjóðafræði í 5. bekk er fjallað um alþjóðastjórnmál og kenningar um þau, 

hnattvæðingu, utanríkisstefnu Íslands fyrr og nú og þær alþjóðastofnanir sem Ísland á aðild að, 

ekki síst Evrópusamvinnu ýmiss konar. Þá er sérstaklega litið til ríkja í Afríku og A–Evrópu. 

Kennslugögn: Stefán Karlsson: Alþjóðastjórnmál. Reykjavík, Iðnú 1999. Jón Ingvar Kjaran og 

Eiríkur K. Björnsson: Leshefti í alþjóðafræði. Reykjavík, VÍ 2005. Myndefni, ljósrit og annað 

aukaefni frá kennurum.  

VI. bekkur, alþjóðadeild: 

Markmið: Að nemendur öðlist þekkingu og skilning á stjórnmálum og viðskiptaumhverfi 

valinna ríkja í Austur– og Vestur–Evrópu. Enn fremur að þeir fái staðgóða yfirsýn yfir við-

skiptahegðun í Asíu og Suður–Ameríku. 

Námslýsing: Í alþjóðafræði í 6. bekk er fjallað um ríki Austur–Evrópu og Vestur–Evrópu, 

viðskiptaumhverfi þeirra og stjórnmál. Enn fremur er viðskiptahegðun í Asíu og Suður–

Ameríku tekin til umfjöllunar. 

Kennslugögn: Jón Ingvar Kjaran og Eiríkur K. Björnsson: Lesefni í alþjóðafræði. Reykjavík, 

VÍ 2005. Kaj Hildingson: Austur–Evrópa. Reykjavík 1994. John Mole: Mind your Manners. 

London 2004. Richard R. Gesteland: Cross-Cultural Business Behavior. Kaupmannahöfn 2003. 

Alþjóðahagfræði 

VI. bekkur, alþjóðadeild: 
Markmið: Að nemendur öðlist skilning á helstu kenningum og hugtökum alþjóðahagfræðinnar, 

viti um helstu stofnanir alþjóðasamfélagsins og hlutverk þeirra. Að nemendur geti upp á eigin 

spýtur nálgast upplýsingar um íslenskt efnahagslíf og efnahagslíf annarra þjóða. Að nemendur 

geti tjáð sig munnlega og skriflega um samskipti Íslands við önnur hagkerfi. 

Námslýsing: Hugmyndir og kenningar um milliríkjaviðskipti eru reifaðar og fjallað er um 

alþjóðlega samvinnu og alþjóðavæðingu í efnahagsmálum. Alþjóðlegar stofnanir og samtök 

sem eru virk á efnahagssviði eru kynnt og athuguð, einkum í ljósi áhrifa sem þau hafa á íslenskt 

efnahagslíf. Fjallað er um einkenni fjölþjóðafyrirtækja og um alþjóðleg gjaldeyrisviðskipti. 

Komið er inn á vanda þjóða þriðja heimsins og samskipti þeirra við iðnvædd velferðarþjóðfélög. 

Efnisatriði: Gengiskerfi, fríverslunarsamningar, ESB, EES, Alþjóðaviðskiptastofnunin (WTO), 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (IMF), tollar, alþjóðleg verkaskipting og viðskipti, fjölþjóðafyrir-

tæki, alþjóðlegir gjaldeyrismarkaðir, spákaupmennska, vanþróun, þróunarkenningar, þróunar-

aðstoð.  

Kennslugögn: Leshefti tekið saman af kennara. 
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Bókfærsla 

Námsefni í bókfærslu er skipt í fimm stig sem hér segir: 

1. stig: Frumatriði í dagbók, opnanir, færslur og lokanir, fábrotnir og hreinir reikningar (um 15 

reikningar). 

2. stig: Dagbók og reikningsjöfnuður, blandaðir reikningar (um 20 reikningar). 

3. stig: Flóknar færslur og blandaðir reikningar, tölvubókhald, sem er kennt sem sér áfangi 

4. stig: Fræðileg bókfærsla í framhaldi af 3. stigi. Kynntir um 40 nýir reikningar og millifærslur 

í reikningslokun.  

5. stig: Fræðileg bókfærsla í framhaldi af 4. stigi, breytingar á réttarformi, fjárhagsleg 

endurskipulagning, samruni og slit fyrirtækja. Uppgjör samkvæmt sjóðs- og 

bankahreyfingum (sjóðsstreymi). Skattauppgjör. 

Efnisskipan: III. bekkur: 1. og 2. stig (allir bekkir) 

IV. bekkur: 3. og 4. stig (viðskiptabraut) 

VI. bekkur: 5. stig (viðskipta- og hagfræðideild) 

Kennslugögn: Bókfærsla 1A og 1B eftir Tómas Bergsson er kennd í III. bekk. Bókfærsla II 

eftir Tómas Bergsson er kennd í VI. bekk. Í VI. bekk eru kennd tvö hefti tekin saman af 

Valdimari Hergeirssyni og Tómasi Bergssyni. 

Danska 

III. bekkur: 

DAN102: 
Markmið:Að nemandi:  

 geti áttað sig á megininntaki mismunandi texta,  

 geti tjáð sig svo vel skiljist á dönsku um ákveðin atriði bæði í ræðu og riti,  

 kunni að nýta sér hjálpargögn, s.s. orðabækur og kynnist menningu Dana. 

Námslýsing: Farið var yfir 4 fyrstu kaflana í Dansk er mange ting. Lögð var áhersla á 

nákvæmnislestur og uppbyggingu orðaforða. Einnig voru teknar fyrir 5 smásögur úr 

smásagnasafninu Ungdom og galskab: Globryllup, Ispigen, S¢nnen, Brombærstien og De tre 

dumme gris og den store tykke  pulv og tóku nemendur próf að lokinni yfirferð. Nemendur 

hlustuðu sjálfstætt á 13 þematengd hlustunarverkefni og tóku tvö tímapróf í þeim. Í málfræði 

var farið í notkun sagnorða, fornafna og spurnarorða og verkefni unnin í málfræðiheftinu Sådan 

siger man, auk þess sem nemendur unnu sjálfstætt æfingaverkefni á netinu. Skáldsagan Hvid 

sommer var lesin til skyndiprófs. Að auki unnu nemendur tvö hópverkefni, “Weekendtur til 

K¢benhavn” sem þeir kynntu munnlega og bekkjarblað um “Sundhed”. Ein dönsk kvikmynd var 

sýnd á önninni og skriflegt verkefni unnið. Nemendur héldu portfoliomöppu þar sem þeir héldu 

utan um öll verkefni sem þeir unnu. Einnig skrifuðu þeir vikulega logbog/leiðarbók , sem er 

ritunarbók um það sem unnið var með í dönsku, ásamt eigin dagbók og öðru tilfallandi efni. 

Árangur var greinilegur hjá þeim sem unnu hana vel og reglulega. Áhersla var lögð á að þjálfa 

talfærni nemenda jafnt og þétt með fjölbreytilegum verkefnum og æfingum.  

Kennslugögn: Dansk er mange ting, lesbók með verkefnum og hlustunarefni. Sådan siger man, 

málfræðibók. Ungdom og galskab, smásagnahefti. Hvid sommer, skáldsaga, Internetið, 

myndbandsþættir, kvikmynd, dönsk dagblöð og tímarit. 

DAN202: 
Markmið: Að nemandi: 

 geti notað málið nokkuð örugglega bæði skriflega og munnlega,  
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 geti skilið þokkalega talað og ritað mál um daglegt líf,  

 hafi fengið innsýn í danska siði, venjur og samskiptahefðir í daglegu lífi . 

Námslýsing: Teknir voru fyrir 6 kaflar í aðalkennslubókinni Dansk er mange ting. Lesnar voru 

3 smásögur: En morder uden skygge, Ungdom og galskab og Værtshusfolk og könnun tekin eftir 

yfirferð þeirra. Farið var í nafnorð, lýsingarorð, forsetningar og ýmis smáorð í málfræðibókinni 

Sådan siger man. Nemendur hlustuðu sjálfstætt á 12 hlustunaræfingar og tóku tvö skyndipróf. 

Enn fremur lásu nemendur sjálfstætt skáldsöguna En, to, tre – nu til skyndiprófs. Sýnd var ein 

kvikmynd á önninni og nemendur unnu skriflegt verkefni. Eitt hópverkefni var unnið sem 

nemendur kynntu fyrir bekkinn. Nemendur héldu áfram að vinna sjálfstætt sína logbog/leiðar-

bók og portfoliomöppu sem reynst hefur góð ritunarþjálfun fyrir þá nemendur sem vinna hana 

vel og reglulega. Munnleg færni var þjálfuð reglulega, m.a með þematengdum æfingum. 

Nemendur völdu síðan tvö verkefni sem þeir sögðu kennara frá í munnlegu prófi. 

Kennslugögn: Dansk er mange ting, lesbók með verkefnum og hlustunarefni. Sådan siger man, 

málfræðibók. Ungdom og galskab, smásagnahefti. En, to, tre - nu, skáldsaga, Internetið, 

myndbandsþættir, dönsk dagblöð og tímarit. 

IV. bekkur: 

DAN212: 
Markmið: Að nemandi:  

 geti notað málið bæði skriflega og munnlega til þess að miðla og afla sér þekkingar, 

 viti hvernig hann getur aukið kunnáttu sína og færni í málinu og geri sér ljósa eigin 

ábyrgð og mikilvægi frumkvæðis og eigin vinnu í náminu,  

 átti sig á notagildi dönskukunnáttunnar til að skilja sænsku og norsku. 

Námslýsing: Teknir voru fyrir eftirfarandi 6 kaflar í aðalkennslubókini Top 10: Ud i verden, 

Gymnasieuddannelse, Unge, At s¢ge job , Fremmede og Efter gymnasiet auk margs konar 

efnistengdra aukaverkefna. Nemendur hlustuðu sjálfstætt á 12 hlustunaræfingar og tóku tvö 

skyndipróf. Lesnar voru eftirfarandi 5 smásögur í nýju smásagnahefti Danske noveller: Amanda 

engel, Bossa Nova, Manddagsmorderen, Tornerose uden sko og Angst og skyndipróf tekið eftir 

yfirferð þeirra. Einnig lásu nemendur skáldsöguna Andrea elsker mig til skyndiprófs. Í málfræði 

var farið í setningaskipan og hún þjálfuð með verkefnum. Nemendur sáu eina kvikmynd og 

unnu skriflegt verkefni. Enn fremur héldu þau munnlega kynningu á hópverkefni "Mit 

drømmeland" (sem var kynningarrit). Nemendur unnu bekkjarblað “Uddannelse i Danmark” 

þar sem þau, tvö saman, skrifuðu grein um mismunandi efni. Framhald var á logbókar-

/leiðarbókarvinnu nemenda sem sýndi greinilegan árangur þeirra sem unnu hana vel og 

reglulega. Einnig héldu þau portfoliomöppu með verkefnum annarinnar. Völdu þau síðan tvö 

verkefni til að segja frá á munnlegu prófi. 

Kennslugögn: Top 10, lesbók með verkefnum og hlustunarefni. Danske noveller – smásagna-

hefti. Andrea elsker mig, skáldsaga. Internetið, myndbandsþættir, dönsk dagblöð og tímarit. 

IV. bekkur: 

DAN303, máladeild: 
Markmið: Að nemandi:  

 geti notað málið bæði skriflega og munnlega til þess að miðla og afla sér þekkingar , 

 geti lesið fjölbreytta bókmenntatexta sér til gagns og ánægju, 

 sé nokkuð vel læs á alls kyns vísinda- og fræðitexta, 

 geti skilið talað mál almenns eðlis sem og fréttatengt efni, 

 viti hvernig hann getur aukið kunnáttu sína og færni í málinu, 

 geti tjáð hugsun sína, útskýrt og rökstutt mál sitt í samfelldu rituðu og töluðu máli á  

 skipulegan og skiljanlegan hátt, 
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 geti leitað og nýtt sér upplýsingar sem til eru á dönsku, t.d. á bókasöfnum, vefsíðum og í 

margmiðlunarefni, 

 geri sér ljósa eigin ábyrgð og mikilvægi frumkvæðis og eigin vinnu í náminu,  

 átti sig á notagildi dönskukunnáttunnar til að skilja sænsku og norsku. 

Námslýsing: Teknir voru fyrir eftirfarandi 4 kaflar í kennslubókini Top 10: Island, K¢benhavn, 

Milj¢, Økonomi auk margs konar efnistengdra aukaverkefna. Unnið var með eftirfarandi 7 

þemu:  

- Eventyrgenren, H.C.Andersen og hans eventyr þar sem nemendur settu eitt ævintýri í leikgerð 

og skrifuðu annað.  

- Ber¢mtheder eða En person jeg beundrer – verkefni sem byggði á munnlegri kynningu 

nemenda. 

- Dansk kunst og design – munnleg kynning á skriflegu verkefni. 

- Festivaler – lesnir ýmsir textar og munnleg kynning. 

- Livsstil – collageverkefni og munnleg kynning. 

- Danske byer – nemendur öfluðu sér upplýsinga um efnið og kynntu munnlega. 

- K¢nsroller – lestur fræðilegs texta sem lauk með skyndiprófi eftir yfirferð og umræður. 

Nemendur hlustuðu sjálfstætt á 8 æfingar og tóku 2 hlustunarpróf. Einnig hlustuðu nemendur á 

danskar sjónvarpsfréttir,TV-avisen og unnu verkefni þeim tengdum. Lesnar voru eftirfarandi 5 

smásögur í nýju smásagnahefti Danske noveller: Gå glad i bad, Tårer, Mord for mænd, Den 

gamle dame og Udsigt til marmorkirken og skyndipróf tekið eftir yfirferð þeirra. Einnig lásu 

nemendur eina skáldsögu að eigin vali til munnlegs prófs. Nemendur sáu eina kvikmynd og 

unnu skriflegt verkefni. Framhald var á logbókar-/leiðarbókarvinnu nemenda sem sýndi 

greinilegan árangur þeirra sem unnu hana vel og reglulega. Einnig héldu þeir portfoliomöppu 

með verkefnum annarinnar. Völdu þau síðan tvö verkefni til að segja frá á munnlegu prófi auk 

valbókar. Sérstök áhersla var lögð á þjálfun munnlegrar færni nemenda með fjölmörgum 

kynningum og verkefnum. 

Kennslugögn: Top 10, lesbók með verkefnum og hlustunarefni. Danske noveller – smásagna-

hefti. K¢nsroller – hefti með fræðilegum textum Skáldsaga að eigin vali. Internetið, fjöldinn 

allur af ljósrituðum greinum, kvikmynd, myndbandsþættir, dönsk dagblöð og tímarit. 

Eðlisfræði 

V. bekkur, stærðfræðideild: 

Hreyfilýsing í einni vídd, lögmál Newtons, vinna, orka og afl.  

Þrýstingur, vökvar og flæði. 

Varmi, hiti, fasaskipti, varmaflutningur. 

Rafmagn. Rafhleðsla, lögmál Coulombs, rafsvið og spenna, straumur, viðnám, lögmál Ohms, 

einfaldar straumrásir, lögmál Kirchhoffs og fjölmöskvarásir. Eðlisviðnám, orkuflutningur og 

orkutap. 

Bylgjufræði, endurkast og brot, samliðun, staðbylgjur, hljóð og hljóðfæri, skystyrkur, 

Dopplerhrif. Linsur og ljósgeislafræði, samsett linsukerfi. Gerð var útitilraun með samliðun 

hljóðbylgna á Geirsnefi með góðum árangri. 

Kennslugögn: University Physics eftir Young og Freedman, ásamt samtíningi frá kennara. 

VI. bekkur, stærðfræðideild: 

Skriðþungi  og varðveisla hans, árekstrar í tveimur víddum, fjaðrandi og ófjaðrandi árekstrar. 

Hringhreyfing, miðsóknarkraftur, hornhraði. 

Þyngdarlögmál Newtons, stöðuorka í þyngdarsviði, lausnarhraði, brautarhreyfing og 

Hohmann-brautir. 
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Vægi og hverfitregða, snúningur stjarfhluta, snúningsorka, regla Steiners, hverfitregða, 

hverfiþungi og varðveisla hans. 

Segulsvið, Lorentzkraftur, segulsvið um vír og lögmál Biot–Savart, span. 

Takmarkaða afstæðiskenningin. Lorentzummyndanir; tími, lengd og massi hluta á afstæði-

legum hraða, orka og skriðþungi í afstæðiskenningunni. 

Geislavirkni, helmingunartími, kjarnaummyndanir. 

Frumatriði skammtafræði, Bohr-líkanið, ljósraflos, regla de Broglie, óvissulögmálið. 

Bylgjujöfnur og smug. 

Kennslugögn: University Physics eftir Young og Freedman, ásamt samtíningi frá kennara. 

Efnafræði 

V. bekkur: 

EFN103: 

Markmið: Meginmarkmið áfangans er að veita góða undirstöðuþekkingu í almennri efnafræði 

og búa nemendur undir nám í raungreinum á háskólastigi  

Námslýsing: Frumefnin, lotukerfið, atómið, málmar, málmleysingjar og eðallofttegundir, 

atómmassi, mól og mólmassi. Efnatengi: sameindatengi, jónatengi og málmtengi, eðalloft-

tegundir, gildisrafeindir og átturegla. Efnahvörf, stilling efnajafna, flokkar efnahvarfa. Út-

reikningar byggðir á efnahvörfum, vatn og vatnslausnir, felling og massamælingar, sýru-basa 

títrun. Efni í loftham: loftþrýstingur, eðlislögmál lofts, ástandsjafna lofts, efnahvörf og rúmmál 

lofttegunda. Efnaorka: inn- og útvermin efnahvörf, varmamælingar, varmajöfnur, myndunar-

varmi, ritun varmajafna, vötnunarorka og lögmál Hess. Atóm og skammtafræði: litróf, rafsegul-

bylgjur, orkuskammtar og ljóseindir. Línulitróf, orkuþrep atóma, skammtatölur, lögun og lega 

svigrúma. Lotubundnir eiginleikar frumefna: lotubundin rafeindaskipan, svigrúmahýsing, regla 

Hunds, rafeindaskipan jóna  

Námsgögn: General Chemistry eftir Raymond Chang 5. útgáfa. 

V. bekkur: 

EFN203: 

Markmið: Að kynna nemendum undirstöðuatriði efnafræði sem þátt í heimsmynd nútímans og 

veita grunnþekkingu fyrir frekara nám á háskólastigi. 

Námslýsing:Hraði efnahvarfa: framvinda efnahvarfa, árekstrakenningin, þættir sem hafa áhrif á 

hraða efnahvarfa, gangur efnahvarfa. Lotubundnir eiginleikar frumefna: lotubundin rafeinda-

skipan og svigrúmahýsing, rafeindaskipan jóna. Lögun, svigrúma og skautun sameinda, sam-

eindalíkön, VSEPR byggingar, skautun tengja, blönduð einkenni tengja. Vökvar og föst efni: 

jónaefni og málmar, bræðslu- og suðumark sameinda, vetnistengi og van der Waalstengi, 

yfirborðsspenna og seigja vökva, eiginleikar vatns, föst efni (jóna-, sameinda- og málmkrist-

allar, stórsameindir og myndlaus efni) og hamskipti. 

Kennslugögn: General Chemistry eftir Raymond Chang 4.útgáfa. Verklegar æfingar og 

viðbótarefni á skólanetinu. 

VI. bekkur: 

EFN303: 

Markmið: Að kynna nemendum undirstöðuatriði efnafræði sem þátt í heimsmynd nútímans og 

veita grunnþekkingu fyrir frekara nám á háskólastigi. 

Námslýsing: Efnajafnvægi: jafnvægisstaða, jafnvægislögmálið, jafnvægisfasti, lofttegundir og 

blönduð kerfi, þættir sem hafa áhrif á jafnvægi. Sölt í vatnslausn, leysni og leysnimargfeldi, 

áhrif sameiginlegra jóna á leysni, botnfallsreikningar. Sýrur og basar, sjálfsjónun vatns, jafn-

vægisfastinn Kv, rammar og daufar sýrur, rammir og daufir basar, pH, fjölróteindasýrur, 

dúalausnir. Oxun og afoxun, oxunartölur, stilling oxunar-afoxunarjafna. Rafefnafræði: 
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raflausnir, rafhlöður, spennuröð, rafgreining, staðalspenna, óreiða, annað lögmál 

varmafræðinnar, þriðja lögmál varmafræðinnar, sjálfgeng efnahvörf, Gibbs frjáls orka 

Kennslugögn: General Chemistry eftir Raymond Chang 4. útgáfa. Verklegar æfingar og 

viðbótarefni á skólanetinu. 

Enska 

Enska er kennd í öllum deildum skólans í öllum bekkjum. Fjöldi kennslustunda fer eftir 

áherslum og markmiðum hverrar deildar. Námsefnið er fjölbreytt og glíma nemendur bæði við 

efni sem sniðið er að þörfum atvinnulífsins í verslun og viðskiptum auk efnis sem fremur er 

almenns eðlis, ásamt efni sem tengist sérsviði nemenda eða deildar. Verzlunarskóli Íslands telur 

nauðsynlegt að nemendur fái eins mikla enskukennslu og kostur er, bæði vegna mikilvægi 

tungumálsins á alþjóðavettvangi og gildi þess í hugsanlegu framhaldsnámi þeirra. Mikilvægt er 

að nemendur átti sig á þeirri staðreynd að kunnátta í erlendum málum getur lagt grunn að 

skilningi, virðingu og umburðarlyndi milli manna og er mikilvæg forsenda farsælla viðskipta og 

samskipta við einstaklinga af öðru þjóðerni. 

III. bekkur: 

ENS102: 
Námslýsing: Nemendur lesa almenna texta um margvísleg efni sem eru ræddir á ensku og 

einstaka orð og orðatiltæki þýdd á íslensku. Einstök hugtök eru skýrð á ensku. Stutt verk-

efni/próf bæði munnleg og skrifleg eru unnin til að þjálfa nemendur í notkun á nýjum orðaforða 

sem fyrir kemur í lestextum. Sérstök verkefni eru unnin til að þjálfa nemendur í notkun 

orðabókar. Smásögur eru hraðlesnar svo og ein stutt skáldsaga og úr henni skrifuð ritgerð.  

Kennslugögn: May Cunningham, Sarah and Moor, Peter, New Cutting Edge – Upper 

Intermediate. Sutcliff, R., Tristan and Iseult, A Sunburst Book. Splinters - a collection of short 

stories, (1999) Oxford University Press. Stílahefti fyrir 3. bekk, 2002 útgáfa. Enskur 

málfræðilykill.  

ENS202: 
Námslýsing: Nemendur lesa almenna texta um margvísleg efni sem eru ræddir á ensku og 

einstaka orð og orðatiltæki þýdd á íslensku. Einstök hugtök eru skýrð á ensku. Stutt 

verkefni/próf bæði munnleg og skrifleg eru unnin til að þjálfa nemendur í notkun á nýjum 

orðaforða sem fyrir kemur í lestextum. Sérstök verkefni eru unnin til að þjálfa nemendur í 

notkun orðabókar. Smásögur eru hraðlesnar svo og ein stutt skáldsaga og úr henni skrifuð 

ritgerð.  

Kennslugögn: Cunningham, Sarah and Moor, Peter, New Cutting Edge – Upper Intermediate 

Marshall Cavendish 2005. Ryan, Chris, Survival, Alpha Force , Splinters - a collection of short 

stories, (1999) Oxford University Press. Stílahefti fyrir 3. bekk, 2002 útgáfa. Enskur 

málfræðilykill.  

IV. bekkur: 

ENS212: 
Námslýsing: Í þessum áfanga er byrjað að vinna með viðskiptaensku og er stór hluti áfangans 

helgaður orðaforða verslunar- og viðskipta. Farið í uppbyggingu verslunarbréfa. Haldið er 

áfram að rifja upp málfræði og lesnar smásögur og ein skáldsaga og úr henni skrifuð ritgerð.  

Kennslugögn: Lannon, M., Tullis, G. and Trappe, T., (1998) New Insights into Business. 

Essential Materials (hefti sem selt er á skrifstofu skólans), Lott, Hester, Real English Grammar. 

Haddon Mark, The Curious Incident of the Dog in the Night-time. Enskur málfræðilykill.  
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IV. bekkur: 

ENS303: 
Námslýsing: Haldið er áfram að vinna með viðskiptaensku og byggð upp færni á því sviði 

málnotkunar ásamt orðaforða. Unnið stórt verkefni á því sviði þar sem nemendur skiptast á 

verslunarbréfum. Lesnar eru smásögur og skáldsögur og unnin ritgerð. Ein stór munnleg 

framsaga.  

Kennslugögn: Lannon, M., Tullis, G. and Trappe, T., (1998) New Insights into Business, 

Longman. Essential Materials (hefti sem selt er á skrifstofu skólans), Lott, Hester, Real English 

Grammar. Ryan, Chris, Survival, Alpha Force. Enskur málfræðilykill 

V. bekkur: 

ENS403: 
Námslýsing: Nemendur dýpka færni sína í ensku og ritun ritgerða. Einnig lesa þeir almenna 

texta um málefni líðandi stundar. Nemendur flytja munnlegt verkefni um skáldsögu að eigin 

vali. Stutt verkefni eru unnin til að þjálfa nemendur í notkun á nýjum orðaforða sem kemur fyrir 

í lestextum. Smásögur eru hraðlesnar. Margvísleg verkefni bæði munnleg og skrifleg eru unnin í 

tengslum við það efni, þ.e. nemendur gera ýmist formlega eða óformlega grein fyrir efninu eða 

skoðunum sínum á því. Lögð er aukin áhersla á form ritgerða þannig að nemendur nái tökum á 

grundvallaratriðum í ritgerðasmíð. 

Kennslugögn: Lannon, M., Tullis, G. and Trappe, T., (1998) New Insights into Business, 

Longman. Kenny, Nick, (2002) New Proficiency Passkey. Enskur málfræðilykkill.  

VI. bekkur, alþjóða-, hagfræði- og viðskiptadeild: 

Námslýsing: Hugað að almennum nokkuð háþróuðum orðaforða, með tilliti til málsniðs og 

orðatiltækja. Unnið að því að þróa ritunarfærni og unnin ritgerð úr Twelve. Munnlegt próf úr 

The Importance of Being Earnest myndar hluta einkunnar til stúdentsprófs.  

Kennslugögn: Stephens, M., New Proficiency Reading, Garwood, C., Gardani, G., Peris, E., 

(1992) Aspects of Britain and the USA, Oxford University Press, Stílahefti,  

Twelve by Nick McDonell, Wilde, O., (1986) The Importance of being Earnest, Longman Study 

Texts, Longman. 

VI. bekkur, stærðfræði- og tölvu- og upplýsingatæknideild: 

Námslýsing: Hugað að almennum nokkuð háþróuðum orðaforða, með sérstakri áherslu á 

orðaforða vísindanna. Unnið að því að þróa ritunarfærni. Munnlegt próf úr The Importance of 

Being Earnest myndar hluta einkunnar til stúdentsprófs.  

Kennslugögn: Stephens, M., New Proficiency Reading, Carey, John, (1996) The Faber Book of 

Science, Faber and Faber Ltd., Stílahefti, Twelve by Nick McDonell, Wilde, O., (1986) The 

Importance of being Earnest, Longman Study Texts, Longman. 

VI. bekkur, máladeild: 

Námslýsing: Enska 6. bekkjar í máladeild fjallar fyrst og fremst um bókmenntir. Fyrri hluti 

vetrarins fer í Shakespeare, kynningu á honum og verkum hans og ítarlega skoðun á Macbeth. 

Seinni hlutinn er helgaður seinni tíma verkum, tveimur skáldsögum og einu leikriti frá 19. öld. 

Farið í enska bókmenntasögu. Meðfram bókmenntunum er að hluta til haldið áfram að vinna við 

útvíkkun almenns orðaforða og málnotkunar, en sérstök áhersla er á ritun. 

Kennslugögn: Macbeth, Stephens, M., New Proficiency Reading, Stílahefti, Twelve by Nick 

McDonell, Wilde, O., (1986) The Importance of being Earnest, Longman Study Texts, 

Longman. Brontë, Emily, Wuthering Heights. Gower, Roger (1990) Past into Present, 

Longman  
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Félagsfræði 

IV. bekkur, félagsfræðabraut: 
Markmið: Að gera nemendur hæfari til virkrar þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi. Með því að 

kynnast stjórnmálum og stjórnskipan og forsendum þeirra og forsögu, verði nemendur færir um 

að taka afstöðu til mismundandi samfélagshugmynda á eigin forsendum. 

Námslýsing: Í FÉL203 er fjallað um félagsgreinar en einkum um stjórnmál; kenningar 

stjórnmálafræðinnar, kenningar um æskilega samfélagsskipan, stjórnmál og stjórnskipan 

nútímans á Íslandi. 

Kennslugögn: Stefán Karlsson: Stjórnmálafræði: Stjórnmálastefnur. Stjórnskipan. Alþjóða-

stjórnmál. Iðnú, Reykjavík 2003. Björn Bergsson, o.fl.: Kemur félagsfræði mér við? Kynning á 

félagsfræði, skyldum greinum og sýn hennar á samfélagið. Iðnmennt–Iðnú. Reykjavík 2004 

(bls. 9 – 18; ljósrit frá kennurum). Bæklingur um Alþingi. Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. 

Fjármál 

V. bekkur, viðskiptabraut, hagfræðisvið: 

Markmið: Að nemendur geti orðið virkir þátttakendur á verðbréfamarkaði í þeim skilningi að 

þeir geti meðtekið og skilið þær upplýsingar sem fram koma á markaðnum og dregið ályktanir 

út frá eigin athugunum. Þeir eiga að vera færir um að geta fundið og nýtt sér fjármálaupp-

lýsingar af Netinu. Enn fremur að skilja hvað fjárfestingarreikningar ganga út á og að geta 

reiknað arðsemi einfaldra fjárfestinga. 

Námslýsing: Tímagildi peninga. Fjárfestingarútreikningar og ávöxtunarkrafa. Núvirðis- og 

afkastavaxtaaðferðir. Mismunandi tegundir skuldabréfa og uppbygging íslenska skuldabréfa-

markaðarins. Hlutabréf, verðbréfaþing og vísitölur. Kennitölur. Ávöxtun og áhætta skulda- og 

hlutabréfa. Notkun staðalfráviks og fervika til að reikna áhættu. Fyrirtækja- og markaðsáhætta. 

Skilvirk eignasöfn, framlína og markaðslína. Kennslan var í formi fyrirlestra og skýringardæma. 

Nemendur þurftu að vinna verkefni bæði heima og í tímum.  

Kennslugögn: Verðbréf og áhætta, útg. VÍB ásamt ítarefni. Dæmahefti. 

Forritun 

V. bekkur: 

TÖL103 Inngangur að forritun: 

Námslýsing: Farið er yfir sögu tölvutækninnar, þ.á.m. forritunarmála og nemendur verða látnir 

læra að breyta tölum milli talnakerfa (aðaláhersla á tvíundarkerfið). Nemendur lesa sér til um 

byggingu tölvunnar, helstu vélarhluta og samband hennar við umheiminn. Farið verður yfir efni 

um minni, gögn og mismunandi tegundir hugbúnaðar. Nemendur fá kynningu á því hvað al-

grím, flækjustig og reiknanleiki eru þegar kemur að tölvum. Nemendur fá undirstöðuþjálfun í 

forritun í hlutbundna forritunarmálinu Java. Nemendur læra að skrifa hefðbundin forrit sem 

keyra í textaham. Forritun verður oft með stærðfræðitengdar lausnir. Kenndar verða þrjár 

tvöfaldar kennslustundir á viku, alltaf í tölvustofu. 

Kennslugögn: Kennslubók í tölvufræði fyrir framhaldsskóla eftir Atla Harðarson. Útgefandi er 

Iðnú, 2001. Kennslubók í forritun fyrir framhaldsskóla eftir Atla Harðarson. Útgefandi er Iðnú, 

2. útgáfa, 2001. 

Franska 

Markmið: Að nemendur geti skilið venjulegt franskt tal- og ritmál og öðlist þá undirstöðu í 

frönsku að þeir geti fljótlega bjargað sér í frönskumælandi umhverfi. 
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Námslýsing: Málfræðiþjálfun, lesskilningur, hlustunar- og talæfingar, ritþjálfun. Margvísleg 

heimaverkefni og skyndipróf tekin á árinu auk minni verkefna og skilaverkefna.  

III. bekkur: 

Kennslugögn: Taxi! 1 Méthode de Français + Cahier d’exercices, eftir Guy Capelle og Robert 

Menand. Kaflar 0 – 17 að báðum meðtöldum. 

IV. bekkur: 

Kennslugögn: Taxi! 1 Méthode de Français + Cahier d’exercices, eftir Guy Capelle og Robert 

Menand. Kaflar 17 – 28 að báðum meðtöldum. Lesin sagan Des voisins mystérieux á haustönn, 

en á vorönn voru lesnar 5 smásögur úr bókinni Quelle histoire eftir Véronique Lönnerblad, 

Sylvia Martin og Jens Weibrech. Einnig voru unnin ýmis verkefni frá kennara. 

V. bekkur: 

Kennslugögn: Hefti sem kennarar útbjuggu fyrir nemendur. Lesin var sagan La Disparition 

eftir Muriel Gutleben. Einnig voru lesin fimm ævintýri úr bókinni Les Contes de Perrault eftir 

Charles Perrault, auk þess voru unnin ýmis verkefni frá kennara.  

VI. bekkur, alþjóða-og máladeild: 

Kennslugögn: Á haustönn voru lesnar smásögurnar Dimmalimm, Les œufs de Pâques, La 

sorcière de la rue Mouffetard og Le gentil petit diable. Í málfræði var farið í passé simple, 

þolmynd, viðtengingarhátt o.fl. Tal og hlustun voru einnig æfð jöfnum höndum. Á vorönn lásu 

nemendur smásögurnar Mon oncle Jules og Le fait du jour og skáldsöguna Cyrano de Bergerac. 

Einnig var haldið áfram að æfa tal og hlustun. Nemendur lásu frjálslestrarbók og skrifuðu um 

hana stutta ritgerð. Einnig horfðu nemendur á tvær kvikmyndir í tengslum við námsefnið. 

Gagnasafnsfræði 

VI. bekkur, tölvu og upplýsingatæknideild: 

GAG103: 

Markmið áfangans er að nemandi:  

 greini þörf fyrir gagnasafn og hvaða upplýsingar eigi að koma þar fram 

 hanni gagnasafn með einindavenslalíkönum þar sem vensl og eigindir koma fram 

 skipuleggi og setji upp gagnasöfn; það felur í sér: 

lyklun breytna (einkvæma og margkvæma) 

tögun breytna (mismunandi tölugildi og textagildi) 

aðrar eigindir breytna sem viðkomandi gagnasafnsforrit býður upp á 

 velji gögn úr gagnasöfnum með fyrirspurnarmáli (SQL) sem, m.a. felur í sér að geta 

beitt rökaðgerðum, s.s. AND, OR, NOT, XOR 

 kynnist öryggi gagnasafna, t.d. dulkóðun gagnagrunna, þjöppun og afþjöppun gagna  

 kynnist dæmum um tölvuglæpi er tengjast gagnasöfnum, t.d. innbrotum, fölskum 

gögnum og afleiðingum 

 tileinki sér ábyrgt og siðrænt viðhorf til tölvuglæpa 

 lesi sér til gagns lög um tölvumál og starfsemi tölvunefndar 

 viti hvaða reglur eru í gildi um skráningu persónuupplýsinga 

 geti metið hvernig best er að skipuleggja og vinna með gagnasöfn 

 geti prófað gagnasafn með skipulegum hætti 

 geti lýst gögnum með notkun XML. 

Námslýsing: Farið er í undirstöðuþætti gagnasafnsfræða, s.s. skipulag og vensl gagnasafna og 

fyrirspurnarmál. Einnig verður fjallað um öryggi gagnasafna og lög um tölvugögn. Farið verður 

í helstu þætti við greiningu og hönnun gagnasafna. Nemendur munu hanna eigið gagnasafn með 

einindavenslalíkönum, skipuleggja tögun gagna og lyklun. Síðan setja þeir gagnasafnið upp og 
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beita fyrirspurnarmáli á gagnasafnið. Einnig verður fjallað um gagnalýsingarmálið XML – 

Extensible Markup Language. Helstu gagnasöfn kynnt til sögunnar: s.s. Oracle, Access, MS 

SQL og MySQL, gagnagrunnstengingar í Java, uppsetning á töflum í Access, SQL fyrirspurnir. 

Kennsla fer fram í tölvustofum þar sem nemendur nýta tölvur til verkefnavinnu, en einnig 

verður kennt á töflu sem og með skjávarpa. Verkefni og skyndipróf eru reglulega lögð fyrir 

nemendur. 

Kennslugögn: Námsefni eftir kennara. 

Heimspeki 103 

VI. bekkur, val:  

V. bekkur, val: 

Námslýsing: Farið með nemendum í gegnum lesheftið með mikilli áherslu á umræður og að 

nemendur nái skilningi á efninu. Unnið með aðferðir úr heimspekipraktík, efnt til heimspeki-

kaffihúss, sókratískrar samræðu og heimspekilegs samræðufélags. Gestum var boðið í nokkra 

tíma og þannig veitt innsýn í ólík viðhorf til veraldarinnar. Nemendur unnu verkefni úr 

kvikmynd með tilliti til heimspekilegs innihalds. Lokaprófið var heimapróf.  

Kennslugögn: Heimspeki fyrir þig eftir Ármann Halldórsson og Róbert Jack. 

Íslenska 

ÍSL102: 
Markmið: Að nemandi: 

 lesi bókmenntaverk frá ólíkum tímum og ýmsa aðra texta, 

 auki leshraða sinn og bæti lesskilning, 

 geti beitt hugtökum bókmenntafræðinnar í umfjöllun um bókmenntir, 

 geti beitt ýmsum hugtökum bragfræði í umfjöllun um bundið mál, 

 fái markvissa þjálfun í ræðu og riti, 

 öðlist trú á eigin málhæfni, 

 fái góða þjálfun í málnotkun og geri sér grein fyrir því hvað „góður málnotandi“ er, 

 skrifi margs konar texta og nái tökum á ferliritun, 

 geti nýtt sér handbækur og önnur hjálpargögn við ritun og þjálfi vönduð vinnubrögð, 

 nái góðum tökum á stafsetningu móðurmálsins og greinarmerkjasetningu. 

Námslýsing: Í áfanganum er mikil áhersla lögð á lestur og tjáningu í ræðu og riti. Nemendur 

lesa fjölbreytta texta frá ýmsum tímum og fjalla um þá, bæði bókmenntir og annars konar texta. 

Nemendur fá innsýn í grunnhugtök bókmenntafræði, s.s. tíma, umhverfi, sjónarhorn, persónu-

lýsingar, boðskap, rím, ljóðstafi og myndmál. Markviss þjálfun í ræðu og riti fer fram a.m.k. 

einu sinni í viku. Áhersla er lögð á framsögn við ýmiss konar tækifæri. Þá er einnig lögð áhersla 

á að styrkja sjálfstraust nemendanna. Nemendur vinna margs konar ritunarverkefni samkvæmt 

ferliritun og nýta sér ný kennsluforrit sem gagnast þeim við að skipuleggja ritsmíðar. Fjallað er 

um efnisgreinar, byggingu ritsmíða og röksemdafærslu. Nemendur eru þjálfaðir í að skrifa 

margs konar texta, bæði hlutlæga og huglæga, kenndur frágangur ritaðs máls og notkun 

hjálpargagna, svo sem handbóka, orðabóka og leiðréttingarforrita. Nemendur eru þjálfaðir í 

stafsetningu eftir því sem þörf krefur. Þeir eru þjálfaðir í að nota orðabækur, kennsluforrit og 

beita málfræðireglum til að ná árangri í stafsetningu. 

Kennslugögn: Íslenska eitt eftir Ragnhildi Richter, Sigríði Stefánsdóttur og Steingrím  

Þórðarson. 

Lykill að stafsetningu og greinarmerkjum eftir Baldur Sigurðsson, o.fl. 

Hagnýt skrif eftir Gísla Skúlason. 

Markviss framsögn. Glærur á skólaneti Verzlunarskólans. 
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Valbækur. Nánar í samráði við kennara. Handbækur og ítarefni: 

Handbók í íslenskri málfræði eftir Höskuld Þráinsson. Mál og menning, Reykjavík. 

Stafsetningarorðabók með skýringum. Halldór Halldórsson. Almenna bókafélagið, Reykjavík. 

Ritbjörg. Kennsluforrit í ritun á skólaneti Verzlunarskólans. 

Stoðkennarinn eftir Starkað Barkarson. Tölvustutt námsefni í málfræði og stafsetningu á 

skólaneti Verzlunarskólans. 

ÍSL202: 

Markmið: Að nemandi: 

 lesi bókmenntatexta frá ólíkum tímum, 

 geti beitt bókmenntafræðilegum hugtökum í umfjöllun um bókmenntir, 

 fái tækifæri til að njóta listræns efnis í tengslum við lestur bókmennta, t.d. leiksýninga, 

kvikmynda eða myndlistar, 

 rifji upp helstu orðflokka og einkenni þeirra eftir því sem við á, 

 þekki grunnhugtök málfræðinnar og þjálfist í notkun slíkra hugtaka, 

 nýti sér setningafræðileg og málfræðileg hugtök í umfjöllum um stíl og samanburð 

ólíkra texta, 

 nýti sér málfræðilegar upplýsingar í orða- og uppflettibókum og í umræðu um mál og 

málnotkun, 

 átti sig á forsendum góðrar framsagnar og fái tækifæri til að koma fram og tjá sig um 

ýmis málefni, 

 fái tækifæri og öðlist nokkurt öryggi í að tjá hugmyndir sínar og skoðanir í töluðu máli 

um efni áfangans, 

 átti sig á mismunandi málsniðum í ræðu og riti og nýti sér þá kunnáttu í töluðu og rituðu 

máli, 

 læri frumatriði við gerð rökfærsluritgerða og þjálfist í notkun handbóka í ritun. skrifi 

margs konar ritsmíðar í skrefum, 

 nýti sér stafsetningarreglur og reglur um greinarmerki, 

 temji sér notkun hjálpargagna við frágang verkefna, 

 noti tölvutækni til að ganga frá textum til verkefnaskila, 

 fái tækifæri til að bæta kunnáttu sína í réttritun ef ástæða þykir til. 

Námslýsing: Í áfanganum er megináhersla lögð á að lesa ólíka texta frá bókmenntalegu og 

málfarslegu sjónarmiði, þ.e. Íslendingaþætti og nútímaskáldsögu. Markmiðið er að nemendur 

þjálfi hæfni sína til að beita fræðilegum hugtökum, t.d. setningafræðilegum, við umfjöllun, 

rökræður og samanburð ólíkra texta og læri um leið að nýta sér þekkingu sína og þjálfun við 

eigin textagerð. Grundvallaratriði málfræði eru rifjuð upp. Farið er yfir setningafræði, nemendur 

greina texta í setningarhluta. Þeir eru þjálfaðir í að greina og glöggva sig á skiptingu texta í 

setningar, málsgreinar og efnisgreinar. Gerð er grein fyrir reglum um greinarmerki og nemendur 

þjálfaðir í notkun þeirra. Þá greina nemendur texta frá ýmsum tímum og huga að stíl og stíl-

rigðum textans. Markviss þjálfun í ræðu og riti fer fram a.m.k. einu sinni í viku. Áhersla er lögð 

á framsögn við ýmiss konar tækifæri, t.d. kynningu verkefna, umfjöllun um kjörbók og 

kvikmynd. Nemendur vinna margs konar ritunarverkefni samkvæmt ferliritun og vinna 

rökfærsluritgerð. Þeir nýta upplýsingatækni við flutning og frágang verkefna.  

Kennslugögn: Íslenska eitt eftir Ragnhildi Richter, Sigríði Stefánsdóttur og Steingrím 

Þórðarson. Mál og menning, Reykjavík. 

Tungutak – Setningafræði handa framhaldsskólum eftir Ásdísi Arnalds, Elínborgu 

Ragnarsdóttur og Sólveigu Einarsdóttur. JPV útgáfa, Reykjavík. 

Íslendingaþættir. Sóttir á Netið. 

Grafarþögn eftir Arnald Indriðason. Vaka-Helgafell, Reykjavík. 

Hagnýt skrif eftir Gísla Skúlason. Mál og menning, Reykjavík. 
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Markviss framsögn. Glærur á skólaneti Verzlunarskólans. 

Valbók í samráði við kennara. Nánar síðar.  

ÍSL212: 

Markmið: Að nemendur: 

 kannist við söguleg tengsl tungumáls og menningar, 

 fái innsýn í meginatriði íslenskrar málstefnu, 

 þekki dæmi um áhrif norrænnar tungu á önnur málsvæði, 

 þekki helstu atriði í heimssögu norrænnar goðafræði, 

 viti deili á helstu goðum í norrænni goðafræði og hlutverki þeirra, vættum og  

öðrum átrúnaði, 

 kynnist nútímaljóðum sem byggjast á fornum goðsögnum eða vísa til þeirra, 

 átti sig á leiðbeiningum um framburð, 

 þekki helstu mállýskur á Íslandi, 

 kynnist dæmum um uppruna og skyldleika orða, 

 velti fyrir sér orðasmíð og merkingu, 

 þekki íslenska nafnsiði, 

 ræði um og myndi sér skoðun á íslenskri málstefnu, 

 fái tækifæri til að semja og flytja eigin hugleiðingu tengda efni áfangans með  

áherslu á skýra framsögn, 

 fái tækifæri til að skoða myndbönd, myndlist eða margmiðlunarefni tengt  

norrænum goðsögnum, 

 kynnist helstu aðferðum við meðferð heimilda í ritun, 

 læri að byggja upp heimildaritgerð, 

 nýti tölvutækni til að ganga frá textum til verkefnaskila, útgáfu eða birtingar á vef/neti, 

 fái tækifæri til að kynnast söfnum og skoða listaverk sem tengjast efni áfangans þar sem 

því verður við komið. 

Námslýsing: Fjallað verður um sögu máls og menningar frá frumnorrænum tíma til okkar daga. 

Farið verður yfir sögu íslensks máls og skyldleika við önnur tungumál, helstu hljóð- og mál-

breytingar íslenskunnar og mállýskuafbrigði. Nemendur kynnast norrænni goðafræði og 

hugmyndaheimi norrænna manna til forna. Nemendur fá þjálfun í helstu aðferðum við meðferð 

heimilda í ritun og hagnýtingu upplýsingatækni við flutning og frágang verkefna. 

Kennslugögn: Íslensk málsaga eftir Sölva Sveinsson, 3. útgáfa endurskoðuð. Iðunn, Reykjavík. 

Edda Snorra Sturlusonar, Gylfaginning og frásagnarkaflar Skáldskaparmála. Gunnar 

Skarphéðinsson bjó til prentunar. IÐNÚ, Reykjavík. 

Eddukvæði. Ólafur Briem sá um útgáfuna, 2. útgáfa, stytt. Iðunn, Reykjavík.  

Hagnýt skrif eftir Gísla Skúlason. Mál og menning, Reykjavík.  

Óvinafagnaður eftir Einar Kárason. Mál og menning, Reykjavík. 

ÍSL303:  

Markmið: Að nemendur: 

 átti sig á skiptingu bókmenntasögunnar í tímabil óskráðra og skráðra bókmennta, 

 átti sig á hvenær menn hyggja að einkum hafi verið lögð stund á hverja bókmenntagrein 

á tímabilinu 800-1550, 

 þekki forna bragarhætti, a.m.k. fornyrðislag, ljóðahátt og dróttkvæðan hátt, 

 þekki sögu helstu eddukvæða, 

 átti sig á skiptingu eddukvæða í goðakvæði og hetjukvæði, 

 geti tekið saman nokkrar vísur eddukvæða og dróttkvæðar vísur, skilið þær og skýrt 

vandlega og gert grein fyrir efni þeirra, heimsmynd og hugmyndafræði, 

 þekki algengustu yrkisefni dróttkvæðaskálda, 



 

  40 

 þekki skáldamál dróttkvæða og eddukvæða, heiti og kenningar, 

 geti við lestur dróttkvæða nýtt hugtök sem varða orðaröð og setningagerð, 

 kynni sér upphaf ritmennta á Íslandi, kannist við helstu skólasetur til forna, fræðirit, 

bókagerð og varðveislu handrita, 

 þekki helstu sérkenni konungasagna, biskupasagna, samtíðarsagna, Íslendingasagna, 

Íslendingaþátta, fornaldarsagna Norðurlanda og riddarasagna, 

 lesi a.m.k. eina viðamikla Íslendingasögu og geti gert grein fyrir efni hennar og 

hugmyndaheimi, 

 átti sig á orðaforða, orðmyndun og nokkrum helstu beygingareinkennum fornmáls í 

þeim textum sem lesnir eru, t.d. beygingu nafnorða, fornafna, lýsingarorða og sagna, 

 geti aflað sér heimilda um tiltekið efni og skrifi um það ritgerð samkvæmt viður-

kenndum reglum með eða án samþættingar við aðrar greinar, 

 fái tækifæri til að tjá sig skriflega um efni tengt áfanganum og flytja það munnlega með 

áherslu á skýra framsögn, 

 þjálfist í upplestri fornra texta með áherslu á viðeigandi hrynjandi, 

 fái tækifæri til að skoða sýnishorn af fornum handritum, 

 fái tækifæri til að skoða myndbönd og myndlist og nýta sér margmiðlunarefni sem  

unnið hefur verið í tengslum við fornbókmenntir, 

 fari á söguslóðir ef því verður við komið. 

Námslýsing: Lögð er áhersla á íslenskar bókmenntir og sögu þeirra frá landnámi til siðaskipta. 

Nemendur fræðast einnig um orðaforða og beygingarkerfi fornmáls og öðlast þannig betri 

skilning á textunum og málfari þeirra. Auk þess tjá nemendur sig í ræðu og riti um fornbók-

menntir, fá þjálfun í meðferð heimilda og skrifa ritgerð um tiltekið efni með eða án samvinnu 

við aðrar greinar. 

Kennslugögn: Ormurinn langi – Leiftur úr íslenskum bókmenntum 900-1900. Bragi Hall-

dórsson, Knútur S. Hafsteinsson og Ólafur Oddsson önnuðust útgáfuna. Bjartur, Reykjavík. 

Bókastoð. Ágrip af íslenskri bókmenntasögu eftir Kristján Eiríksson og Sigurborgu 

Hilmarsdóttur. IÐNÚ, Reykjavík. 

Brennu-Njáls saga, mælt er með útgáfu IÐNÚ, Jón Böðvarsson bjó til prentunar.  

Hagnýt skrif eftir Gísla Skúlason. Mál og menning, Reykjavík.  

Lestur og kynning skáldverks á íslensku, verk valin í samráði við kennara. 

ÍSL403:  

Markmið: Að nemendur: 

 skilji hvað felst í hugtökunum lærdómsöld, upplýsing, rómantík og raunsæi  

þegar fjallað er um bókmenntir, 

 átti sig á áhrifum erlendra menningarstrauma á íslenskar bókmenntir og málfar 

tímabilsins, 

 geti gert grein fyrir nokkrum helstu höfundum og verkum tímabilsins, 

 lesi texta frá tímabilinu og átti sig á einkennum þeirra, 

 kunni skil á algengum bragreglum og helstu bragarháttum, 

 geti greint algengustu stílbrögð í texta, bæði bundnu máli og óbundnu, 

 fái tækifæri til að beita bragreglum og stílbrögðum í skapandi skrifum, 

 þekki helstu baráttumenn íslenskrar málhreinsunar frá tímabilinu og skilji hvað  

felst í hugtakinu hreintungustefna, 

 vinni að bókmenntakynningum, m.a. til að vekja athygli á áhrifum tiltekinna 

menningarstrauma og -stefna á textana og málfarslegum einkennum þeirra, 

 þekki dæmi um tökuorð, slettur og slangur frá ýmsum tímum sögunnar, 

 þekki dæmi um nýyrði frá 19. öld, 
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 átti sig á því í hverju erlend áhrif á íslenskt mál hafa einkum verið fólgin frá  

siðaskiptum til okkar daga og hvernig þau hafa komið fram, 

 þjálfist í að tjá sig í ræðu og riti um valin verk og höfunda, 

 þjálfist í upplestri bókmenntatexta frá tímabilinu með áherslu á stíl og stílbrigði, 

 fái tækifæri til að nýta sér fræðsluefni eða listrænt efni í hljóð- og myndformi, t.d. efni á 

myndböndum, geisladiskum, snældum og margmiðlunarefni, sem unnið hefur verið í 

tengslum við bókmenntir tímabilsins, 

 nýti tölvutækni til að ganga frá textum til verkefnaskila, útgáfu eða birtingar á vefsíðum 

á Netinu. 

Námslýsing: Lögð er áhersla á tengsl máls, bókmennta og þjóðfélags frá siðaskiptum fram yfir 

aldamótin 1900. Vakin skal athygli á því hvernig málfar íslenskra bókmennta og bókmenntirnar 

sjálfar spegla þjóðfélagsaðstæður og menningarlíf, tíðaranda, strauma og stefnur á tímum siða-

skipta, lærdómsaldar, upplýsingar, rómantíkur og raunsæis. Nemendur kynnast hugmyndum 

manna um íslenska tungu og viðleitni þeirra til málhreinsunar. Nemendur fá einnig tækifæri til 

að tjá sig í ræðu og riti um einstök verk og höfunda þeirra. 

Kennslugögn: Ormurinn langi – Leiftur úr íslenskum bókmenntum 900-1900. Bragi Hall-

dórsson, Knútur S. Hafsteinsson og Ólafur Oddsson önnuðust útgáfuna. Bjartur, Reykjavík. 

Bókastoð – Ágrip af íslenskri bókmenntasögu eftir Kristján Eiríksson og Sigurborgu 

Hilmarsdóttur. IÐNÚ, Reykjavík. 

Hagnýt skrif eftir Gísla Skúlason. Mál og menning, Reykjavík. 

Lestur og kynning skáldverks á íslensku, verk valin í samráði við kennara. 

ÍSL503:  

Markmið: Að nemendur: 

 öðlist innsýn í bókmenntasögu 20. aldar, 

 átti sig á áhrifum erlendra menningarstrauma á íslenskar bókmenntir 20. aldar, 

 þekki helstu hugtök sem tengjast bókmenntastefnum 20. aldar, 

 geri sér grein fyrir hlutverki bókmennta í samfélaginu og áhrifum þeirra á 

einstaklinga og samfélag, 

 geti gert grein fyrir nokkrum helstu höfundum og verkum tímabilsins, 

 lesi ljóð nokkurra höfunda 20. aldar og átti sig á listrænum einkennum þeirra, 

 lesi smásögur frá upphafi aldarinnar, miðri öldinni og seinni hluta aldarinnar og  

átti sig á listrænum einkennum þeirra, 

 lesi skáldsögur sem endurspegla ólíkar bókmenntastefnur og átti sig á listrænum 

einkennum þeirra, 

 þekki bragarhætti og kunni að lesa úr myndmáli og stílbrögðum ljóða frá 20. öld, 

 geti greint málfarsleg einkenni mismunandi stíls og atriði sem lúta að framsetningu 

máls, 

 þjálfist í upplestri eigin texta og annarra með áherslu á ólíka viðtakendur og tilefni. 

 skrifi ritgerð sem byggist á greiningu og túlkun texta með aðstoð hugtaka úr 

bókmenntafræði, 

 vinni undir leiðsögn kennara að bókmenntakynningum sem fela í sér greiningu 

bókmenntatexta, upplýsingaöflun og lestur fræðitexta, 

 fái tækifæri til að nýta sér fræðsluefni eða listrænt efni í hljóð- og myndformi,  

t.d. efni á myndböndum, geisladiskum, snældum og/eða margmiðlunarefni, sem  

unnið hefur verið í tengslum við bókmenntir tímabilsins, 

 fái tækifæri til að fara á leiksýningu í leikhúsi og fjalli um hana, 

 nýti tölvutækni til að ganga frá textum til verkefnaskila, útgáfu eða birtingar á  

vefsíðum á Netinu, 
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 læri að leita að heimildum sem tengjast efni áfangans á Netinu. 

Námslýsing: Í áfanganum kynnast nemendur íslenskri bókmenntasögu 20. aldar í samhengi við 

strauma og stefnur í þjóðfélags- og menningarmálum. Nemendur kynnast helstu höfundum á 

þessum tíma, lesa verk eftir þá, glöggva sig á inntaki bókmenntaverkanna og reyna að átta sig á 

erindi þeirra við eigin samtíma og nútímann. Nemendur gera grein fyrir lestrarreynslu sinni 

munnlega og skriflega með sérstöku tilliti til mismunandi stíls ólíkra höfunda. 

Kennslugögn: Þyrnar og rósir – Sýnisbók íslenskra bókmennta á 20. öld. Kristján Jóhann 

Jónsson, Sigríður Stefánsdóttir og Steinunn Inga Óttarsdóttir völdu efnið. Vaka-Helgafell, 

Reykjavík. 

Sögur, ljóð og líf – Íslenskar bókmenntir á 20. öld eftir Heimi Pálsson. Vaka-Helgafell, 

Reykjavík. 

Ljóðamál – Kver um bragfræði og stíl ljóða eftir Braga Halldórsson og Knút S. Hafsteinsson. 

Mál og menning, Reykjavík. 

Sjálfstætt fólk eftir Halldór Kiljan Laxness. Vaka-Helgafell, Reykjavík. 

Hagnýt skrif eftir Gísla Skúlason. Mál og menning, Reykjavík. 

Íþróttir 

Markmið: Markmið íþróttakennslu í Verzlunarskóla Íslands er að hafa uppbyggjandi áhrif á 

líkamlega heilsu nemenda svo og andlega og félagslega líðan þeirra. Samkvæmt skilgreiningu 

WHO á heilsuhugtakinu er heilsa: starfsgeta líkamans, starfsemi líffæra, félagsleg færni og 

andleg vellíðan. Með öðrum orðum geta til að standast andlegt og líkamlegt álag í nútíma-

samfélagi. 

Samkvæmt námsskrá skal kennslunni skipt upp í fjóra þætti, þ.e.: 

 Líkams- og heilsurækt. 

 Þekkingu. 

 Félags-, tilfinninga- og siðgæðisvitund. 

 Íþróttir. 

Námslýsing: Fyrri hluta náms er megináhersla á mikla hreyfingu og grunnaðferðir til upp-

byggingar þols, styrks og liðleika. Auk þess sem nemendur fá fræðslu um uppbyggingu á þoli, 

krafti, liðleika, réttrar líkamsbeitingar og næringar. Reynt er að koma á móts við nemendur eins 

og kostur er miðað við aðstæður hverju sinni. Kennslan fer fram í tveimur mismunandi sölum. Í 

stærri salnum fer kennslan að mestu fram í knattleikjaformi, en í hinum minni er oftast byrjað 

með útiskokki, en síðan inni í sal þar sem ýmist er stöðvaþjálfun eða önnur styrkjandi þjálfun, 

m.a. í tækjum og lóðum. Í lok hverrar stundar eru gerðar liðleikaæfingar. Í síðari hlutanum (5. 

og 6. bekk) er skerpt frekar á því sem á undan hefur verið numið. Aðstæður leyfa ekki að 

nemendur velji ákveðnar íþróttagreinar, en leitast er við að bjóða upp á sem mesta fjölbreytni. 

M.a. er kenndur dans tvær vikur á hverju ári og að auki eina viku fyrir peysufatadag hjá 4. bekk.  

Megintilgangur kennslunnar er að gera nemendur færa um að byggja upp eigin þjálfun og leggja 

áherslu á holla hreyfingu að loknum framhaldsskóla. Farið er í skyndihjálp og verkleg kennsla í 

hjartahnoði og blástursaðferð. 

Jarðfræði 203 

VI. bekkur:  

Námslýsing: Fjallað er um sögu heimsins frá miklahvelli til nútíma. Sérstaklega er fjallað um 

jarðsögu Íslands. Fjallað er um forsendur jarðlagatenginga, aldursákvarðanir og steingerfinga-

fræði. 
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Kennslugögn: Almenn jarðfræði eftir Jóhann Ísak Pétursson og Jón Gauta Jónsson. Einnig er 

stuðst við nemendaritgerðir á vef Ólafs Ingólfssonar prófessors við Háskóla Íslands. Nemendur 

halda fyrirlestra og skrifa skýrslur. Farið er í nokkrar stuttar vettvangsferðir til könnunar á 

jarðlögum. 

Latína 

V. bekkur, máladeild: 

Námslýsing: Aðaláhersla var lögð á undirstöðuatriði latneskrar málfræði, s.s. sagnbeygingu, 

nafnorð, lýsingarorð o.fl. Lesnir léttir kaflar í samfelldu máli. Fjallað rækilega um tengsl latínu 

við nýju málin. Kenndar voru þrjár stundir í viku. Vorpróf var skriflegt. 

Kennslugögn: Árni Hermannsson: Kennslubók í latínu I, ásamt orðasafni. 

VI. bekkur, máladeild: 

Námslýsing: Lokið yfirferð í málfræði. Áhersla lögð á orðaforða, orðmyndun, hugtakaheiti og 

tengsl latínu við nýju málin. Farið í latneska orðstofna og lesnir valdir kaflar úr enskri bók um 

uppruna orða í ensku og frönsku. Einnig farið í orðstofna í grísku og áhrif þeirra í Evrópu-

málunum. Heimastílar og skriflegar æfingar reglulega. Kenndar voru þrjár stundir í viku. 

Stúdentspróf var skriflegt og munnlegt. 

Kennslugögn: Sömu bækur og getið var um með námsefni V. bekkjar. Árni Hermannsson: 

Latneskir málshættir og grískir orðstofnar og uppruni enskra og franskra orða. 

Líffræði 115 

VI. bekkur, stærðfræðideild: 

Markmið: Að kynna undirstöðuatriði líffræðinnar sem þátt í heimsmynd nútímafólks, gera 

nemendur hæfari til að átta sig á ýmsum málum sem eru til umfjöllunar í samfélaginu og veita 

grunnþekkingu fyrir frekara nám á háskólastigi. 

Námslýsing: Almenn einkenni, flokkun og nafngiftir lífvera. Vísindaleg aðferð. Lífræn 

efnasambönd, lífefnafræði og efnaskipti. Fruman; frumulíffæri og flutningur um lífrænar 

himnur. Lífeðlisfræði spendýra (megináhersla á manninn): melting, lifur, blóðrásarkerfi og 

sogæðar, ónæmiskerfi, öndun, þveiti, nýru, taugakerfið, taugaboð og hormón, beinagrind, 

vöðvar og skynfæri. Æxlun, mítósa, meiósa, kynfrumur og fósturþroski, kynlíf og kynsjúk-

dómar. Erfðafræði, litningar og gen, kjarnsýrur og prótínmyndun. Líftækni og erfðatækni. 

Þróun; breytileiki, stökkbreytingar, þróunarkenningin, vísbendingar um þróun, þróunarsagan, 

þróun mannsins. Veirur, bakteríur, fornbakteríur, sveppir og hryggdýr. Almenn vistfræði, 

framvinda, mengun, samspil manns og náttúru, sjálfbær þróun. Vistkerfi á Íslandi. 

Kennslugögn: Inquiry into Life eftir Sylvia Mader. Verklegar æfingar og önnur gögn á 

skólaneti. 

Líffræði 203  

VI. bekkur, stærðfræðideild: 

Markmið: Að nemendur kynnist erfðafræði, sögu hennar og mikilvægi, helstu hugtökum, hvað 

ræður kynferði lífvera. Einnig skulu nemendur kynnast lögmáli Mendels og geta lýst því, geta 

lesið úr ættartöflum, reiknað út líkur á svipgerðum og arfgerðum. Einnig eiga nemendur að 

þekkja frumuskiptingarnar mítósu og meiósu,  þekkja starfsemi litninga og tjáningu gena. 

Nemendur eiga einnig að þekkja dæmi um erfðir gerla og nýtingu á þeim.  Þá eiga nemendur að 

þekkja helstu breytingar á litningum, stökkbreytingar og aðrar litningabreytingar. Þekkja Hardy 

Weinberg regluna. Þá eiga nemendur að kynnast erfðatækni og þeim siðferðilegu vandamálum 

sem upp koma. Erfðafræði. Í áfanganum er fjallað um sögu erfðafræðinnar og stöðu hennar 
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innan náttúruvísinda. Fjallað er um lykilatriði erfðafræðinnar, frumuskiptingu, litninga og gen, 

myndun kynfrumna og frjóvgun. Einnig um erfðamynstur lífvera og hvað ræður kynferði þeirra. 

Litningar eru teknir nánar til umfjöllunar frá NÁT103 og skoðað hvernig þeir stjórna myndun 

próteina í lífverum og atburðarás prótínmyndunar rakin. Breytingum á erfðaefni, stökkbreyt-

ingum og litningabreytingum er lýst og fjallað um helstu aðferðir sem beitt er í erfðarann-

sóknum og erfðatækni. Fjallað er um tíðni og jafnvægi gena í ólíkum stofnum lífvera. 

Kennslugögn: Erfðafræði eftir Örnólf Thorlacius ( 3. útgáfa, IÐNÚ 2003). Efni sem kennari 

velur. Netefni, bækur og greinar. 

Lokaverkefni 

VI. bekkur, tölvu og upplýsingatæknideild: 

Námslýsing: Nemendur vinna saman í hópum við stórt verkefni allt frá greiningu og hönnun að 

fullbúinni afurð. Lokaverkefnið tengir saman það sem kennt hefur verið í deildinni í öðrum 

áföngum. Nemendur eru látnir halda utan um eitt stórt verkefni, áhersla er lögð á öguð vinnu-

brögð og skjölun á framvindu.  

Kennslugögn: Námsefni eftir kennara. 

Lögfræði 

VI. bekkur, alþjóða-, mála-, hagfræði-, viðskipta- og stærðfræðideild: 

Markmið: Að veita almenna fræðslu um íslenska lögskipan en þó með aðaláherslu á fjár- 

munarétt. Kennslan er miðuð við að nemendur fái innsýn í réttarreglurnar og geri sér grein fyrir 

hvernig þær verka á samskipti manna. Til þess að ná þessu markmiði þurfa nemendur að leysa 

raunhæf verkefni og kynna sér hvernig réttarreglunum er beitt fyrir dómstólum. Auk þess fá 

nemendur í alþjóðadeild innsýn í alþjóðareglur. 

Námslýsing: Inngangur er hafður um helstu grunnatriði lögfræðinnar, fræðikerfi hennar, 

réttarheimildir o.fl. Fjallað er um stjórnskipun og stjórnarfar og meðferð mála hjá stjórn-

sýsluaðilum. Í réttarfari er fjallað um dómstólaskipanina á Íslandi. Meðferð einkamáls er 

útskýrð og grunnreglur einkamálaréttarfarsins. Farið er yfir helstu atriði aðfarargerðar, 

nauðungarsölu og gjaldþrotaskipta. Rætt um reglur laga um samningsbundna gerðardóma. Í 

samningarétti er gerð grein fyrir reglum um rétthæfi og gerhæfi. Farið er yfir stofnun lög-

gerninga, umboð og milligöngu við samningsgerð. Umfjöllun um ógilda löggerninga. Kynntar 

eru réttarreglur um lausafjárkaup og fasteignaviðskipti. Í kröfurétti er farið yfir helstu megin-

reglur kröfuréttarins og örlög löggerninga. Sérstök áhersla er lögð á umfjöllun um viðskipta-

bréfskröfur, veðrétt og reglur um ábyrgð á fjárskuldbindingum þriðja manns. Tæpt er á rekstrar-

formum fyrirtækja, þ.e. félagarétti og farið er í ábyrgð félagsmanna í hinum mismunandi félaga-

formum. Sifja- og erfðarétti eru gerð góð skil. Þar er farið yfir mun á hjúpskap og óvígðri sam-

búð, tæpt á barnarétti og farið yfir helstu reglur um erfðir, s.s. um skyldu- og bréferfðir, rétt til 

setu í óskiptu búi o.s.frv.  

Kennslugögn: Lögfræði og lífsleikni fyrir framhaldsskóla eftir Þuríði Jónsdóttur. Fyrir þá sem 

eru í alþjóðalögfræði er lesheftið Alþjóðalögfræði eftir Ólaf Helga Árnason.  

Markaðsfræði 

V. bekkur, félagsfræðabraut, alþjóðasvið: 

Markmið: Að nemendur læri undirstöðuatriði við stjórnun og skipulagningu markaðsaðgerða. 

Námslýsing: Í kennslunni er farið yfir grundvallarhugtök sem tengjast markaðsfræði og fjallað 

um hvernig hugmyndafræðin er notuð til að markaðssetja vörur og þjónustu. Sérstaklega er farið 

í mikilvægi markaðsstarfs í síbreytilegu umhverfi, afstöðu fyrirtækja til markaðarins, rekstrar- 

og samkeppnisumhverfi, markaðshlutun, val markhópa, staðfærslu, vöruþróun, líftíma vöru, 
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vöruhugtakið, verðlagningu, kynningarmál, ímynd fyrirtækja og markaðsáætlanir. Farið er yfir 

grundvallaratriði markaðsrannsókna og gerð skoðanakannana kynnt. 

Kennslugögn: Sigur í samkeppni eftir Boga Þór Siguroddsson. Glærur og annað efni frá 

kennara. 

Menningarfræði 

VI. bekkur, félagsfræðabraut, alþjóðasvið: 
Markmið: Að nemendur:  

 kynnist menningu, siðum, hugmyndaheimi og stjórnarháttum þeirra þjóða sem  

lagt hafa mest til evrópskrar menningar, þ.á.m. íslenskrar, og samspili þessara þátta, 

 öðlist sjálfstæða vitund um umhverfi sitt, stöðu Íslands gagnvart öðrum þjóðum og 

víðsýni gagnvart fjölbreytileika í menningu og siðum þjóða, 

 þekki hugtök sem notuð eru í umræðu um þjóðmenningu og alþjóðamenningu, 

 öðlist skilning á menningarlegum margbreytileika í samfélagi manna. 

Námslýsing: Fjallað er um hugtök sem varða þjóðmenningu og alþjóðamenningu og fræðilega 

umræðu um menningu. Í náminu er leitað fanga í ólíkum fræðigreinum til að varpa ljósi á 

mismunandi samfélagsþætti og má þar nefna heimspeki, sögu, félagsfræði, stjórnmálafræði, 

mannfræði, landafræði og bókmenntir.  

Kennslugögn: Gunnar Skirbekk og Nils Gilje: Heimspekisaga. Reykjavík, Háskólaútgáfan 

1999. Efni frá kennurum. 

VI. bekkur, alþjóðadeild: 

Markmið: Að nemendur:  

 auki með sér skilning á fjölbreytileika ólíkra samfélaga,  

 geti gert sér grein fyrir hlutverki menningarlegra og félagslegra þátta í mótun 

einstaklinga og samfélaga. Í þessu samhengi verður sérstakri athygli beint að 

trúarbrögðum,  

 auki þekkingu sína á völdum þjóðum utan Evrópu og geri sér grein fyrir helstu  

þáttum í menningu þeirra,  

 öðlist aukna færni til að afla sér upplýsinga úr ólíkum miðlum, vinna úr þeim og  

skila til annarra, 

 auki hæfni til að setja fram skoðanir sínar, taka þátt í rökræðum og túlka ólík  

sjónarmið, 

 efli með sér hæfni til sjálfstæðis í hugsun og vinnubrögðum sem og samstarfs,  

 þjálfist í að meta umhverfi sitt og eigin hugmyndir á uppbyggilegan hátt í krafti 

þekkingar og skarprar hugsunar.  

Námslýsing: Farið er skipulega í trúarbrögð heimsins sem hluta af menningarumhverfi í 

sérhverju landi fyrir sig. Í menningarfræði í 6. bekk er einkum fjallað um lönd utan Evrópu. 

Einkum er athyglinni í ár beint að Miðausturlöndum og þess freistað að dýpka þá nálgun sem 

beitt var í greininni árið áður með ítarlegri umfjöllun um ólíka þætti í menningu hinna margvís-

legu hópa sem byggja þetta svæði. Verkefnavinnan í þessum áfanga er mikil og skiptist í 

einstaklingsverkefni og hópverkefni.  

Kennslugögn: Michael D. Coogan (ritstj.): Trúarbrögð heimsins. Mál og menning, Reykjavík 

1999. Magnús Þorkell Bernharðsson: Píslarvottar nútímans. Mál og menning, Reykjavík 2005. 

Auk þess myndbönd; hefti, blaðagreinar, ljósrit og fleira sem kennari dreifir og er hluti af 

námsefni til prófs. 
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Náttúrufræði 103 

III. bekkur, náttúrufræðibraut og 

VI. bekkur, alþjóða-, mála-, hagfræði- og viðskiptadeild: 

Markmið: Markmið áfangans er að veita nemendum þekkingu á lífverum jarðar. Áhersla er 

lögð á flokkun lífvera, umhverfisfræði, erfðir, erfðaefnið, lífeðlisfræði mannslíkamans, æxlun 

og efnasamsetningu lífvera 

Námslýsing: Almenn einkenni, nafngiftir, flokkun og fjölbreytni lífvera (veirur, bakteríur, 

frumverur, skordýr, hryggdýr og fræplöntur). Fruman, lífræn efni, vefir, líffæri, líffærakerfi, 

næringarforði lífvera og orkuvinnsla. Mannslíkaminn: melting, öndun, blóðrásarkerfi, húðin, 

lifur, nýru, taugakerfið, sjón, heyrn og beinagrindin. Æxlun: kyn- og kynlaus æxlun, frumu-

skipting, æxlunarkerfi manna, kynfrumur. Erfðir: litningar, gen, meginlögmál erfðafræðinnar, 

erfðir manna. Kjarnsýrur og prótín, eftirmyndun DNA, prótínmyndun, erfðatækni og siðferðis-

leg vandamál. Lífverur og umhverfi þeirra: (fæðutengsl, stofnar, áhrif manna á umhverfi sitt og 

ástand umhverfismála á Íslandi). 

Kennslugögn: Líffræði eftir Örnólf Thorlacius. Verklegar æfingar á skólaneti. Önnur gögn á 

skólaneti. 

Náttúrufræði 113 

III. bekkur:  

Námslýsing: Fjallað er um kortagerð, stjörnufræði, jarðsögu, innræn öfl og innri gerð jarðar. 

Einnig er fjallað um landrekskenninguna, útræn öfl, jarðefni, vatnsorku og jarðvarma á Íslandi. 

Kennslugögn: Jarðargæði eftir Jóhann Ísak Pétursson og Jón Gauta Jónsson. Auk kennslu-

bókar er stuðst við ítarefni sem kennari útvegar nemendum. Nauðsynlegt er að nemendur hafi 

aðgang að kortabók og tölvu. Bókasafn Verzlunarskóla Íslands er opið nemendum þar sem 

góður aðgangur er að myndböndum og öðru efni sem tengist faginu. Nemendum er bent á að 

skoða þetta námsefni. 

Náttúrufræði 123 

III. bekkur, náttúrufræðibraut: 

V. bekkur, alþjóða-, mála-, hagfræði-, viðskiptadeild: 

Markmið: Að kynna nemendum undirstöðuatriði efnafræði og eðlisfræði sem þátt í heimsmynd 

nútímans. 

Námslýsing: Saga vísinda. Gerð og eiginleikar atóma og sameinda, lotukerfið; efnahvörf og 

efnatengi; almennir eiginleikar málma og málmleysingja; efnaformúlur, efnajöfnur og 

nafngiftareglur; hreyfilögmál Newtons, þyngdarlögmálið og þyngdarfastinn; geislavirk efni og 

kjarnorka; rafmagnsfræði, orka og orkulindir; orkulindir Íslands og nýting þeirra. Tveir tímar 

hálfsmánaðarlega í verklegar æfingar. 

Kennslugögn: Efni og orka eftir Benedikt I. Ásgeirsson, Ingu Dóru Sigurðardóttur, Inga 

Ólafsson og Ólaf Halldórsson. Verklegar æfingar og viðbótarefni á skólaneti. 

Rekstrarhagfræði 

III. bekkur: 

REK103: 
Markmið: Að nemendur: 

 öðlist skilning á kostnaði og tekjum, innborgunum og útborgunum, 

 öðlist skilning á rekstrarreikningi og efnahagsreikningi og geti túlkað  
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afkomu með kennitölum, 

 skilji verðmætasköpun innan fyrirtækis og geti samið einfaldar áætlanir um  

rekstur minni fyrirtækja (iðnfyrirtækja, verslana og þjónustufyrirtækja), 

 skilji hugtökin eftirspurn og framboð, markaðsverð og jafnvægismagn og  

geti túlkað línurit og leyst einföld dæmi. 

Námslýsing: Kostnaðarhugtök, tekjur, núllpunktur, framlegðarútreikningar, rekstraráætlanir og 

greiðsluáætlanir. Beinn og óbeinn kostnaður. Rekstrarreikningur, efnahagsreikningur og kenni-

tölur sem túlka ársreikninga. 

Kennslugögn: Rekstrarhagfræði eftir Birnu Stefnisdóttur (1999). Námsefninu er ætlað að 

byggja upp skilning á fjárhagslegum grundvallarhugtökum í rekstri fyrirtækja. 

V. bekkur, viðskiptabraut, hagfræðisvið: 

REK205: 

Markmið: Að auka skilning nemenda á viðfangsefnum í rekstrarhagfræði og veita þjálfun við 

lausn fræðilegra og hagnýtra verkefna. Áhersla er lögð á stærðfræðilega nálgun og notkun 

línurita til að leysa rekstrarhagfræðileg viðfangsefni, svo sem kostnað, tekjumyndun, jafnvægi í 

rekstri fyrirtækja o.fl. Þá er stefnt að því að nemendur skilji tilgang og takmörk þess að setja 

hagræn vandamál fram á stærðfræðilegan hátt. Kenndir eru fimm tímar á viku. 

Námslýsing: Upprifjun á grundvallarhugtökum hagfræðinnar. Fjallað er um hagkvæmasta val 

framleiðsluþátta. Fyrirtækið, réttarform, skipulag og markmið. Framleiðsla, framleiðsluföll og 

lögmálið um minnkandi afrakstur. Kostnaðarfræði, ólíkar gerðir kostnaðar og lágmörkun 

kostnaðar. Eftirspurn, eftirspurnarföll og verðteygni. Tekjuföll, tekju- og staðkvæmdaáhrif, 

tekjuteygni. Verðmyndun við mismunandi markaðsform, fullkomin samkeppni, einkasölu-

samkeppni, verðleiðsögn, fákeppni, tvíkeppni og einokun. Leikjafræði. Hagkvæmasta val 

fyrirtækis á magni og verði við ólík markaðsform og hámörkun hagnaðar. Verðaðgreining. 

Verkefni í samvinnu við Junior Achievement á Íslandi sem felst í stofnun og rekstur fyrirtækis í 

kringum viðskiptahugmynd nemenda. 

Kennslugögn: Principles of Economics eftir Gregory Mankiw, önnur útgáfa 2000 eða nýrri. 

Dæmahefti í hagfræði eftir Bjarna Má Gylfason og Tómas Sölvason (2005). Ýmsu öðru efni er 

dreift til nemenda og Netið notað í þeim tilgangi. 

Rekstur fyrirtækja I og II 

V. bekkur: 

REK212: 

Markmið: Að nemendur: 

 öðlist skilning á hugtökum rekstrarhagfræðinnar og geri sér ljósa hagfræðilegu hliðina á 

rekstri fyrirtækja, 

 kynnist viðfangsefnum fjármálafræða og fjármálastjórnunar, 

 þekki til helstu atriða sem hafa þarf í huga við stofnun lítilla fyrirtækja. 

Námslýsing: Upprifjun á grundvallarhugtökum hagfræðinnar. Mismunandi tegundir af teygni. 

Framleiðsla og hagkvæmasta val framleiðsluþátta. Mismunandi tegundir kostnaðar og kostnað-

arföll. Verðmyndun og hámörkun hagnaðar við mismunandi markaðsform. Kennslan var í formi 

fyrirlestra og skýringardæma. Nemendur þurftu að vinna verkefni bæði heima og í tímum. Einn 

utanaðkomandi fyrirlesari. 

Kennslugögn: Rekstur fyrirtækja I eftir Hrönn Pálsdóttur (1999) ásamt verkefnahefti. 

Viðbótarefni: Ýmis ljósrit og greinar þar sem viðbótartexta er þörf.  
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VI. bekkur, viðskiptadeild: 

Markmið: Að nemendur fái betri yfirsýn og skilning á fyrirtækjarekstri með notkun tölvu-

keyrðs hermilíkans. 

Námslýsing: Fyrir áramót er farið yfir gerð söluáætlunar, framleiðsluáætlunar, rekstrar-

reiknings, sjóðsstreymis og efnahagsreiknings. Eftir áramót vinna nemendur svo í hópum þar 

sem þeir reka tölvukeyrð fyrirtæki. Þar þurfa nemendur að meta markaðshorfur, taka 

rekstrarákvarðanir og meta niðurstöður. Fenginn var fyrirlesari úr atvinnulífinu og farið í 

fyrirtækjaheimsókn. 

Kennslugögn: The Business Policy Game eftir Richard V. Cotter og David J. Fritzsehe, 5. 

útgáfa. 

Saga 

Í Verzlunarskólanum var kennd saga annars vegar eftir nýju annarkerfi í 4. bekk félags-

fræðabraut, en hins vegar eftir eldra kerfi í 5. bekk í þrjá tíma á viku í 5. og 6. bekk, í öllum 

deildum nema stærðfræðideild og upplýsinga- og tölvudeild. Í síðartöldu deildunum var hún 

kennd í 5. bekk í stærðfræðideild en í 6. bekk í tölvu- og upplýsingadeild; þrjá tíma í viku hjá 

báðum. Í samræmi við aðalnámskrá var kennd mannkynssaga og Íslandssaga í einu lagi.  

IV. bekkur, félagsfræðabraut: 

SAG103/203: 

Markmið: Að nemendur hafi innsýn í heim fornaldar og miðalda, stjórnarhætti, verkmenningu, 

heimspeki og trúarbrögð, þannig að samhengi og samfella sögunnar sé þeim ljós.  

Námslýsing: Í 4. bekk var farið yfir helstu þætti í sögu Íslands og mannkyns frá árdögum til um 

1800. Með fyrirlestrum kennara og verkefnavinnu nemenda var leitast við að ná heildstæðu 

yfirliti yfir markverðustu breytingar á sviði menningar, stjórnmála og efnahags. Myndefni á 

myndböndum og DVD var nýtt eftir því sem kostur var og nemendur unnu talsvert með 

frumheimildatexta. 

Kennslugögn: Gunnar Karlsson o.fl.: Fornir tímar. Spor mannsins frá Laetoli til Reykjavíkur, 

4000.000 f. Kr. til 1800 e. Kr. Mál og menning, Reykjavík 2003. Gunnar Þór Bjarnason og 

Margrét Gunnarsdóttir: Íslands- og mannkynssaga NB II. Frá lokum 18. aldar til aldamóta 

2000. Nýja bókafélagið. Rv. 2001. Ýmislegt aukaefni frá kennurum. 

V. bekkur, hagfræði- og viðskiptadeild: 

Markmið: Að nemendur hafi innsýn í heim fornaldar og miðalda, stjórnarhætti, verkmenningu, 

heimspeki og trúarbrögð, þannig að samhengi og samfella sögunnar sé þeim ljós.  

Námslýsing: Í 5. bekk var farið yfir helstu þætti í sögu Íslands og mannkyns frá árdögum til um 

1800. Með fyrirlestrum kennara og verkefnavinnu nemenda var leitast við að ná heildstæðu 

yfirliti yfir markverðustu breytingar á sviði menningar, stjórnmála og efnahags. Myndefni á 

myndböndum og DVD var nýtt eftir því sem kostur var og nemendur unnu talsvert með 

frumheimildatexta. 

Kennslugögn: Gunnar Karlsson o.fl.: Fornir tímar. Spor mannsins frá Laetoli til Reykjavíkur, 

4000.000 f. Kr. til 1800 e. Kr. Mál og menning, Reykjavík 2003. Gunnar Þór Bjarnason og 

Margrét Gunnarsdóttir: Íslands- og mannkynssaga NB II. Frá lokum 18. aldar til aldamóta 

2000. Nýja bókafélagið. Rv. 2000. Ýmislegt aukaefni frá kennurum. 

VI. bekkur, alþjóða-, hagfræði-, mála- og viðskiptadeild: 

Markmið: Að nemendur hafi þekkingu og skilning á sögu síðustu tveggja alda og þeim miklu 

breytingum sem átt hafa sér stað frá 19. öld til okkar daga á sviðum stjórnmála í víðum skiln-

ingi, menningar og efnahags, bæði í sögu Íslands og mannkyns alls. 
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Námslýsing: Í 6. bekk var lokið við að kenna sögu samkvæmt eldra kerfi. Haldið var áfram þar 

sem frá var horfið í 5. bekk veturinn áður. Hafist var handa við að kynnast þjóðernisstefnu og 

öðrum hræringum 19. aldar á Íslandi og í Evrópu. Eftir stutta umfjöllun um Vesturheimsferðir 

og nýlendustefnu, tók hin viðburðaríka 20. öld í sögu Íslands og mannkyns við. Um hana var 

fjallað þar til lokið var við Kalda stríðið en undir lokin gafst tími til að líta stuttlega á sögu 

nokkurra ríkja þriðja heimsins og valin atriði úr sögu allra síðustu áratuga á Íslandi. Myndefni á 

myndböndum og DVD er að jafnaði nýtt töluvert, einkum um sögu 20. aldar og svo var einnig 

nú. Að venju var síðan prófað á stúdentsprófi úr námsefni 5. og 6. bekkjar. 

Kennslugögn: Gunnar Þór Bjarnason og Margrét Gunnarsdóttir: Íslands- og mannkynssaga NB 

II. Frá lokum 18. aldar til aldamóta 2001. Nýja bókafélagið. Rv. 2001. Viðbótarefni frá 

kennurum, þ.á.m. efni um Indland, Kína og Japan á 19. öld, ljósrit um Rússaveldi fyrir byltingu 

og efni um borgarastyrjöldina á Spáni. 

SAG133 – Frakkland: menning, saga og samfélag 

V. og VI. bekkur, val: 

Markmið: Að nemendur öðlist þekkingu og skilning á frönsku samfélagi í dag á mismunandi 

sviðum og fái innsýn í franska menningu nútímans í víðum skilningi og hvað hefur leitt til 

hennar. Að nemendur glöggvi sig á sérkennum Frakklands, bæði m.t.t. til menningar, stöðu þess 

í alþjóðasamfélaginu og áhrifum á alþjóðasamskipti og menningu 

Námslýsing: Fjallað var um lystisemdir franskrar menningar og sögu; Frakkland og franskt 

samfélag í dag. Áhersla var lögð á sérkenni franskrar menningar og franskt samfélag skoðað í 

gegnum miðla eins og kvikmyndir, tónlist, bókmenntir og listaverk. Í síðari hluta áfangans var 

farið í stutta ferð til Parísar. Áfanginn var samvinnuverkefni frönskudeildar og sögudeildar.  

Kennslugögn: Efni frá kennurum. 

SAG143 – Á slóðum helfararinnar 

V. og VI. bekkur, val: 

Markmið: Að nemendur afli sér yfirgripsmikillar þekkingar á helförinni og örlögum Gyðinga 

og ýmissa annarra samfélagshópa í þriðja ríkinu. Jafnframt öðlist þeir djúpan skilning á sögu og 

hugmyndafræði nasimans og þeim þjóðfélagsaðstæðum sem hann spratt upp úr. Nemendur 

kynnist samfélagi og menningu í Póllandi og austurhluta Þýskalands. 

Námslýsing: Saga nasismans, síðari heimsstyrjaldarinnar, Póllands/Þýskalands, gyðinga og 

útrýmingar á hendur þeim var rakin í máli og myndum. Lesnar voru valdar greinar um efnið 

ásamt því sem heimildamyndir og önnur miðlunarform voru notuð eftir fremsta megni. Á haust- 

og vorönn var farið í stuttar ferðir með nemendur á söguslóðir áfangans. 

Kennslugögn: Leshefti frá kennurum og önnur gögn frá þeim. 

Sálfræði 

V. og VI. bekkur val: 

Markmið: Að nemendur fái innsýn í fjölbreytileika sálfræðinnar. Að nemendur kynnist 

sálfræði sem fræðigrein, uppruna hennar, sögu og þróun. Kynntar verða helstu stefnur innan 

greinarinnar auk helstu fræðimanna. Áhersla er lögð á að nemendur öðlist þekkingu og yfirsýn á 

helstu hugtökum, þekki helstu starfssvið sálfræðinga og átti sig á hvernig sálfræði nýtist í 

daglegu lífi og við meðferð. 

Námslýsing: Farið var í sögu og þróun sálfræðinnar. Helstu stefnur kynntar, starfssvið og 

fræðimenn. Kynntar voru rannsóknaraðferðir í sálfræði; námssálarfræði og ólíkar tegundir 

náms- og minnisaðferða. Að lokum var fjallað um vandamál daglegs lífs, s.s. samskipti,  

ákveðni og líkamstjáningu. 
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Kennslugögn: Kristján Guðmundsson og Lilja Ósk Úlfarsdóttir. (2006). Inngangur að sálfræði. 

(Endurbætt tilraunaútgáfa). JPV-útgáfa. Efni af veraldarvefnum, myndbönd og dvd-myndir. 

Spænska 

III. bekkur: 

SPÆ102: 

Námslýsing: Farið var yfir helstu grunnþætti málfræðinnar, þjálfaður var les- og hlustunar-

skilningur og nemendum kennt að tjá sig skriflega og munnlega, um sjálfa sig, fjölskyldu sína 

og sitt nánasta umhverfi. Einnig var lögð áhersla á að í náminu öðluðust nemendur þekkingu á 

spænskri menningu, sérstaklega með notkun, tölvudisklinga (cd og dvd) og Netsins. Lestextar 

voru byggðir á samtölum fólks. Talæfingar og skriflegar æfingar voru í kjölfar hvers kafla. 

Æfingar með orðabók til að auka orðaforða og lestrarbók var lögð til grundvallar. Kenndar voru 

fjórar kennslustundir í viku. 

Kennslugögn: Ele. Curso de Español para extranjeros. Inicial 1. Lesbók, vinnubók, geisla-

diskar, tölvudiskar (cd og dvd). 

SPÆ202: 

Námslýsing: Haldið var áfram að byggja upp orðaforða og stefnt að því að ná betra valdi á 

framburði, tali og ritun, þannig að nemendur gætu tjáð sig munnlega og skriflega um athafnir 

daglegs lífs, líðan sína og um skoðanir sínar og gætu tekið þátt í einföldum samtölum. Nem-

endur lærðu að byggja upp flóknari setningar og haldið var áfram að þjálfa meginatriði mál-

fræðinnar. Nemendur æfðu framburð og gerðu skrifleg verkefni til glöggvunar á málfræði og 

setningagerð. Unnið var með flóknari samtöl og/eða texta. Kenndar voru fjórar kennslustundir í 

viku. 

Kennslugögn: Ele. Curso de Español para extranjeros. Inicial 1. Lesbók, vinnubók, geisla-

diskar, tölvudiskar (cd og dvd). 

IV. bekkur, máladeild: 

SPÆ103: 

Námslýsing: Farið var yfir helstu grunnþætti málfræðinnar, þjálfaður var les- og hlustunar-

skilningur og nemendum kennt að tjá sig skriflega og munnlega, um sjálfa sig, fjölskyldu sína 

og sitt nánasta umhverfi. Einnig var lögð áhersla á að í náminu öðluðust nemendur þekkingu á 

spænskri menningu, sérstaklega með notkun tölvudisklinga (cd og dvd) og Netsins. Lestextar 

voru byggðir á samtölum fólks. Talæfingar og skriflegar æfingar voru í kjölfar hvers kafla. 

Æfingar með orðabók til að auka orðaforða og lestrarbók var lögð til grundvallar. Lokaverkefni 

nemenda var að setja upp stuttan leikþátt á spænsku, sem tengt var námsefni annarinnar. 

Kenndar voru sex kennslustundir í viku. 

Kennslugögn: Ele. Curso de Español para extranjeros. Inicial 1. Lesbók, vinnubók, geisla-

diskar, tölvudiskar (cd og dvd). 

V. bekkur, máladeild: 

SPÆ203: 

Námslýsing: Haldið var áfram öllum meginatriðum málfræðinnar. Lögð var aðaláhersla á 

samtalsæfingar og aukinn orðaforða. Nemendur öðluðust þokkalega leikni og þekkingu í að 

bjarga sér í spænskumælandi landi. Lestextar, talæfingar og skriflegar æfingar. Lokið var við 

Lesbók 1 og byrjað á Lesbók 2, síðan voru lesnar smásögur. Æfingar með orðabók til að auka 

orðaforða, ásamt málfræðiæfingum og talæfingum, með menningarlegu ívafi, smásögurnar 

lagðar til grundvallar. Horft var á myndbönd, hlustað á tónlist og notaðir voru tölvudisklingar 

með kennsluefni á, sérstaklega til að æfa hlustun. Einnig voru unnin verkefni tengd þessu efni. 

Kenndar voru sex kennslustundir í viku. 
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Kennslugögn: Ele. Curso de Español para extranjeros. Inicial 1. Lesbók, vinnubók og 

geisladiskar. Ele. Curso de Español para extranjeros. Inicial 2. Lesbók, vinnubók og 

geisladiskar. 

V. bekkur, máladeild: 

SPÆ303: 

Þátíðin var kennd áfram og nemendur æfðu sig í að segja frá liðnum atburðum og að endursegja 

lengri texta. Nemendur lásu létta bókmennta- og nytjatexta og unnu verkefni og endursagnir úr 

þeim. 

Áhersla var lögð á tileinkun orðaforða með notkun orðabóka (m.a. spænsk-spænsk) og talæf-

ingar. Einnig var lögð áhersla á daglegt talmál og nemendur hlutu þjálfun í málnotkun. Til 

glöggvunar á setningargerð lásu nemendur samtöl og gerðu skriflegar, gagnvirkar æfingar og 

verkefni þeim tengd. Í lok hvers kafla unnu nemendur verkefni úr lesbók og vinnubók. Þeir 

horfðu einnig á myndbönd og hlustuðu á tónlist og notast var við tölvudiska með kennsluefni , 

einkum til að æfa hlustun. Einnig voru unnin önnur verkefni tengd lesefninu og lokaverkefnið 

var að útbúa myndbönd á spænsku með stuttum leikþáttum og auglýsingum sem tengdust 

námsefni annarinnar. Kenndar voru sex kennslustundir í viku. 

Kennslugögns: Ele. Curso de Español para extranjeros. Inicial 2. Lesbók, vinnubók og 

geisladiskar. 

VI. bekkur, máladeild: 

Námslýsing: Haldið var áfram að kenna öll meginatriði málfræðinnar. Lögð var aðaláhersla á 

samtalsæfingar og aukinn orðaforða. Nemendur öðluðust þokkalega leikni og þekkingu í að 

bjarga sér í spænskumælandi landi. Lestextar, talæfingar og skriflegar æfingar. Byrjað var á 

seinni kennslubók, síðan voru lesnar smásögur. Æfingar með orðabók til að auka orðaforða, 

ásamt málfræðiæfingum og talæfingum, með menningarlegu ívafi, smásögurnar lagðar til 

grundvallar. Horft var á myndbönd, hlustað á tónlist og notaðir voru tölvudisklingar með 

kennsluefni á, sérstaklega til að æfa hlustun. Einnig voru unnin verkefni tengd þessu efni og 

lokaverkefnið var að útbúa myndbönd á spænsku, með stuttum leikþáttum og auglýsingum,  

sem tengt var námsefni annarinnar. Kenndar voru fimm kennslustundir í viku. 

Kennslugögn: Ele. Curso de Español para extranjeros. Inicial 2. Lesbók, vinnubók og 

geisladiskar. 

V. bekkur, valgrein: 

SPÆ103: 

Námslýsing: Sama og í IV. bekk, máladeild. Kenndar voru sex kennslustundir í viku. 

Kennslugögn: Ele. Curso de Español para extranjeros. Inicial 1. Lesbók, vinnubók og 

geisladiskar, myndbönd og tölvudiskar. 

Stjórnmálafræði 

VI. bekkur, val: 

Markmið: Að kynna nemendum aðferðir og viðfangsefni stjórnmálafræðinnar og efla þekkingu 

þeirra á stjórnmálum, innlendum sem erlendum. Að gera nemendur hæfari til að leggja sjálfstætt 

mat á stefnur og stjórnmálaathafnir og til þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi. 

Námslýsing: Farið var yfir ofangreint efni með fyrirlestrum kennara, umræðum og 

verkefnavinnu nemenda. Að þessu sinni urðu umræður sérstaklega líflegar og snar þáttur í 

námsmati og bætt var við verkefni um frambjóðendur í Alþingiskosningum sem höfðu farið 

fram vorið áður. Myndbandaefni var töluvert notað, bæði í tengslum við alþjóðastjórnmál og 

stjórnmál á Íslandi.  

Kennslugögn: Magnús Gíslason: Stjórnmálafræði fyrir framhaldsskóla. Rvík. 1994. Lesefni 

um Alþingi og störf þess. Saga stjórnmálafræðinnar og önnur gögn frá kennara. 
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Stjórnun 

VI. bekkur, viðskiptadeild: 

Markmið: Að nemendur kunni grunnhugtök og kenningar í stjórnun og að beita hugtökunum í 

mæltu og rituðu máli. 

Námslýsing: Farið er yfir grunnhugtök og kenningar í stjórnun. Útskýrt er hvernig þjóðfélags-

breytingar hafa gert það að verkum að menn leggja nú meiri áherslu á stjórnun en áður. Leitast 

er við að veita nemendum innsýn í störf stjórnenda og kynna þeim ýmis verkefni sem þeir inna 

af hendi. Farið er í stjórnunarferlið, mismunandi gerðir stjórnskipulaga, setningu markmiða, 

áætlanagerð og upplýsingastreymi. Áhersla er lögð á að upplýsa nemendur um samspil stjórn-

unar og samstarfs og mikilvægi þess að starfsmenn séu ánægðir í sínu starfi. Til ráðstöfunar eru 

þrír tímar á viku. Þeir skiptast á milli fyrirlestra og stuttra verkefna, sem nemendur vinna og 

skila fyrir tilsettan tíma. Nemendur vinna einnig stórt verkefni þar sem þeir, í samráði við 

kennara, velja sér viðfangsefni innan ramma stjórnunar og skila skýrslu og flytja fyrirlestur um 

efnið. 

Kennslugögn: Lesefni frá kennara og Framsækin Stjórnun frá Stjórnvísi. 

Stærðfræði 

STÆ103: 
Námslýsing: Rúmfræði: línur, horn, marghyrningar, frumsendan um samsíða línur, frumsendan 

um einshyrnda þríhyrninga, hornaföll, sínus- og kósínusreglan fyrir þríhyrninga, hringir tengdir 

þríhyrningi, ferilhorn. Prósentu- og vaxtareikningur, hlutföll og einingaskipti. Talnareikningur: 

talnamengi, almenn brot, forgangsröð aðgerða og brotabrot. Bókstafareikningur: liðun og 

þáttun, heil veldi og rætur, jöfnur af fyrsta stigi. Flatarmál og ummál. 

Kennslugögn: STÆ103 eftir Jón Hafstein Jónsson, Níels Karlsson og Stefán Jónsson. 

Aukahefti um hornaföll. 

STÆ203: 

Námslýsing: Bókstafareikningur: liðun og þáttun, annarsstigsjafnan, jöfnur af þriðja stigi, 

algildisjöfnur, brotareikningur. Margliður: skilgreining á margliðum, deiling, núllstöðvar og 

formerki margliða. Hnitarúmfræði: hnitakerfið, jafna beinnar línu, fleygbogar. Veldi: heil og 

brotin veldi, rætur, lograr.  

Kennslugögn: STÆ103 og STÆ203 eftir Jón Hafstein Jónsson, Níels Karlsson og Stefán 

Jónsson. 

STÆ303: 

Námslýsing: Vigur, samlagning og frádráttur, hallatala, lengd, innfeldi, þvervigur. Miðpunktur 

striks og miðpunktur þríhyrnings. Einingarhringurinn, bogamál, hornaföll, horn á milli vigra. 

Hornafallareglur og tengsl hornafallanna innbyrðis. Sínus- og kósínureglan hin meiri. Regla um 

flatarmál þríhyrnings. Jafna hrings og jafna sporbaugs. Stikun hrings og stikun línu. Ofanvarp 

punkts á línu. 

Kennslugögn: STÆ303 eftir Jón Hafstein Jónsson, Níels Karlsson og Stefán Jónsson. 

STÆ313: 

Námslýsing: Mengjafræði. Yrðingarökfræði. Gagnasöfn, tíðnitöflur, myndrit. Meðaltal, vegið 

meðaltal, tíðasta gildi, miðgildi. Staðalfrávik, meðalfrávik, seiling. Líkindareikningur, 

umraðanir og samantektir. Normaldreifingin og tvíliðudreifingin. Öryggismörk, fylgni og 

tilgátuprófanir. 

Kennslugögn: Tölfræði og líkindareikningur eftir Ingólf Gíslason. 
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STÆ363: 

Námslýsing: Veldi og veldareglur. Vísisföll og lograföll. Vaxtarhraði og skilgreining afleiðu. 

Afleiður nokkrurra algengra falla. Hagnýting diffurreiknings. Runur og raðir. Línuleg bestun. 

Kennslugögn: Stærðfræði 3000 (Föll og deildun) eftir Björk og Brolin. 

STÆ403: 

Námslýsing: Föll, veldisföll, algildisfallið, margliður, ræð föll, heiltölufallið, samsettar 

varpanir, markgildisreikningar, -reikningar, diffrun ræðra falla, reglur um diffrun, rannsókn 

falla, ferlateikningar. 

Kennslugögn: STÆ403 eftir Jón Hafstein Jónsson, Níels Karlsson og Stefán Jónsson. 

STÆ463: 

Námslýsing: Vigrar og vigurreikningur, hornaföll, bogamál , hornafallajöfnur. Föll og afleiður 

falla, samsett föll. Staðbundin útgildi og beygjuskil. Stofnfall, ákveðið heildi, flatarmál fundið 

með heildun. Jöfnur hrings og sporbaugs. 

Kennslugögn: Stæ463 eftir Þórð Möller og Svövu Þorsteinsdóttur.  

STÆ503: 

Andhverfar varpanir, diffrun hornafalla, andhverfur hornafalla, vísis- og lógaritmaföll, diffrun 

veldisfalla, diffrun vísisfalla, diffrun lógaritmafalla, stofnföll, heildun, heildunaraðferðir, 

flatarmál fundið með heildun. 

Kennslugögn: STÆ503 eftir Jón Hafstein Jónsson, Níels Karlsson og Stefán Jónsson. 

STÆ563: 

Námslýsing: Heildurnaraðferðir, hlutheildun, innsetning, stofnbrot. Einfaldar diffurjöfnur af 

fyrsta stigi. Fylkjareikngur, fylkjareikngur með hjálp Excel, jafna bestu línu. Flatarmál og 

ummál, þrívíð rúmfræði, strýtur, rúmmál og yfirborðsflatarmál. 

Kennslugögn: STÆ563 eftir Þórð Möller. 

VI. bekkur, viðskiptadeild: 

Námslýsing: Afleiður, afleiður falla með skiptri fallstæðu, afleiður samsettra falla, rannsókn 

falla, ferlateikningar, andhverf föll, afleiður andhverfra falla vísisföll, lógaritmar. Tíðnidreifing, 

myndræn framsetning talnasafna, miðsækni, mæling á dreifingu, staðalfrávik, talningarfræði, 

líkindi skilyrt og óskilyrt, tvíliðuformúlan , öryggismörk, mengjafræði. 

Kennslugögn: Fjölrit um könnun falla. Tölfræði og líkindareikningur eftir Ingólf Gíslason.  

VI. bekkur, hagfræðideild: 

Námslýsing: Flatarmál sem heildi, diffrun og heildun hornafalla, pólhnit, tvinntölur, 

diffurjöfnur af fyrsta og öðru stigi, tölulegar lausnir diffurjafna, þrívíð rúmfræði og 

hnitarúmfræði, fylkjareikningur, mismuna- og kvótarunur og -raðir. 

Kennslugögn: STÆ503 eftir Jón Hafstein Jónsson, Níels Karlsson og Stefán Jónsson. 

Diffurjöfnur og fylki eftir Frey Þórarinsson. Hefti um þrívíða rúmfræði. 

VI. bekkur, stærðfræðideild: 

Námslýsing: Hagnýting heildunar, boglengd ferla, rúmmál og yfirborð snúða, tvinntölur, 

diffurjöfnur af fyrsta og öðru stigi, runur og raðir, þrepun, þrívíð rúmfræði, þrívíð 

hnitarúmfræði, kúluhornafræði, fylkjareikningur, yfirákvörðuð jöfnuhneppi, línulegar varpanir, 

tölulegar lausnir á diffurjöfnum, talningarfræði. 

Kennslugögn: STÆ503, STÆ603 og STÆ522 eftir Jón Hafstein Jónsson, Níels Karlsson og 

Stefán Jónsson. Diffurjöfnur og fylki, reikningsbók handa framhaldsskólum eftir Frey 

Þórarinsson. Fjölrit um talningarfræði. 
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Tölvubókhald 

IV. bekkur: 

Markmið: Að nemendur fái innsýn í færslu tölvubókhalds og hvernig einfalt bókhald er fært 

hjá fyrirtækjum. Að nemendur kynnist færslu fjárhagsbókhalds og undirkerfa sem gera þeim 

kleift að vinna mun nákvæmari upplýsingar úr bókhaldinu en ella og þau nái ákveðinni leikni í 

grunnnotkun forritsins Microsoft Dynamics Navision. 

Námslýsing: Kennsla fer fram með þeim hætti að nemendur vinna verkefni í tölvustofu og nota 

til þess upplýsingakerfið Microsoft Dynamics Navision. Kennslan fer fram á einni önn, 2 tímar í 

senn í viku hverri. 

Kynntir eru notkunarmöguleikar tölvunnar við færslu bókhalds. Forritið er hvað mest notað af 

fyrirtækjum hérlendis og þó víðar væri leitað. Kerfin sem kynnt eru eru fjárhagsbókhald, sölu- 

og viðskiptamannabókhald, lánardrottna- og birgðabókhald og launabókhald. Í fjárhagsbók-

haldinu eru kynntar daglegar færslur, uppsetning bókhaldslykils, uppgjör VSK ásamt prentun og 

úrvinnslu upplýsinga. Í sölu- og viðskiptamannakerfinu er farið í uppsetningu viðskiptamanna, 

sölu til viðskiptamanna ásamt innborgunum. Úrvinnsla ýmissa upplýsinga er kynnt. Í birgða- og 

lánardrottnakerfinu eru kynnt innkaup vörutegunda frá lánardrottnum ásamt greiðslu til þeirra 

sem og úrvinnslu upplýsinga hvað varðar lager, o. fl. Þá er stuttlega farið í samtengingu 

kerfanna og hvernig færslur berast úr einu kerfi í annað. Í hefti II eru til viðbótar teknir fyrir 

nýir erlendir lánardrottnar, erlendir gjaldmiðlar, gengistap/hagnaður, uppsetning kennitalna og 

nánari úrvinnsla gagna. Þá er farið í sjálfvirka dráttarvaxtaútreikninga. Í launabókhaldinu eru 

færð laun á starfsmenn og prentaðir launaseðlar ásamt færslu launa yfir í fjárhagsbókhald.  

Kennslugögn: Microsoft Dynamics Navision upplýsingakerfið. Verkefna- og kennslubók í 

Microsoft Dynamics Navision I og II eftir Tómas Sölvason.  

Tölvunotkun og vélritun 

III. bekkur: 

TÖN102 (Excel): 

Markmið: Kennslan byggist einkum á verkefnavinnu nemenda í tölvuverum og skilum á 

verkefnum. Verkefnin, sem lögð eru fyrir og skýrð af kennara, byggjast á því að kynna og þjálfa 

sífellt nýja þætti þeirra forrita sem verið er að kenna. Áhersla er lögð á vönduð og öguð 

vinnubrögð. Alltaf eru tveir kennarar í tíma. 

Námslýsing: Fyrstu vikurnar er farið í vélritunaráfangann Vél 101 og síðan tekið stöðupróf. 

Þeir sem ná stöðuprófi hafa þar með lokið áfanganum en hinir þurfa að ljúka honum í fjarnámi 

og taka síðan aftur próf í lok annar. 

Í upphafi er farið lauslega í gegnum gluggaumhverfið í stýrikerfinu Windows-XP og helstu 

möguleika þess. Nemendur búa til möppur fyrir verkefnin sín. 

Farið er lauslega í gegnum umhverfi og möguleika póst- og samskiptaforritsins Outlook og 

vefpósturinn skoðaður. Bent er á og farið í helstu leitarvélar og gagnasöfn sem eru aðgengilegar 

á Netinu og leitaraðgerðir til að geta nýtt sér við leit á Netinu.  

Kennd eru grunnatriði glærugerðar- og framsetningarforritsins PowerPoint. Umhverfi forritsins 

skoðað og helstu möguleikar þess og unnin verkefni sem miða að kynningu á nemandanum 

sjálfum.  

Að lokum er farið í töflureikninn Excel. Þar er umhverfi forritsins skoðað vel og unnin verkefni 

til að ná færni í helstu möguleikum þess og haldið áfram yfir í flóknari útreikninga með notkun 

innbyggðra falla og fleiri öflugar aðgerðir forritsins kynntar og skoðaðar með það að markmiði 

að nemandi nái leikni í helstu möguleikum þess. Nemendur skila síðan völdum verkefnum til 

kennara. 
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Kennslan byggist einkum á verkefnavinnu nemenda í tölvuverum og skilum á verkefnum. 

Verkefnin, sem lögð eru fyrir og skýrð af kennara, byggjast á því að kynna og þjálfa sífellt nýja 

þætti þeirra forrita sem verið er að kenna. Áhersla er lögð á vönduð og öguð vinnubrögð. Ávallt 

eru tveir kennarar í hverri kennslustund. 

Kennslugögn: Excel 2002 eftir Baldur Sveinsson. Leiðbeiningar og verkefni frá kennurum. 

III. bekkur: 

TÖN202 (Word): 

Markmið: Kennslan byggist einkum á verkefnavinnu nemenda og skilum á verkefnum og lögð 

áhersla á að nemendur verði færir í að nota tölvuna sem tæki í náminu. Farið í grunnatriði 

vefsíðugerðarforritsins FrontPage. Farið vel í möguleika ritvinnsluforritsins Word og verkefnin 

sett þannig fram að þau þjálfi nemendur í notkun þess. Lögð er áhersla á sjálfstæð og öguð 

vinnubrögð nemenda. 

Námslýsing: Í áfanganum Tön 202 er lögð rík áhersla á að nemandi öðlist færni í notkun 

ritvinnsluforritsins Word og vefsíðugerðarforritsins FrontPage. Áhersla er lögð á að nemandi 

tileinki sér vandvirkni, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum. Einnig vinna nemendur æfing-

ar (lexíur) í forritinu Summu til að ná leikni á númeraborð hnappaborðsins. Farið verður í 

vefsíðugerðarforritið FrontPage 2003, skoðað vinnuumhverfi forritsins og þær helstu aðgerðir 

sem nemandi þarf að hafa á sínu valdi til að vera fær um að útbúa vefsíðu og setja hana út á 

Netið. 

Farið verður vandlega í grunnatriði ritvinnsluforritsins Microsoft Word 2003. Umhverfi 

forritsins vandlega skoðað og helstu aðgerðir sem lúta, m.a. að mótun texta og læsileika hans. 

Nauðsynlegt er að kynna sér afar vel allar aðgerðir og leiðbeiningar sem farið er í gegnum. 

Unnin verða verkefni til að æfa helstu aðgerðir þess og til að ná færni í helstu möguleikum  

þess og framsetningu á texta og myndefni. 

Kennslugögn: Verkefni í ritvinnslu ásamt leiðbeiningum. Tilraunahefti tekið saman af Jóhönnu 

Geirsdóttur og Sólveigu Friðriksdóttur. Leiðbeiningar í FrontPage og verkefni frá kennurum. 

IV. bekkur: 

TÖN302 (Word/Excel/Access): 

Markmið: Kennslan byggist einkum á verkefnavinnu nemenda í tölvuverum og skilum á 

verkefnum. Verkefnin byggjast á því að kynna nýja og þjálfa gagnlega þætti Word rit-

vinnslunnar og kynna grunnatriði gagnagrunnsins Access. Áhersla er lögð á vönduð og öguð 

vinnubrögð. Ávallt eru tveir kennarar í hverri kennslustund. 

Námslýsing: Markmiðið er að nemendur nái að nýta sér til gagns í námi og starfi flest helstu 

atriði ritvinnsluforritsins Microsoft Word 2003 og svo grunnatriði gagnagrunnsforritsins Access 

2003. Í Word er lögð áhersla á, m.a. eftirtalin atriði: Dálka, töflur, blaðadálka, t.d. í tengslum 

við fréttabréf/kynningarblöðung, númeraðar töflur og töflulista, númeraðar myndir og mynda-

lista, uppsetning verslunarbréfa, formbréf, límmiðar, nafnspjöld, gerð og notkun sniðmáta og 

stíla, notkun og breyting sniðmáta sem fylgja Word–ritvinnslunni, hönnun auglýsinga og gerð 

ferilskrár. Farið er í heimildanotkun og uppsetningu heimildalista, myndvinnslu og einnig rætt 

um siðfræði/siðferði á Netinu. 

Unnið er nokkuð stórt verkefni með forsíðu í sama skjali, neðanmálsgreinum, töflum úr Excel, 

gröfum, listum, myndatextum, liggjandi síðum, efnisyfirliti og atriðisorðaskrá. Kennd eru 

grunnatriði í notkun gagnasafnsforritsins Access 2003. Nemendur hanna og vinna með 

einfaldan gagnagrunn, slá inn gögn, nota síur, breyta grunnum, læra að nota fyrirspurnir, sækja 

gögn úr öðrum forritum og búa til skýrslur. 

Kennslugögn: Ritverk, verkefni fyrir ritvinnslu eftir Kristínu I. Jónsdóttur og Gígju Árnadóttur. 

Word 2002 handbókin, útg. 2002, eftir Kristínu I. Jónsdóttur og Svein Baldursson. 

Microsoft Access 2002 eftir Baldur Sveinsson og Þórð Hauksson 
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Þjóðhagfræði 

IV. bekkur: 

ÞJÓ103: 

Markmið: Að nemendur öðlist nægilega þekkingu á hugtökum og fræðum hagfræðinnar, þ.e. 

þeir geti fylgst með þjóðfélagslegri umræðu. Kynnt eru grunnhugtök og meginviðfangsefni 

hagfræðinnar. Lögð er áhersla á að nemendur geti tjáð sig um efnið, bæði munnlega og 

skriflega. Jafnframt er lögð áhersla á að nemendur venjist því að beita upplýsingatækni við 

upplýsingaöflun og lausn verkefna. 

Námslýsing: Fjallað er um grunneiningar hagkerfisins og samspil þeirra í markaðshagkerfi. 

Hringrás efnahagslífsins er útskýrð og fjallað um helstu hagstærðir þjóðarbúsins og innbyrðis 

tengsl þeirra. Meginþættir í efnahagsþróun eru teknir fyrir og hagræn vandamál skoðuð með 

dæmum úr íslensku efnahagslífi. Kynnt er margvísleg framsetning á hagfræðilegu efni. 

Nemendur fá þjálfun í að lesa úr línuritum og innsýn í notkun hlutfallareiknings vísitalna, 

vegins meðaltals og fleiri algengra aðferða við vinnslu á hagfræðilegum upplýsingum.  

Kennslugögn: Þjóðhagfræði 103 eftir Ingu Jónu Jónsdóttur (2001). 

VI. bekkur, hagfræðideild: 

ÞJÓ204: 

Markmið: Að nemendur: 

 öðlist dýpri skilning á grundvallarhugtökum og kenningum þjóðhagfræðinnar, 

 læri að nota stærðfræði eftir atvikum, línurit, tölfræði og annað efni sem tengist náminu, 

t.d. með Excel eða öðrum sambærilegum forritum, 

 geti notað línurit og hagræn líkön til að útskýra raunveruleg vandamál, 

 kynnist íslensku efnahagslífi, viðfangsefnum hagstjórnar og efnahagsstefnu stjórnvalda, 

 geti upp á eigin spýtur nálgast upplýsingar um íslenskt efnahagslíf, 

 geti tjáð sig munnlega og skriflega um ástand efnahagsmála og mótað sjálfstæðar 

skoðanir sem, m.a. eru byggðar á þeim fræðilega grunni sem lagður er í náminu. 

Námslýsing: Grundvallaratriði hagfræðinnar, atferli einstaklinga í hagkerfinu, samskipti fólks 

og viðskipti þeirra á milli. Hlutfallslegir og algerir yfirburðir. Markaðsöflin framboð og 

eftirspurn, teygni. Opinber markaðsíhlutun með framleiðslustyrkjum og sköttum, velferðartap. 

Skipting skattbyrði og framleiðslustyrkja. Áhrif afskipta hins opinbera á alþjóðleg viðskipti. 

Þjóðhagsreikningar – mæling á afkomu þjóðarinnar. Þjóðarframleiðsla og hagvöxtur. 

Sparnaður, fjárfestingar og fjármálakerfið. Atvinnuleysi: náttúrulegt atvinnuleysi. Peningar: 

skilgreining peninga, hlutverk Seðlabankans og framboð peninga. Verðbólga: orsakir og 

afleiðingar, vöxtur peningamagns. Hagfræði opinna hagkerfa. Skammtímasveiflur í hagkerfinu. 

Fjármála- og peningamálaráðstafanir til að stuðla að hagvexti og stöðugleika í hagkerfinu. 

Kenndir voru fjórir tímar á viku þar sem farið var bæði yfir fræðilegan hluta námsefnisins sem 

og dæmi. Áhersla var lögð á að tengja námsefnið við fréttir á hverjum tíma af efnahagsmálum.  

Kennslugögn: Principles of Economics eftir Gregory Mankiw, önnur útgáfa 2000, auk ýmiss 

lesefnis um íslensk efnahagsmál. 

Þýska 

III. bekkur: 

ÞÝS102:  
Námslýsing: Farið var yfir 6. kafla lesbókar og vinnubókar, auk þess tekin fyrir ein smásaga úr 

fjölriti (Tom macht eine Reise) eftir 4. kafla lesbókar. Verkefnahefti með aukaæfingum í orða-

forða og málfræði var unnið samhliða kennslubók. Hlustunaræfingar tengdar lesbók voru lagðar 

fyrir (2–3) á haustönninni. Söngtextar og annað ítarefni lagt fyrir eins og þurfa þótti. 
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Kennslugögn: Þýska fyrir þig 1: lesbók, vinnubók og málfræðibók. Smásögur (fjölrit). 

Verkefnahefti fyrir ÞÝS102 og ÞÝS202.  

ÞÝS202: 
Námslýsing: Teknir voru fyrir kafli 7, 8 og 9 í lesbók og vinnubók. Lesnar voru 3 smásögur 

(Stadtmaus Feldmaus, Toto og Hannes fehlt) og verkefni unnin við þær. Verkefnaheftið var 

unnið samhliða grunnbókinni og haldið áfram með hlustunarefnið sem er tengt lesbókinni. 

Söngtextar og annað ítarefni lagt fyrir eins og þurfa þótti. 

Kennslugögn: Þýska fyrir þig 1: lesbók, vinnubók og málfræðibók. Smásögur (fjölrit). 

Verkefnahefti fyrir ÞÝS102 og ÞÝS202. 

IV. bekkur: 

ÞÝS212:  
Námslýsing: Farið var yfir kafla 10 og 11 í lesbók og sömu kaflar unnir í vinnubók. Þrjú 

ævintýri voru lesin úr Deutsche Märchen und Sagen, (Rotkäppchen, Hänsel und Gretel, 

Aschenputtel). Þátíð og núliðin tíð voru þjálfaðar í tengslum við ævintýrin. Ein hraðlestrarbók 

var lesin; Oktoberfest og munnleg og skrifleg verkefni unnin í tengslum við hana. Verkefnahefti 

með aukaæfingum í orðaforða og málfræði fyrir 4. bekk var unnið samhliða kennslubók. 

Hlustunaræfingar tengdar ævintýrunum voru lagðar fyrir. 

Kennslugögn: Þýska fyrir þig 1, lesbók, vinnubók og málfræðibók. Verkefnahefti, Ævintýri: 

Deutsche Märchen und Sagen. Hraðlestrarbækur: Oktoberfest. Orðabók: Þýsk-íslensk eftir 

Steinar Matthíasson. 

ÞÝS303:  
Námslýsing: Farið var yfir kafla 13 í lesbók og sami kafli unninn í vinnubók. Fimm ævintýri 

voru lesin úr Deutsche Märchen und Sagen (Schneewittchen, Dornröschen, Der Froschkönig, 

Frau Holle og Der gestiefelte Kater). Ein hraðlestrarbók var lesin; Einer singt falsch og 

munnleg og skrifleg verkefni unnin í tengslum við hana. Verkefnahefti með aukaæfingum í 

orðaforða og málfræði fyrir 4. bekk var unnið samhliða kennslubók. Hlustunaræfingar tengdar 

ævintýrunum sem og öðru efni voru lagðar fyrir. 

Kennslugögn: Þýska fyrir þig 1, lesbók, vinnubók og málfræðibók. Verkefnahefti, Ævintýri: 

Deutsche Märchen und Sagen. Hraðlestrarbækur: Einer singt falsch.  Orðabók: Þýsk-íslensk 

eftir Steinar Matthíasson. 

Þriggja ára nám: 

ÞÝS303:  
Námslýsing: Farið var í kafla 12, 13 og 14 í lesbók og þeir kaflar í vinnubók unnir samhliða. 

Eftir kafla 12 þar sem rifjaðar voru upp tíðir sagna voru 3 ævintýri lesin: Schneewittchen, 

Dornröschen og Hänsel und Gretel. Eftir að kafli 13 hafði verið lesinn var léttlestrarbókin Einer 

singt falsch tekin fyrir og svo lauk yfirferðinni á kafla 14, þar sem sjónum var beint sérstaklega 

að orðaforða. Nemendur unnu skrifleg verkefni úr ævintýri og úr léttlestrarbók og var hún 

einnig notuð í munnlegt verkefni í kennslustund. Hlustunaræfingar voru lagðar fyrir úr 

ævintýrum.  

Kennslugögn: Þýska fyrir þig 1: lesbók, vinnubók og málfræðibók. Ævintýri: Deutsche 

Märchen und Sagen. Léttlestrarbókin Einer singt falsch. Hlustunarefni unnið úr ævintýrum. 

ÞÝS403: 
Námslýsing: Lokið var við lesbókina, valdir þættir úr köflum 15–16 og sömu kaflar unnir í 

vinnubók. Síðan voru lesnar 2 smásögur Die Glücksnacht eftir Christine Nöstlinger og einnig 

Der Mann, der nie zu spät kam eftir Paul Maar. Eftir kafla 16 í lesbók unnu nemendur verkefni 

um Sviss; fengu upplýsingar af neti, sem þeir gerðu munnleg skil á á íslensku í kennslustund. 
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Texti um Ísland: Island, Land und Leute var lesinn og gerð stuttleg skil með meginspurningum. 

3 ævintýri voru lesin: Frau Holle, Der Froschkönig og Der gestiefelte Kater. Lesin var skáld-

sagan Drei Männer im Schnee eftir Erich Kästner. Nemendur unnu skrifleg verkefni úr texta um 

Ísland og einnig um valið efni úr skáldsögunni. Munnlegt próf var í lok annar, þar sem nemend-

ur drógu efni úr skáldsögunni. Notaðar voru fyrstu 3 æfingarnar úr hlustunarefninu Ein bisschen 

Panik.  

Kennslugögn: Þýska fyrir þig 1: lesbók, vinnubók og málfræði. Smásögur sem dreift var af 

kennara. Texti um Ísland: Island, Land und Leute. Ævintýri: Deutsche Märchen und Sagen. 

Skáldsagan: Drei Männer im Schnee. Hlustunarefnið Keine Panik.  

V. bekkur: 

ÞÝS403:  
Námslýsing: Lokið var við lesbókina Þýska fyrir þig 1. Farið var í kafla 13, 14 og 16 og sömu 

kaflar unnir í vinnubók. Textinn Island, Land und Leute var lesinn og verkefni unnin við þann 

texta. Skáldsagan Drei Männer im Schnee var lesin. Gerðu nemendur efni hennar bæði munnleg 

og skrifleg skil og sáu kvikmynd úr efni bókarinnar. Tvær smásögur vorur lesnar: Die Glück-

snacht eftir Christine Nöstlinger og Der Mann, der nie zu spät kam eftir Paul Maar.  

Kennslugögn: Þýska fyrir þig 1: lesbók og vinnubók. Smásögur. Texti um Ísland: Island, Land 

und Leute. Skáldsagan: Drei Männer im Schnee. Orðabók: Þýsk-íslensk eftir Steinar 

Matthíasson 

ÞÝS403: 
Námslýsing: Lokið var við lesbókina Þýska fyrir þig 1. Farið var í kafla 13, 14 og 16 og sömu 

kaflar unnir í vinnubók. Textinn Island, Land und Leute var lesinn og verkefni unnin við þann 

texta. Skáldsagan Drei Männer im Schnee var lesin. Gerðu nemendur efni hennar bæði munnleg 

og skrifleg skil og sáu kvikmynd úr efni bókarinnar. 

Kennslugögn: Þýska fyrir þig 1: lesbók og vinnubók. Texti um Ísland: Island, Land und Leute. 

Skáldsagan: Drei Männer im Schnee. Orðabók: Þýsk-íslensk eftir Steinar Matthíasson. 

ÞÝS503, málabraut:  
Námslýsing: Lesnar voru nokkrar smásögur: Das Miststück eftir Christine Nöstlinger, Das 

Stenogramm eftir Max von der Grün, Die Nacht im Hotel eftir Paul Maar, Das duschende 

Gespenst eftir Georg Bydlinski  og Warte nur, balde eftir Heinrich Spoerl? Verkefni voru unnin 

við sögurnar, bæði munnleg og skrifleg. Lesin var skáldsagan Er hieβ Jan eftir Irina Korunow. 

Gerðu nemendur efni hennar bæði munnleg og skrifleg skil. 

Kennslugögn: Smásögur og skáldsagan Er hieβ Jan. 

VI. bekkur:  
Námslýsing: Á haustönn byrjuðu nemendur á því að rifja upp ýmis málfræðiatriði í WebCT. 

Lesnar voru smásögur í smásagnahefti sem útbúið var af kennara. Sögurnar voru lesnar og 

fjallað var um þær bæði munnlega og með skriflegum verkefnum og málfræðiþjálfun af ýmsu 

tagi. 

Kennslugögn: Smásögur og gagnvirkar æfingar í WebCT. 

VI. bekkur:  
Námslýsing: Á vorönn var skáldsagan Er hieß Jan tekin til umfjöllunar og ýmis verkefni unnin 

tengd henni, bæði skrifleg og munnleg.  

Kennslugögn: Skáldsagan Er hieβ Jan. 
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Verslunarpróf, sjá www.verslo.is 
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Slit verslunardeildar VÍ 23. maí 2007 

Ágætu nemendur og starfsmenn.  

Verið öll velkomin á þessa athöfn er brautskráðir verða 275 nemendur með verslunarpróf og 

hafa aldrei verið fleiri en 316 gengust undir próf. 26 nemendur þurfa að endurtaka áfanga til 

þess að ná verslunarprófi og 29 nemendur í hópi þeirra, sem luku verslunarprófi, þurfa að 

endurtaka áfanga til þess að færast upp í fimmta bekk. Og því miður er það svo að 17 eru 

endanlega fallnir móti 24 í fyrra. 

Í þriðja bekk gengust 362 nemendur undir próf. 94 af þeim þurfa að endurtaka einn til þrjá 

áfanga, en 123 í fyrra og 15 eru endanlega fallnir sem er mun minna en á síðastliðnu vori. 

En nú er komið að því sem ánægjulegast er í starfinu, en það er að brautskrá nemendur og 

verðlauna þá sem hafa staðið sig framúrskarandi vel. 

Verðlaun og viðurkenningar 

Heiðursverðlaun til dúx skólans: 

Úr Waltersjóði, ávísun að upphæð kr. 250.- fyrir hæstu aðaleinkunn á verslunarprófi árið 2007 

auk 15.000.- kr. peningaverðlauna frá skólanum hlýtur:  

 Ásta Hrund Guðmundsdóttir  4-P með aðaleinkunnina 9,3. 

Farandbikarar: 

Stærðfræðibikar Steindórs J. Þórissonar fyrir hæstu einkunn í stærðfræði á náttúrufræðibraut 

hlýtur: 

 Hannes Pétur Eggertsson  4-Y.  

Úr Minningarsjóði Jóns Sívertssonar hlýtur: 

 Harpa Pálsdóttir 4-P 

kr. 10.000.00 fyrir afburða árangur í stærðfræði. Sjónarmunur var á milli Hannesar og Hörpu. 

Vilhjálmsbikarinn fyrir afburðaárangur í íslensku hlýtur:  

Ásta Hrund Guðmundsdóttir  4-P. 

Bókfærslubikarinn fyrir bestan árangur á bókfærsluprófi hlýtur  

Gabríel Þór Bjarnason  4-E. 

Málabikarinn  

fyrir afburðaárangur í erlendum málum hlýtur:  

Þorsteinn Þorri Sigurðsson  4-S. 

Vélritunarbikarinn fyrir afburðaárangur í vélritun hlýtur:  

Friðrik Már Jónsson  4-Y 

með flest orð á mínútu. Friðrik Már hlýtur einnig viðurkenningu frá Verzlunarmannafélagi 

Reykjavíkur, kr.10.000. 

Peningaverðlaun kr. 10.000 fyrir besta árangur í tölvunotkun á viðskipta- og hagfræðisviði 

hlýtur:  

Álfhildur Pálsdóttir  4-H. 

Bókaverðlaun frá Danska sendiráðinu fyrir góðan árangur í dönsku hljóta : 
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 Hafsteinn Gunnar Hauksson 4-E. 

 Guðrún Lilja Sigurðardóttir  4-A. 

Bókaverðlaun fyrir hæstu einkunn í sögu hljóta þær: 

 Kristel Finnbogadóttir 4-B. 

 Erla María Markúsdóttir 4-A. 

 Fríða Bryndís Jónsdóttir 4-A. 

Bókaverðlaun skólans fyrir hæstu einkunnir á verslunarprófi: 

Dúx: Ásta Hrund Guðmundsdóttir 4-P I. ág. 9,3 

Semidúx: Hafsteinn Gunnar Hauksson 4-E I. ág. 9,2 

3.  Harpa Pálsdóttir 4-P I. ág. 9,2 

4.  Hanna Björk Geirsdóttir 4-H I. ág. 9,1 

5.  Helga Theódóra Jónasdóttir 4-R I. ág. 9,1 

6.  Þorgerður J. Sveinbjarnardóttir 4-S I. ág. 9,1 

7.  Gísli Rafn Guðmundsson 4-E I. ág. 9,0 

8.  Brynja Finnsdóttir 4-T I. ág. 9,0 

Dúx skólans í 3. bekk, Kristín María Gunnarsdóttir 3-U með aðaleinkunnina 9,3 er vinsamlegast 

beðin um að koma hér upp og taka við bókaverðlaunum frá skólanum fyrir afburðaárangur í 

vetur. Afhendingu verðlauna er þá lokið. 

Ágætu nemendur 

Ég óska ykkur til hamingju með verslunarprófið. Hvað sem hver segir, þá er þetta gamalt og 

gott próf, og það hefur elzt vel þótt nú kjósi nær allir að bæta við sig námi til stúdentsprófs. 

Áður fyrri var þetta lokapróf frá skólanum, og atvinnurekendur biðu í röðum eftir að ráða 

Verzlinga til starfa. Nú er öldin önnur og sérhæfing hefur aukizt. Sífellt fleiri læra meira og 

meira um minna og minna og krafa dagsins er meiri og fjölbreyttari menntun fyrir fleiri. 

Upphaflega þýðir orðið menntun, - bæði á íslenzku og erlendum málum, - það sem greinir menn 

frá dýrum merkurinnar og fuglum himinsins, svo eitthvað sé nú nefnt, menntun er það sem gerir 

menn að mönnum, eins konar ræktun hugar og handar, og með sínum hætti það sem við köllum 

tamningu þegar hestar eiga í hlut, og er þó vissulega ólíku saman að jafna. Stundum tala menn 

um sérhæfða menntun og almenna menntun. Það er til dæmis sérhæfð menntun að læra að log-

sjóða, en það tilheyrir almennri menntun á Íslandi að lesa Njálu. Og úr því að ég nefni hana, þá 

er ekki úr vegi að rabba aðeins um þá ágætu bók við ykkur, af því að ég veit að þið eruð nýbúin 

að lesa hana og hún er ykkur í fersku minni. 

Ef ég ætti að velja þrjár íslenzkar bækur til að láta þýða fyrir heiminn, þá yrði Njála ein þeirra 

og með þeim rökum, að atburðir og átök sögunnar eru í raun óháð tíma og rúmi þótt sagan gerist 

mestanpart á Suðurlandi rétt um aldamótin 1000. Það er sem sagt rétt að hjörtum mannanna 

svipar saman, hvort sem þeir búa í Súdan eða austur í Grímsnesi. En hvað er það þá sem gerir 

Njálu að klassísku verki, hvort sem menn telja hana hreinræktaða skáldsögu eða munnmæla-

sögu sem hafi nokkuð til síns máls? Það er í fyrsta lagi fólkið. Persónusafn Njálu er einstakt. Þar 

eru vitmennirnir Hrútur, Njáll, Síðu-Hallur og Snorri goði. Þar eru ljóshærðu hetjurnar Gunnar á 

Hlíðarenda, Kári Sölmundarson og Höskuldur Hvítanesgoði, þar eru skapmiklar glæsikonur eins 

og Hallgerður langbrók og Hildigunnur, þar eru hógværar húsfreyjur sem dettur þó ýmislegt í 

hug eins og Bergþóra og Rannveig á Hlíðarenda; þar eru jafnvel aðþrengdar eiginkonur sem eru 

konur þeirra Njálssona sem allar búa í skugga tengdamóður sinnar. Í Njálu eru líka hin slóttugu 

illmenni eins og Víga-Hrappur, Valgarður grái og Mörður sonur hans, og jafnframt annars 

konar illmenni, eins og Þjóstólfur, sem er í raun afbrýðisamur handrukkari, Svanur galdramaður 

og Skammkell, sem án efa væri fótboltabulla ef hann byggi í Vesturbænum. Síðan eru auðtrúa 
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sakleysingjar eins og Otkell í Kirkjubæ, fljótfærir framkvæmdamenn eins og Höskuldur faðir 

Hallgerðar, og ekki má gleyma dökkhærðu hetjunum, sem skuggi hvílir yfir, Skarphéðinn er 

þeirra fremstur, en við skulum ekki gleyma Þráni Sigfússyni. Svo er á kreiki í Njálu einhver 

óforbetranlegasti gasprari allra tíma sem er hann Björn í Mörk; kannski er Valgerður hans líka 

aðþrengd eiginkona, enda var hún gefin honum til fjár og unni honum lítið. Flosi á Svínafelli er 

dæmi um mann sem vinnur voðaverk á móti vilja sínum, af því að skyldan bauð, rétt eins og 

Ketill í Mörk, tengdasonur Njáls og föðurbróðir Höskulds Hvítanesgoða sem á aðild að því að 

brenna inni tengdaföður sinn. Kannski eru mestu átök sögunnar í höfði þessara manna. Eða 

kannski Skarphéðins þegar hann ákveður að drepa Höskuld. Svo er aftur eftir hin heimspekilega 

spurning: Er hægt að réttlæta þau voðaverk sem framin eru í sögunni? 

Allar persónur Njálu eru lifandi og ógleymanlegar og þær hafa endurfæðzt í nútímanum með 

sínum hætti hver. Ég gæti t.d. sagt ykkur hvað hver og einn kaus í alþingiskosningunum á 

dögunum, en kýs fremur að þið myndið ykkur sjálf skoðun á því. Fyrir hvaða flokk var til 

dæmis hann Mörður Valgarðsson í framboði? Hvað fengi Njáll mörg atkvæði ef hann gæfi kost 

á sér í prófkjöri? Gæti Hallgerður orðið jöfnunarþingmaður?  

Á eftir fólkinu er nærtækast að nefna þessi hörðu örlög sem persónurnar sæta - og kannski eru 

þau grimmust þeim sem allt sjá fyrir eins og Njáli. Alla söguna er hann að gefa mönnum ráð 

sem eiga að afstýra því, sem hann sér fyrir, en öll ráðin snúast gegn honum og hraða framvindu 

örlaganna. 

Tilsvör í Njálu eru mörg eftirminnileg. Þegar Þjóstólfur hefur vegið Glúm, annan eiginmann 

Hallgerðar, sem hún elskaði heitt, þá segir hún við hann: "Far þú til Hrúts föðurbróður míns og 

sjái hann fyrir þér." Þetta er tvírætt, enda drap Hrútur karlinn. 

Tveir menn féllu þegar Gunnar á Hlíðarenda var veginn. Gissur og Geir spurðu Rannveigu 

móður Gunnars hvort hún vildi veita þeim leyfi til að heygja þá í grenndinni. "Að heldur 

tveimur, að ég mundi veita yður öllum." Hún vildi sem sagt helst jarða þá alla. 

Eða orð Kolskeggs þegar hann hafði höggvið fót af Koli sem starði á stúfinn í forundran og 

Kolskeggur mælti: "Eigi þarftu á að líta. Jafnt er sem þér sýnist. Af er fóturinn." Svo dó 

maðurinn eftir að hafa fengið þessa skarplegu skýringu. 

Ég er viss um að oft hefur höfundur Njálu skellt upp úr þegar hann var að leggja fólki sínu orð í 

munn. 

Svo er þessi lævísa frásagnaraðferð. Munið þið þegar Skarphéðinn og bræður hans og Kári sitja 

fyrir Þráni Sigfússyni og fylgdarliði. Þeir voru átta saman Þráinn og félagar, en einungis sjö eru 

nafngreindir - þessu tekur maður eftir við ítarlegan lestur bókarinnar og spyr: Hver var áttundi 

maðurinn? Svarið við því getur bara verið eitt: Höskuldur Hvítanesgoði er þar barn í fylgd með 

föður sínum og horfir á þegar Skarphéðinn drepur hann eftir að hafa stokkið yfir Markarfljót 

milli höfuðísa.  

Nú þykist ég kannski vita að þið munið ekki mikið hugsa um Njálu í sumar og þó er aldrei að 

vita nema þið hugsið til Hallgerðar og hamingju hennar þegar þið keyrið Sæbrautina fram hjá 

Laugarnesi - þar sem Hallgerður bjó með Glúmi sínum og var síðar jörðuð. En hvort sem þið 

hugsið lítið eða mikið um Njálu í sumar, þá skal ég segja ykkur hér og nú, að þessi bók fylgir 

ykkur ævina á enda, af því að hvar sem þið lendið, hvað sem á daga ykkar drífur, þá getið þið 

speglað ykkur í fólkinu sem þar er fjallað um.  

Þið farið nú út í sumarið og við sjáumst aftur í haust eða kannski fremur síðsumars því skólar 

eru nú settir síðla í ágúst. Ég óska ykkur farsældar í sumarstörfum og haldið nú vel um pyngjuna 

og gangið hægt um gleðinnar dyr. Með þeim orðum segi ég skólastarfi lokið fyrir fjórða bekk. 



 

  63 

Útskrifaðir nemendur á verslunarprófi 2007  
 

1. Adam Erik Bauer                 

2. Alda Blöndal Hjaltadóttir       

3. Alexander Jakob Eyjólfsson      

4. Alexandra Eyfjörð Ellertsdóttir 

5. Alexandra Mjöll Ágústsdóttir    

6. Andrea Bára Stefánsdóttir       

7. Andrea Guðrún Hringsdóttir      

8. Andreas Örn Aðalsteinsson       

9. Andri Már Stefánsson            

10. Aníta Björk Hlynsdóttir         

11. Aníta Hrund Sveinsdóttir        

12. Anna Björg Guðjónsdóttir        

13. Anna Jóna Sigurðardóttir        

14. Anna Kristín Vilbergsdóttir 

15. Anna Lilja Henrysdóttir         

16. Anna Marsibil Clausen           

17. Arna Hrönn Ágústsdóttir         

18. Arnar Freyr Aðalsteinsson       

19. Arnar Már Kristjánsson          

20. Arnór Ingi Finnbjörnsson        

21. Arnór Kári Davíðsson            

22. Arnrún Þorsteinsdóttir          

23. Axel Sigurður Óskarsson         

24. Ágústa Guðjónsdóttir            

25. Álfhildur Pálsdóttir            

26. Árni Birgir Guðmundsson         

27. Árni Gestsson                   

28. Árni Þorsteinsson               

29. Ásgeir Jónasson                 

30. Ásgerður Arna Pálsdóttir        

31. Áslaug Gunnarsdóttir            

32. Áslaug Kristjana Árnadóttir     

33. Áslaug Svava Svavarsdóttir      

34. Ásta Björg Magnúsdóttir         

35. Ásta Hrund Guðmundsdóttir       

36. Ásta Kristín Gunnarsdóttir      

37. Ásta María Marinósdóttir        

38. Barbara Hafdís Þorvaldsdóttir   

39. Bergdís Bjarnadóttir            

40. Berglind Jónsdóttir             

41. Berglind Ýr Karlsdóttir         

42. Bergþóra Gylfadóttir            

43. Berta Gunnarsdóttir             

44. Betzy Ósk Hilmarsdóttir         

45. Birgir Þór Harðarson            

46. Birkir Björnsson                

47. Birkir Pálmason                 

48. Birna Erlingsdóttir             

49. Bjarki Sigurjónsson             

50. Bjarki Traustason               

51. Bjarni Jónsson                  

52. Bryndís Pétursdóttir            

53. Brynja Finnsdóttir              

54. Búi Steinn Kárason              

55. Dagbjartur Gunnar Lúðvíksson    

56. Daníel Guðjónsson               

57. Daníel Kristinsson              

58. Daníel Þór Irvine               

59. Davíð Haraldsson                

60. Diljá Catherine Þiðriksdóttir   

61. Edda Björg Bjarnadóttir         

62. Edda Davíðsdóttir               

63. Edda María Sveinsdóttir         

64. Edda Pétursdóttir               

65. Edda Sigfúsdóttir               

66. Einar Bragi Árnason             

67. Einar Brynjarsson               

68. Eiríkur Guðlaugsson             

69. Elfar Freyr Helgason            

70. Elín Edda Sigurðardóttir        

71. Elín Helga Jónsdóttir           

72. Elín Ösp Vilhjálmsdóttir        

73. Elísabet Lúðvíksdóttir          

74. Elísabet Ýr Sveinsdóttir        

75. Ellert Finnbogi Eiríksson       

76. Elvar Helgason                  

77. Elvar Örn Guðmundsson           

78. Erla María Markúsdóttir         

79. Erla Rún Guðmundsdóttir         

80. Erling Reynisson                

81. Erna Hrund Hermannsdóttir       

82. Erna Sigríður Ágústsdóttir      

83. Eva Björg Björgvinsdóttir       

84. Eva Hrönn Árelíusdóttir         

85. Eva Rós Brink                   

86. Eva Sigurbjörg Þorkelsdóttir    

87. Eydís Sigurðardóttir            

88. Eygló Erla Ingvarsdóttir        
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89. Eygló Sif Sigfúsdóttir          

90. Eyrún Arnarsdóttir              

91. Eyþór Smári Þórbjörnsson        

92. Fannar Már Flosason             

93. Fanney Gunnarsdóttir            

94. Fanney Jóhannsdóttir            

95. Finnur Kolbeinsson              

96. Friðrik Árni Friðriksson        

97. Friðrik Már Jónsson             

98. Fríða Bryndís Jónsdóttir        

99. Gabríel Þór Bjarnason           

100. Geir Eggertsson                 

101. Gestur Jónsson                  

102. Gísli Bachmann                  

103. Gísli Rafn Guðmundsson          

104. Guðlaug Ólafsdóttir             

105. Guðmunda Pálmadóttir            

106. Guðmundur Magnús Sigurbjörnsson 

107. Guðni Páll Kristjánsson         

108. Guðríður Hafsteinsdóttir        

109. Guðrún Berta Stefánsdóttir      

110. Guðrún Jónsdóttir               

111. Guðrún Lilja Sigurðardóttir     

112. Guðrún Svava Kristinsdóttir     

113. Gunnar Gylfason                 

114. Gunnar Már Þorleifsson          

115. Gunnar Þór Þórsson              

116. Hafsteinn Gunnar Hauksson       

117. Halla Kristín Guðfinnsdóttir    

118. Halla Sveinsdóttir              

119. Halldór Rúnarsson               

120. Halldóra Diljá Ragnarsdóttir    

121. Hanna Björk Geirsdóttir         

122. Hanna Rún Ingólfsdóttir         

123. Hanna Soffía Þormar             

124. Hannes Pétur Eggertsson         

125. Harpa Pálsdóttir                

126. Harpa Rún Glad                  

127. Hákon Andri Víkingsson          

128. Heiða Björk Vignisdóttir        

129. Heiða Dís Einarsdóttir 

130. Heiða Þórarinsdóttir            

131. Heiðar Jóhannsson               

132. Helga Björt Bjarnadóttir        

133. Helga Bryndís Björnsdóttir      

134. Helga Guðbjarnardóttir          

135. Helga Theódóra Jónasdóttir      

136. Helgi Karl Guðmundsson          

137. Hildur Haraldsdóttir            

138. Hildur Þorgeirsdóttir           

139. Hilmar Árnason                  

140. Hilmar Þór Bergmann             

141. Hjalti Friðriksson              

142. Hjalti Þór Skaftason            

143. Hjalti Þórðarson                

144. Hlín Vala Aðalsteinsdóttir      

145. Hlynur Magnússon                

146. Hólmfríður Hreggviðsdóttir      

147. Hrafnhildur Hafliðadóttir       

148. Hróar Örn Jónasson              

149. Hrólfur Þeyr Þorrason           

150. Hulda Finnsdóttir               

151. Hulda Jónasdóttir               

152. Hulda Sesselja Sívertsen        

153. Hulda Sigrún Sigurðardóttir     

154. Ingibjörg Garðarsdóttir Briem   

155. Ingibjörg Guðný Friðriksdóttir  

156. Ingibjörg Lára Sveinsdóttir     

157. Ingibjörg Ólafsdóttir           

158. Íris Dröfn Árnadóttir           

159. Íris Magnúsdóttir               

160. Íris Tanja Ívarsdóttir          

161. Ívar Kjartansson                

162. Jóhann Steinn Eggertsson        

163. Jóhann Tómas Guðmundsson        

164. Jóhanna Björk Pálsdóttir        

165. Jóhanna Rún Rúnarsdóttir        

166. Jóhanna Sæmundsdóttir           

167. Jón Atli Hermannsson            

168. Jón Árni Benediktsson           

169. Jón Ásberg Sigurðsson           

170. Jón Brynjar Björnsson           

171. Jón Viðar Guðmundsson           

172. Jónas Aðalsteinn Aðalsteinsson  

173. Jónas Þór Markússon             

174. Jónína Þóra Einarsdóttir        

175. Jórunn Káradóttir               

176. Jökull Viðar Gunnarsson         

177. Karen Lind Óladóttir            

178. Katrín Edda Þorsteinsdóttir     

179. Kjartan Ottósson 

180. Kjartan Sölvi Auðunsson         

181. Kristel Finnbogadóttir          

182 Kristinn Ingi Halldórsson       

183. Kristinn Sigurðsson             

184. Kristinn Sveinn Ingólfsson      
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185. Kristín Guðjónsdóttir           

186. Kristín Pétursdóttir            

187. Kristjana Konný Bjarnadóttir    

188. Kristján Ingi Sigurðsson        

189. Kristján Tómas Kristjánsson     

190. Kristján Werner Óskarsson       

191. Laufey Ásta Guðmundsdóttir      

192. Lára Margrét Möller             

193. Lilja Björk Sigurjónsdóttir     

194. Lilja Sólveig Kro               

195. Linda Björk Jóhannsdóttir       

196. Magna Ýr Johansson              

197. Magnea Jónína Ólafs             

198. Margrét Berg Sverrisdóttir      

199. Margrét Hanna Birgisdóttir      

200. María Alexandra Vesterdal       

201. María Builien Jónsdóttir        

202. María Erla Kjartansdóttir       

203. María Klara Jónsdóttir          

204. María Nielsen                   

205. Marta Serwatko                  

206. Marteinn Briem                  

207. Oddur Sturluson                 

208. Olga Rún Kristjánsdóttir        

209. Ólafía Sturludóttir             

210. Ólöf Ásta Ólafsdóttir           

211. Ólöf Jara S Valgeirsdóttir      

212. Ólöf Rún Sigurjónsdóttir        

213. Ólöf Sara Árnadóttir            

214. Pálmi Ragnar Ásgeirsson         

215. Rafn Andri Haraldsson           

216. Rakel Gunnarsdóttir             

217. Rakel Gyða Pálsdóttir           

218. Rannveig Ólafsdóttir            

219. Rina Alma Zogaj                      

220. Rúnar Þór Jóhannsson            

221. Sandra Dögg Guðnadóttir         

222. Sandra Rún Sigurðardóttir       

223. Sandra Steinarsdóttir           

224. Sara Hjördís Georgsdóttir       

225. Sara Hrund Ólafsdóttir          

226. Sara Lea Arnarsdóttir           

227. Sigmar Ingi Sigurgeirsson       

228. Signý Tryggvadóttir             

229. Sigríður Kamilla Alfreðsdóttir  

230. Sigríður Lára Þorvaldsdóttir    

231. Sigurbjörn Bárðarson            

232. Sigurður Birkir Sigurðsson      

233. Sigurvin Ingi Árnason           

234. Silvá Kjærnested                

235. Skúli Freyr Hinriksson          

236. Snædís Steinþórsdóttir          

237. Soffía Kristín Jónsdóttir       

238. Sóley Sigmarsdóttir             

239. Sóley Þráinsdóttir 

240. Sólveig Margrét Kristjánsdóttir 

241. Stefanía Erla Óskarsdóttir      

242. Stefán Arnarson                 

243. Stefán Þór Helgason             

244. Steinn Þ Halldórsson            

245. Steinunn Guðmundsdóttir         

246. Steinunn Pálmadóttir            

247. Sunna María Einarsdóttir        

248. Sveinn Andri Brimar Þórðarson   

249. Sævar Ingi Sigurgeirsson        

250. 

 

Tanja Kristín Leifsdóttir       

251. Tanja Tómasdóttir               

252. Theódóra Th. Þórarinsdóttir 

253. Trausti Friðbertsson            

254. Tryggvi Guðbjörn Benediktsson   

255. Unnar Daði Helgason             

256. Unnur Björk Gunnlaugsdóttir     

257. Úlla Björnsdóttir               

258. Vala Jónsdóttir                 

259. Valdís Ingimarsdóttir           

260. Velina Apostolova               

261. Viðar Berndsen                  

262. Vignir Val Steinarsson          

263. Viktor Breki Óskarsson          

264. Vilborg Sif Valdimarsdóttir     

265. Þorgerður J Sveinbjarnardóttir  

266. Þorsteinn Þorri Sigurðsson      

267. Þór Steinarsson                 

268. Þóra Björg Sigurðardóttir       

269. Þóra Hafdís Arnardóttir         

270. Þórdís Björnsdóttir             

271. Þórdís Kristjánsdóttir          

272. Þórdís Ólafsdóttir              

273. Ögmundur Kristinsson            

274. Örn Brynþór Arnarsson           

275. Tinna Guðrún Lúðvíksdóttir  Fjarnám 
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Nemendur útskrifaðir með verslunarpróf 

haustið 2007  
1. Alexandra Einarsdóttir          

2. Alida Ósk Smáradóttir           

3. Andri Már Sigurðsson            

4. Andri Valur Guðjohnsen          

5. Anna Hildigunnur Jónasdóttir    

6. Davíð Ágúst Kúld Kristinsson    

7. Einar Ingi Kristinsson          

8. Eyjólfur Jónsson            

9. Guðbjörn Jensson                

10. Guðmundur Sigurðsson            

11. Guðmundur Steinn Hafsteinsson 

12. Helena Gunnars Marteinsdóttir   

13. Helga Björg Antonsdóttir        

14. Henrik Biering Jónsson          

15. Hrefna Þórarinsdóttir           

16. Hreinn Þorvaldsson              

17. Indriði Már Indriðason          

18. Ingi Björn Ómarsson             

19. Janus Gilbert Stephensson       

20. Katrín Þuríður Pálsdóttir       

21. Kristína Lentz                  

22. Margrét Þórólfsdóttir           

23. Sif Elíasdóttir                 

24. Sigrún Ýr Hjörleifsdóttir       

25. Sigurður Möller                 
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Stúdentspróf, sjá www.verslo.is 
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Prófdómarar 
 

Prófdómarar á stúdentsprófi vorið 2007 

Elísabeth Saguar spænska 

Guðrún Kvaran íslenska 

Ingibjörg Sigurðardóttir enska 

Kári Kaaber latína og saga 

Neil McMahon enska 

Rögnvaldur Möller stærðfræði 

Sigurbjörg Gylfadóttir franska 

Valgerður Guðjónsdóttir þýska 

Wincie Jóhannsdóttir enska 
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Slit lærdómsdeildar VÍ 26. maí 2007 

Varaformaður Viðskiptaráðs, Katrín Pétursdóttir, formaður skólanefndar, Bryndís Hrafn-

kelsdóttir, skólanefndarmenn, samstarfsfólk, nemendur og aðrir góðir gestir 

Ég býð ykkur velkomin til þessarar athafnar, en í dag verða brautskráðir 233 nýstúdentar frá 

Verzlunarskóla Íslands. Ég samfagna ykkur, ágætu nemendur og vandamönnum ykkar í dag. 

Verzlunarskólinn er stærsti framhaldsskóli landsins, og mun enn stækka á næstu árum, en þá 

verður líka staðar numið. Í ár hefur skólinn heimildir fyrir 1441 ársnemanda, en á komandi 

árum mun sú tala hækka í rúmlega 1600. Stærðin segir hins vegar ekkert ein og sér, heldur 

gæðin, og við vitum, að skólinn býður upp á traust og gott nám og skilar öflugum nemendum út 

í þjóðlífið og eftir daginn í dag hafa 6445 stúdentar verið brautskráðir. Enginn skóli starfar við 

jafngóðar aðstæður og Verzlunarskólinn, þökk sé framsækni skólanefndar og forvera míns í 

starfi og atfylgi Viðskiptaráðs Íslands. Ekki skal heldur gleymt því góða fólki sem vinnur við 

skólann; mannauður er dýrmætasta eign hvers skóla, og starfið stendur og fellur með honum. 

Skólinn býr einnig að aldarlangri sögu og hefðum sem einungis styrkja daglega önn. Nemendur 

voru nú á nýliðnu vori beðnir að velja þrjú orð sem þeir teldu lýsa best styrkleika skólans og 

þeir voru býsna samstiga. Traust námsframboð og góð kennsla, agi og félagslíf komu upp í huga 

flestra, en síðan bekkjakerfi, viðskiptagreinar, góð aðstaða og hreinlæti. Skólinn hefur góðan 

byr í seglin og aðsókn hefur aldrei verið meiri en síðastliðið vor og allt stefnir í sömu átt núna.  

En þrátt fyrir velgengni verða menn að vera á varðbergi. Námið í skólanum er í stöðugri 

endurskoðun, kennsluaðferðir og kennsluhættir. Starfsmenn eru óhræddir að fitja upp á 

nýjungum í bland við hefðbundið námsframboð skólans. Skólanefnd er áhugasöm um hvaðeina 

í starfinu, og í haust gengur í gildi nýtt skipulag fyrir skólann, sem tekur mið af því, hvað fjar- 

nám er orðið gildur þáttur í starfinu.  

Skólinn hefur fullan hug á að stytta nám til stúdentsprófs með því móti að gefa hraðfærum 

unglingum tækifæri til að hefja nám að loknum 9. bekk. Margir hafa sýnt þessu áhuga, og nú 

sjáum við til hvað setur. Þá býður skólinn nú í fyrsta sinn upp á alþjóðlega námsbraut, BIB, í 

samvinnu við Glitni, þar sem kennsla fer fram á ensku. Íslenskir nemendur brautarinnar munu 

að auki fá fulla kennslu í íslensku. Með þessu móti kemur skólinn til móts við þarfir, sem eru úti 

í samfélaginu. Það er einmitt hlutverk framsækinna skóla að uppfylla þarfir samfélagsins, jafn-

framt sem þeir leitast við að hafa áhrif á samfélagsþróunina með því að skila hæfu fólki út í alla 

kima hins heilbrigða þjóðlífs.  

Í vetur hefur verið fram haldið undirbúningi að stofnun Listmenntaskóla Íslands sem fengi 

húsnæði Háskólans í Reykjavík haustið 2010. Viðskiptaráðið hefur nú skipað starfshóp þar sem 

fulltrúar ýmissa listgreina eiga sæti til þess að vinna málinu brautargengi og taka saman við-

skiptaáætlun fyrir slíkan skóla. Komist hann á laggir verður til 2000 nemenda framhalds-

skólabær við Ofanleiti og langöflugasti framhaldsskólakjarni landsins. 

Nemendur okkar eiga að hafa burði til þess að vinna sjálfstætt, en jafnframt eiga þeir að geta 

lagt sitt af mörkum í hópi samferðafólks. Þeir eiga að vera sköpunarglaðir, víðsýnir og ábyrgir; í 

þeim á að vera leiðtogaefni og frumkvöðla. Þeir eiga að vera jafngóðir í að hlusta og síðan taka 

af skarið. Upplýsingaflóð á pappír og neti hefur aldrei verið meira. Við ætlumst til þess af 

nemendum okkar, að þeir séu færir um að finna bitastætt efni í þessu flóði, þeir eiga að geta 

greint kjarnann frá hisminu og geta miðlað honum til annarra. Þeir sem geta fundið, greint og 
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miðlað eru til alls færir. Slíku fólki á að vegna vel í nútímasamfélagi, sem krefst þess að menn 

læri eitthvað nýtt lífið á enda. 

Það er svo í skólasamfélagi, að nemendur koma og fara, og það gera starfsmenn einnig. Að 

þessu sinni láta af störfum við skólann nokkrir reyndir kennarar og hverfa til annarra starfa, 

Guðrún Inga Sívertsen hagfræðikennari, Gísli Heimisson tölvukennari, Gunnhildur Þráinsdóttir 

bókfærslukennari, dr. Harpa Jónsdóttir stærðfræðikennari, Jóhannes Runólfsson hagfræði-

kennari og Sigríður Gunnarsdóttir enskukennari, auk annarra sem skemur hafa starfað. En auk 

þeirra hætta nú gamalgrónir kennarar. Baldur Sveinsson hefur verið viðloðandi skólann sem 

nemandi, kennari, kennslustjóri og umsjónarmaður tölvukerfis hartnær hálfa öld, Kristín I. 

Jónsdóttir kona hans hefur kennt tölvunotkun og hugsað um listasafn skólans og myndir síðan 

1971. Þá lætur einnig af störfum Friðrik Sigfússon, sem kennt hefur ensku síðan 1965, en 

Alexía Gunnarsdóttir íslenskukennari, kona hans, lét einmitt af störfum í vor, en hún hóf 

kennslu 1975. Öllu þessu fólki færi ég þakkir fyrir farsæl störf í þágu skólans, þakka því 

ánægjuleg kynni og óska því allra heilla í bráð og lengd. 

Verðlaun og viðurkenningar 

Nú verða veitt verðlaun fyrir afburðaárangur í einstaka námsgreinum. Það eru sérstakir verð-

launasjóðir og félög sem verðlaunin koma frá og sem ákveða hvernig að skuli standa. Fyrst 

verða afhent verðlaun Viðskiptaráðs Íslands, sem varaformaður stjórnar Viðskiptaráðsins, 

Katrín Pétursdóttir afhendir. 

Verðlaun fyrir bestan árangur í viðskiptagreinum á stúdentsprófi hlýtur: 

Bryndís Einarsdóttir 6-G 

Verðlaun fyrir bestan árangur í alþjóðafræðum á stúdentsprófi hlýtur: 

Vigdís Ester Halldórsdóttir  6-A 

Verðlaun fyrir frábæran árangur í viðskiptagreinum á stúdentsprófi hlýtur: 

Egill Gauti Þorkelsson   6-P 

Verðlaun Hjartar Jónssonar, kaupmanns, fyrir færni í móðurmáli, kr. 15.000: 

Gunnur Melkorka Helgadóttir 6-X 

Verðlaun Eddu-Miðlunar fyrir framúrskarandi árangur í íslensku hlýtur: 

Jóhanna Margrét Gísladóttir  6-S 

Verðlaun skólans fyrir afburðaárangur í íslensku hlýtur: 

Dína María Margeirsdóttir 6-P 

Verðlaun frá Aðalheiði Guðmundsdóttur fyrir afburðaárangur í miðaldabókmenntum: 

Marta Björnsdóttir 6-S  

Verðlaun skólans fyrir afburðaárangur í eðlisfræði hlýtur: 

Haukur Ingi Heiðarsson 6-X  

Verðlaun skólans fyrir framúrskarandi árangur í efnafræði hlýtur: 

Ásgeir Björnsson 6-P  

Verðlaun skólans fyrir afburðaárangur í líffræðigreinum á náttúrufræðabraut hlýtur: 

Dína María Margeirsdóttir 6-P  

Bókaverðlaun frá Stærðfræðifélaginu fyrir afburðaárangur í stærðfræði hlýtur: 

Sóley Emilsdóttir 6-X 

Peningaverðlaun að upphæð kr. 20.000.- úr Minningarsjóði Dr. Jóns Gíslasonar fyrir frábæran 

árangur í erlendum tungumálum hlýtur: 
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Hildur Ósk Jónsdóttir 6-L 

Bókaverðlaun frá Minningasjóði Dr. Jóns Gíslasonar fyrir frábæran árangur í latínu hljóta: 

 Pollý Hilmarsdóttir   6-L 

 Hildur Ósk Jónsdóttir   6-L 

Verðlaun skólans fyrir frábæran árangur í eftirfarandi tungumálum:  

Enska: 

Pollý Hilmarsdóttir 6-L 

Hildur Ósk Jónsdóttir 6-L 

Guðrún Inga Guðmundsdóttir 6-R 

Laufey Rún Ketilsdóttir 6-R 

Anton Valur Jónsson 6-E 

Franska: 

Hildur Ósk Jónsdóttir 6-L 

Þýska: 

Pollý Hilmarsdóttir   6-L 

Bókaverðlaun Þýska sendiráðsins: 

Droplaug Guttormsdóttir 6-B 

Verðlaun fyrir frábæran árangur í spænsku, tveggja vikna framhaldsnámskeið á Spáni hjá 

Málaskólanum Enforex ásamt gistingu hlýtur: 

Hildur Ósk Jónsdóttir   6-L 

Bókaverðlaun Kanadíska sendiráðsins fyrir frábæran árangur í ensku og frönsku hlýtur: 

 Hildur Ósk Jónsdóttir   6-L 

Verðlaun fyrir einstæðan árangur í sögu á stúdentsprófi hlýtur: 

Theodór Ingi Pálmason 6-G 

Jóhanna Margrét Gísladóttir 6-S 

Bókaverðlaun fyrir framúrskarandi árangur í íþróttum: 

Sigurbjörg Jóhannsdóttir 6-D 

Matthías Vilhjálmsson 6-E 

Bókaverðlaun skóla fyrir hæstu aðaleinkunnir: 

1.      Dúx Jóhanna Margrét Gísladóttir 6-S I. ág. eink. 9,5 

2.-4.  Semidúxar Marta Björnsdóttir 6-S I. ág. eink. 9,3 

2.-4.  Máni Bernharðsson 6-G I. ág. eink. 9,3 

2.-4.  Bryndís Einarsdóttir 6-G I. ág. eink. 9,3 

5.  Sóley Emilsdóttir 6-X I. ág. eink. 9,2 

6.-7.  Anton Valur Jónsson 6-E I. ág. eink. 9,1 

6.-7.  Marta María Friðriksdóttir 6-R I. ág. eink. 9,1 

8.-10.  Guðrún Þóra Arnardóttir 6-S I. ág. eink. 9 

8.-10.  Hjördís Sif Viðarsdóttir 6-S I. ág. eink. 9 

8.-10.  Hildur Ósk Jónsdóttir 6-L I. ág. eink. 9 

Ágætu nýstúdentar 

Ég þakka Páli Palomares og Dinu Maríu Margeirsdóttur nýstúdentum sem léku fyrir okkur Nú 

andar suðrið, hið angurblíða lag Inga T. Lárussonar við sonnettu Jónasar Hallgrímssonar sem 

við kunnum öll. Mig langar að rabba við ykkur um Jónas í dag, á þessum tímamótadegi í lífi 

ykkar, ágætu nemendur. Í haust eru liðin 200 ár síðan Jónas fæddist, en samt er návist hans 
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býsna áberandi í þjóðlífi nútímans og í lífi hvers og eins, beint og óbeint. Nú er það svo, að við 

Íslendingar erum miklir persónudýrkendur þótt hér sé ekkert kóngafólk eins og í útlöndum, að 

minnsta kosti ekki sams konar kóngafólk. Við ætlum oft einum manni það sem margir hafa 

unnið, og sjálfsagt verður það alltaf þannig, því að með því móti verða afrekin höndlanleg, þau 

verða sýnilegri þegar þau eru persónugerð í einum manni.  

Jónas fylgir okkur alla ævi. Í æsku lærum við Sáuð þið hana systur mína/ sitja lömb og spinna 

ull?/ Fyrrum átti ég falleg gull/. Nú er ég búinn að brjóta og týna. Þetta kunnum við öll, og 

eiginlega er þetta eins og ort í gær, málið er svo auðskiljanlegt þótt nú séu landsmenn löngu 

hættir að sitja lömb og jafnvel spinna ull. Við munum líka öll eftir myndinni í Vísnabókinni, af 

lóunni og ungunum hennar og hrafninn hnitar hringa. Lóan heim úr lofti flaug, (ljómaði sól um 

himinbaug, blómi grær á grundu), til að annast unga smá. - Alla étið hafði þá, hrafn fyrir hálfri 

stundu. Ég lærði þetta í bernsku og fyrirgaf krumma ekki fyrr en á fullorðinsárum.  

Greiddi eg þér lokka/ við Galtará/ vel og vandlega; þetta lærðum við í 10. bekk - eða fyrir 

landspróf, við sem eldri erum. Eru Ferðalok ekki enn klassísk ástarsaga um fólk sem fær ekki 

þann eða þá sem það elskar - jafnvel þótt fræðimenn greini nú á um það, hver þessi stúlka hafi 

verið! Í barnaskóla var ég látinn læra Óhræsið utanbókar, kvæðið um rjúpuna sem hrekst undan 

fálkanum í fang gæðakonunnar góðu, húsfreyjunnar sem snýr háls úr lið, pott á hlóðir setur, 

segir: "Happ þeim hlýtur"! og horaða rjúpu étur. Í þá gömlu góðu daga fordæmdi ég húsfreyju, 

og enn er mér kvæðið hugstætt, og sífellt rifjast það upp fyrir mér á Þorláksmessukvöld þegar 

ég er að hamfletta rjúpur í jólamatinn! Öll lásum við líka Ísland! farsælda frón/ og hagsælda 

hrímhvíta móðir!/ hvar er þín fornaldarfrægð,/ frelsið og manndáðin best? Þannig hófst fyrsti 

árgangur Fjölnis sumarið 1835, og kvæðið er einhver öflugasti leiðari sem birst hefur í nokkru 

tímariti eða blaði, og áreiðanlega eini leiðarinn í sögu íslenskrar blaða- og tímaritaútgáfu, sem er 

klassískur kveðskapur - en ekki bara skáldskapur. 

Gunnarshólmi var prentaður í fjórða árgangi Fjölnis, Skein yfir landi sól á sumarvegi,/ og 

silfurbláan Eyjafjallatind/ gullrauðum loga glæsti seint á degi. Hér birtist í fyrsta skipti sú 

landslagsfegurð sem við rómum nú, póstkortalandslag þar sem dregin er upp mynd af hvítum 

jökli, svörtum sandi og grænum gróðri undir heiðskírum bláum himni. Fram til þess tíma var 

náttúrufegurð fólgin í nytjagildi landsins. Fallegt var þar sem gott var undir bú. Vísur Íslendinga 

fylgja okkur líka og hafa fylgt síðan 27. júní 1835 að menn sungu fyrsta sinni í Hjartakershúsum 

við Kaupmannahöfn Hvað er svo glatt sem góðra vina fundur,/ er gleðin skín á vonarhýrri brá. 

Við skulum heldur ekki gleyma þýðingum hans. Höfum við ekki öll sungið þúsund sinnum Stóð 

ég úti í tunglsljósi, stóð ég út við skóg? Lærðum við ekki öll Vorið góða grænt og hlýtt, græðir 

fjör um dalinn, allt er nú sem orðið nýtt, ærnar kýr og smalinn.  

Ég held það sé einstakt að skáld sem orti ljóð sem rúmast í litlu kveri eigi svo gildan þátt í 

þjóðarsálinni. 

Jónas gerði meira en að yrkja. Hann var afkastamikill náttúrufræðingur og skrifaði viðamiklar 

ritgerðir um íslenska náttúru. Hann lagði líka grunn að íslensku vísindamáli. Árið 1842 þýddi 

hann bók um stjörnufræði handa alþýðu manna, og sú þýðing eða umritun er í rauninni 

snilldarverk, því að hann þurfti að smíða ótal orð, og víst eru þau mörg miklu gegnsærri og 

skiljanlegri en útlendu orðin og eru ennþá notuð í vísindamáli 21. aldar. Á einum stað segir 

Jónas: Á yfirborði sólarinnar sjá menn "ljósdepla, afar skæra, er bera langt af hinum skínanda 

ljósfleti umhverfis þá; það köllum vér sólkyndla". Er þetta ekki skáldlegt orð og þó svo lýsandi? 

Á öðrum stað segir Jónas, að ljósvaki fylli allan himingeiminn. Er ljósvaki ekki ennþá sprell-

lifandi orð? Ljósvakamiðlar eru að minnsta kosti mikils ráðandi í nútímasamfélagi. Hann bjó til 

orðin jarðmiðja og sporbaugur, sem er miklu skiljanlegra heldur en ellipsa. Sólmyrkvi og 

tunglmyrkvi eru stórkostleg fyrirbæri, en Jónas bjó til orðin, og aðdráttarafl er einnig frá honum 
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komið, og nú munu jafnvel karlar og konur geta haft aðdráttarafl, en þannig notaði Jónas 

reyndar ekki orðið. Meðal annarra alþekktra orða úr smiðju Jónasar eru fjaðurmagnaður og 

fallbyssa, hitabelti og líkindareikningur, miðflóttaafl og rafurmagn, sem síðar var stytt í 

rafmagn, sjónarhorn, sjónauki og staðvindar. Allt gegnsæ og brúkleg orð. Það er því vel til 

fundið að afmælisdagur Jónasar, 16. nóvember, skuli kallaður dagur íslenskrar tungu.  

En hvað er það við Jónas sem dregur okkur svona að honum eða hann að okkur? Kannski er það 

ólánsöm æfi hans, sem minnir á svart/hvíta mynd þar sem skuggar eru meira áberandi en ljósið. 

Væri Jónas á ferli núna í þjóðfélaginu mundi aldrei birtast mynd af honum á forsíðu Séð og 

heyrt þótt hann hafi fallið oftar en einu sinni, hann var ekki við dunandi miðju dagsins eins og 

stjörnur nútímans. Við sem eldri erum lærðum í skóla að Jónas hefði verið glæsimennið á götum 

Reykjavíkur, sem allir vildu líkjast. Við lærðum meira að segja í barnaskólanum að hann hefði á 

tyllidögum búið sig upp á í bláan frakka til að ganga í augun á stúlkunum. Aldrei sé ég svo 

bláan frakka, að mér detti ekki Jónas í hug.  

Grímur Thomsen skáld orti kvæði að Jónasi látnum og því lýkur með þessari alkunnu vísu: 

Langt frá þinna feðra fold, 

fóstru þinna ljóða, 

ertu nú lagður lágt í mold, 

listaskáldið góða. 

Síðan hefur Jónas verið listaskáldið góða, enginn velkist í vafa um það. Jóhann Sigurjónsson 

skáld orti löngu síðar smáljóð í minningu Jónasar: 

Dregnar eru litmjúkar 

dauðarósir 

á hrungjörn lauf 

í haustskógi. 

Svo voru þínir dagar 

sjúkir en fagrir, 

þú óskabarn  

ógæfunnar. 

Það eru hörð örlög að vera óskabarn ógæfunnar. 

Nú er oft talað um íslensku útrásina þegar ber á góma athafnir Íslendinga í öðrum löndum. Ef til 

vill má segja um Jónas, að hann hafi gert fyrstu íslensku innrásina. Hann réðst á deyfð lands-

manna, storkaði öllum valdsmönnum, endurorti léleg kvæði þeirra og skapaði sér óvild æðstu 

manna landsins. Hann er einn af aðalhöfundum íslensks þjóðernis og þjóðfrelsisbaráttu, en frelsi 

þjóðarinnar var og er forsenda fyrir öllum efnahagslegum og menningarlegum framförum.  

Ég vona, ágætu nemendur, að þið verðið óskabörn gæfunnar og ykkur gangi allt í haginn. Þið 

hafið allar forsendur til að koma ykkur vel fyrir í lífinu, en gleymið aldrei orðum Jónasar í 

Vísum Íslendinga „að það er svo tæpt að trúa heimsins glaumi, því táradaggir falla stundum 

skjótt." Og hafið í huga lokaorðin í kvæðinu sem minna okkur eilíflega á þá staðreynd, að 

„bestu blómin gróa í brjóstum sem að geta fundið til." Ég þakka ykkur ánægjulegar sam-

verustundir og óska ykkur farsældar í bráð og lengd. Samstarfsfólki mínu öllu í skólanum þakka 

ég fyrir samstarfið í vetur, og að þeim orðum sögðum segi ég Verzlunarskóla Íslands slitið í 

hundraðasta og annað sinn. 
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Stúdentar útskrifaðir vorið 2007 
Alþjóðadeild: 

2306883469 Anna Lilja Lýðsdóttir           

0608872339 Aron Logi Hjaltalín             

0509876129 Ásdís Auðunsdóttir              

2411873069 Áslaug Karlsdóttir              

2403872559 Bjarni Sighvatsson              

0108872169 Diego Björn Valencia            

0206863679 Droplaug Guttormsdóttir         

2305872489 Ebba Sif Möller                 

2111872639 Embla Uggadóttir                

2908872249 Erla Björk Ívarsdóttir          

1201882599 Eva Halldóra Guðmundsdóttir     

1702872319 Filipus Theodórs Ólafsson       

1410872239 Guðbjörg Ólafsdóttir            

1002862119 Gunnar Freyr Róbertsson         

2505872449 Gunnþórunn Jónsdóttir           

2507872439 Harpa Sif Arnarsdóttir          

2307873019 Heiðrún Arna Friðriksdóttir     

1912873209 Heiður Björk Friðbjörnsdóttir   

0410872429 Helga Höskuldsdóttir            

2704873279 Hildur Guðný Káradóttir         

1810873079 Hildur Guðrún Halldórsdóttir    

1812872689 Hildur Stefánsdóttir            

0508872009 Hulda Rún Þórðardóttir          

0304872819 Ingibjörg Huld Haraldsdóttir    

1510872489 Íris Dögg Guðnadóttir           

1608873119 Ívar Pálsson                    

0306872139 Jóhann Stefánsson               

0705873009 Jóhanna Hlíf Magnúsdóttir       

1312873059 Jónína Guðný Bogadóttir         

1303873069 Kolbrún Ýr Ólafsdóttir          

1005872119 Kristján Ó Davíðsson            

0411873609 Margrét Lilja Ívarsdóttir       

2703872259 María Björk Oddsdóttir          

2204872299 María Jonný Sæmundsdóttir       

0409872749 Melani Vranjes                  

1107872279 Olga Ingrid Heiðarsdóttir       

0202873149 Orri Freyr Rúnarsson            

1403872589 Pétur Björgvin Sveinsson        

1010872559 Pétur Magnús Birgisson          

0707873429 Rebekka Rafnsdóttir             

1604872679 Sara Ósk Rodriguez Svönud.  

3108872429 Sif Björnsdóttir                

0911872649 Sigríður Margrét Einarsdóttir   

1203873679 Sigurlaug Tara Elíasdóttir      

0908882269 Sonja Hrund Ágústsdóttir        

1412873389 Steinunn Ruth Guðmundsdóttir    

0506866209 Svavar Þórólfsson               

1301872699 Sylvía Rut Sigfúsdóttir         

0911873459 Særún Ómarsdóttir               

1209863099 Vigdís Ester Halldórsdóttir     

0910872519 Viktor Alex Ragnarsson          

2111862329 Vilmundur Sveinsson             

 

 

Máladeild: 

 

2208863019 Arna Hlín Daníelsdóttir         

2207872499 Edda Björk Jónsdóttir           

1811873019 Eydís Sigurðardóttir            

0408872459 Hildur Ósk Jónsdóttir           

1112873419 Kristjana Guðrún Arnarsd.  

2301872239 Pollý Hilmarsdóttir             

0403872429 Sunna Ósk Ómarsdóttir           

 

Hagfræðideild: 

 

0301872619 Aldís Þorbjörg Ólafsdóttir      

2306872269 Anna Gunnlaug Friðriksdóttir    

1102872409 Anna María Björnsdóttir         

1910873809 Anna Moisseeva                  

2504872749 Arnór Ármann Jónasson           

0105872129 Árni Þór Finnsson               

1210872789 Björn Ingi Friðþjófsson         

0412872259 Bryndís Alma Gunnarsdóttir      

1707873829 Brynja Gunnlaugsdóttir          

1106872229 Brynja Þórsdóttir               
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2110872939 Carl Andreas Sveinsson          

2610872439 Erna Ósk Sigurðardóttir         

1704873039 Eva Guðrún Torfadóttir          

3006873189 Guðjón Ingi Guðlaugsson         

1301872509 Guðni Már Kristinsson           

1909872219 Guðrún Inga Guðmundsdóttir      

3004872469 Guðrún Þóra Arnardóttir         

1208872469 Guðrún Þórey Sigurbjörnsd. 

0604872519 Gunnar Már Hermannsson          

2112872419 Harpa B Möller Eðvaldsdóttir    

0901872609 Heiðrún Ólöf Jónsdóttir         

3107872649 Helga Kristín Harðardóttir      

3108873079 Hjördís Sif Viðarsdóttir        

0910872439 Hólmfríður Björk Rúnarsdóttir   

2011872149 Ingi Már Kjartansson            

1008872319 Ingvar Freyr Ingvarsson         

0808882289 Jóhanna Margrét Gísladóttir     

0606872429 Kristjana Þorradóttir           

1806873009 Laufey Rún Ketilsdóttir         

1212872859 Lára Guðmundsdóttir             

2809872639 Lilja Guðný Magnúsdóttir        

1805872339 Loftur Kristjánsson             

2707872669 María Leifsdóttir               

0610872229 Marta Björnsdóttir              

1505873289 Marta María Friðriksdóttir      

2310872149 Njáll Ingi Dalberg              

1905872159 Ólafur Hjörtur Kristjánsson     

1908872949 Ragnar Daði Sigurðsson          

2706872299 Ragnhildur Edda Tryggvad.  

2304872439 Rakel Flygenring                

0410872699 Sandra Dís Sigurðardóttir       

0302872669 Signý Sigmundardóttir           

2612872269 Sigríður Anna Sigurðardóttir    

1311872469 Snjólaug Jóhannsdóttir          

0607872399 Styrmir Stefnisson              

2705872759 Sveinn Orri Bragason            

1409872479 Tinna Dögg Guðmundsdóttir       

2912873019 Þóra Sif Friðriksdóttir         

 

Viðskiptadeild: 

 

1206863219 Aðalheiður Kristín Jónsdóttir   

0302872319 Agnar Bragi Magnússon           

2102872489 Anna Birna Björnsdóttir         

3007873719 Anton Ellertsson                

0611872519 Anton Valur Jónsson             

2205872239 Arna Barkardóttir               

2411872849 Arna Hrund Aðalsteinsdóttir     

2101872949 Arnór Skúli Arnarson            

0203882509 Ásdís Björk Guðmundsdóttir      

1105872449 Bergþóra Smáradóttir            

1808872299 Björgheiður Albertsdóttir       

2011863159 Björgvin Ívar Baldursson        

2811872799 Björgvin Smári Kristjánsson     

1711872659 Bryndís Einarsdóttir            

0806872229 Bryndís María Björnsdóttir      

3103872829 Brynja Skjaldardóttir           

1512872559 Davíð Heimir Hjaltalín          

1811862329 Egill Ólafur Strange            

1210872439 Elín Anna Jónasdóttir           

0904873459 Elín Edda Angantýsdóttir        

2004872819 Ellen Ragna Pálsdóttir          

0107864019 Eva Jóhannsdóttir               

2304872279 Fanney Lára Guðmundsdóttir      

1105872529 Gestur Ingi Harðarson           

2203862369 Grímur Helgi Gíslason           

1708873449 Guðrún Þorsteinsdóttir          

2509873239 Halldóra Sif Guðlaugsdóttir     

2509873079 Harpa Hrund Hinriksdóttir       

3010862029 Haukur Harðarson                

1609873169 Hákon Helgi Bjarnason           

1011872259 Helga Lóa Kristjánsdóttir       

0512873049 Helga Reynisdóttir              

2304872009 Helga Sif Víðisdóttir           

3103872909 Hrannar Jónsson                 

1103872889 Ingibjörg Helga Konráðsdóttir   

2707872159 Jóhann Helgason                 

3010872259 Jóhanna Hauksdóttir             

1506872849 Jóhanna Ýr Elíasdóttir          

1504872859 Kristín Inga Pétursdóttir       

1401872329 Kristján Andrésson              

1505872399 Kristján Helgason               

1807873059 Lára Hafliðadóttir              

0605873109 Magnús Sigurbjörnsson           

1406873679 Margrét Erla Guðnadóttir        

1012872629 Margrét Ósk Marinósdóttir       

0405872849 Margrét Pála Valdimarsdóttir    

2802872459 María Ingunn Þorsteinsdóttir    

3001872189 Matthías Vilhjálmsson           
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2607872339 Máni Bernharðsson               

0408872969 Ófeigur Ragnarsson              

1508872249 Ólöf Rut Stefánsdóttir          

0908873199 Pétur Sæmundsen                 

2511872319 Pétur Viðarsson                 

2101872199 Pétur Örn Arnarson              

0707873699 Rakel Árnadóttir                

2008862329 Richard Ottó O'Brien            

2804872289 Rúna Sigurðardóttir             

1905872749 Rúrik Karl Björnsson            

0403872509 Rögnvaldur Gunnar Gunnarss.   

0702862469 Sandra Jónsdóttir               

0610872659 Sandra Lind Brynjarsdóttir      

0604872439 Sigrún Anna Waage Knútsd.  

1208872549 Sigurbergur Sveinsson           

2306872699 Sigurbjörg Jóhannsdóttir        

0904872489 Soffía Erla Bergsdóttir         

1303872689 Sólveig Heimisdóttir            

1301873159 Styrmir Sigurðsson              

2001872109 Sölvi Rúnar Pétursson           

0410872859 Thelma Rós Halldórsdóttir       

1808862229 Thelma Rut Morthens             

2604872139 Theodór Ingi Pálmason           

0502872629 Tinna Rut Jónasdóttir           

1709872419 Valdís Magnúsdóttir             

0110872219 Valgerður Tryggvadóttir         

1404872449 Vigdís Tinna Jóhannsdóttir      

0112872049 Þráinn Halldór Halldórsson      

 

Stærðfræðideild: 

 

1505873449 Anna Kristín Pálsdóttir         

1702872749 Arnar Þór Stefánsson            

0312873089 Elísabet Hall                   

3008876009 Elísabet Lillý Eyjólfsdóttir    

2601873339 Elvar Þór Alfreðsson            

2707872909 Gauti Rafn Ólafsson             

2604872569 Gísli Már Reynisson             

1801872279 Gunnur Melkorka Helgad.    

1310862109 Haukur Ingi Heiðarsson          

2510872459 Helga Bjarnadóttir              

1104872239 Hildigunnur Halldórsdóttir      

1108872999 Hrafn Þorvaldsson               

0611872869 Inga María Backman              

2802872889 Inga María Sigurðardóttir       

1607872289 Ingibjörg Þórdís Jónsdóttir     

0602872959 Ingvar Steinn Birgisson         

1507872979 Ívar Örn Jóhannesson            

1301872859 Joaquin Páll Palomares          

2505872799 Kári Sigurðsson                 

2006873109 Kristófer Júlíus Leifsson       

0112873289 Lovísa Anna Finnbjörnsd.  

1903863419 Lóa Jóhannsdóttir               

1701872969 Magnús Þór Róbertsson           

1603872629 Nanna Kristín Tryggvadóttir     

2911872429 Ragna Þóra Samúelsdóttir        

0308863139 Róbert Andri Kristjánsson       

2508873029 Silja Hendriksdóttir            

1912872079 Sindri Magnason                 

1301882069 Sóley Emilsdóttir               

0805872959 Svanur Þórisson                 

1908873599 Tómas Vignir Ásmundsson         

 

Upplýsingadeild: 

 
0809872509 Baldur Þór Emilsson             2901862349 Brynjar Magnússon               

 

Náttúrufræðibraut, 3. ára nám: 

 
0605882959 Ásgeir Björnsson                

3009872819 Berglind Ragnarsdóttir 

1911882419 Dína María Margeirsdóttir       

1703872449 Elísabet Edda Guðbjörnsdóttir 

2808882739 Sandra Ýr Andrésdóttir          

2508882529 Tinna Stefánsdóttir 

1004882139 Valgerður Sævarsdóttir          
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Viðskiptabraut, 3. ára nám: 

 
0503882129 Arnar Þór Björnsson             

1510883099 Auðbergur Daníel Hálfdánars. 

3008882759 Egill Gauti Þorkelsson          

1011883299 Elvar Örn Þormar                

0304882379 Grétar Brynjólfsson             

1905882979 Hanus Jacobsen                  

1001882449 Jón Davíð Davíðsson             

1205882149 Trausti Eiríksson               

 

Utanskóla:  

 
2402862389 Davíð Gill Jónsson              

 

Utanskóla fjarnám, félagsfræðabraut: 

 
0805862569 Sumarliði Páll Ingimarsson      
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Bekkur 1. ár, 3. bekkur 2. á r – 4. b e k k u r 
Braut   Félagsfræðabraut Málabraut N á t t ú r u f r æ ð i b r a u t   Viðskiptabraut 

Svið Almennt svið Alþjóðasvið Málasvið Eðlisfræðisvið Líffræðisvið Tölvusvið Hagfræðisvið Viðskiptasvið 

  
 

              

Íslenska ÍSL102, 202 ÍSL212, 303 ÍSL212, 303 ÍSL212, 303 ÍSL212, 303 ÍSL212, 303 ÍSL212, 303 ÍSL212, 303 

Stærðfræði STÆ103, 203 STÆ363 STÆ363 STÆ303, 313 STÆ303, 313 STÆ303, 313 STÆ303, 313 STÆ363, 313 

Danska DAN102, 202 DAN212 DAN212, 303 DAN212 DAN212 DAN212 DAN212 DAN212 

Enska ENS102, 202 ENS212, 303 ENS212, 303 ENS212, 303 ENS212, 303 ENS212, 303 ENS212, 303 ENS212, 303 

Þýska/franska ÞÝS102, 202 ÞÝS212, 303 ÞÝS212, 303 ÞÝS212, 303 ÞÝS212, 303 ÞÝS212, 303 ÞÝS212, 303 ÞÝS212, 303 

Spænska     SPÆ103           

Þjóðhagfræði/ 
félagsfræði   FÉL303, ÞJÓ113 ÞJÓ113 ÞJÓ113 ÞJÓ113 ÞJÓ113 ÞJÓ113 ÞJÓ113 

Saga   SAG103, 203 SAG103           

Náttúruvísindi NAT 113     NAT103, 123 NAT103, 123 NAT103, 123     

Íþróttir ÍÞR101, 111 ÍÞR201, 211 ÍÞR201, 211 ÍÞR201, 211 ÍÞR201, 211 ÍÞR201, 211 ÍÞR201, 211 ÍÞR201, 211 

Lífsleikni LKN101               

Tölvunotkun TÖN102, 202           TÖN302 TÖN302 

Vélritun VÉL101               

Bókfærsla BÓK113           BÓK213, 201 BÓK213, 201 

Rekstrarhagfræði   REK103 REK103 REK103 REK103 REK103 REK103 REK103 

                  

Samtals 36 einingar 37 einingar 37 einingar 37 einingar 37 einingar 37 einingar 37 einingar 37 einingar 
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Áfangaheiti námsgreina í 5. bekk 2006 – 2007 
 

Bekkur 3. á r – 5. b e k k u r 
 Braut Félagsfræðabraut Málabraut N á t t ú r u f r æ ð i b r a u t   Viðskiptabraut 
 Svið Alþjóðasvið Málasvið Eðlisfræðisvið Líffræðisvið Tölvusvið Hagfræðisvið Viðskiptasvið 
 Íslenska ÍSL403, 503 ÍSL403, 503 ÍSL403 ÍSL403 ÍSL403 ÍSL403 ÍSL403 
 Stærðfræði STÆ313 STÆ313 STÆ403, 503 STÆ403,503 STÆ403,503 STÆ403, 503 STÆ463, 563 
 Enska ENS403 ENS403       ENS403 ENS403 
 Þýska/franska ÞÝS403 ÞÝS403,503 ÞÝS403 ÞÝS403 ÞÝS403 ÞÝS403 ÞÝS403 
 Spænska   SPÆ203,303           
 Latína   LAT102, 202           
 Saga           SAG103, 203 SAG103,203 
 Samfélagsfræði MEN103             
 Náttúruvísindi NÁT103 NÁT103       NÁT103 NÁT103 
 Eðlisfræði     EÐL103, 203 EÐL103,203 EÐL103     
 Efnafræði     EFN103 EFN103,203 EFN103     
 Líffræði     LÍF103 LÍF103 LÍF103     
 Jarðfræði     JAR103 JAR103 JAR103     
 Íþróttir ÍÞR301,311 ÍÞR301,311 ÍÞR301,311 ÍÞR301,311 ÍÞR301,311 ÍÞR301,311 ÍÞR301,311 
 Tölvunotkun TÖN312             
 Tölvufræði     TÖL103   TÖL103,113     
 Alþjóðafræði ALÞ102, 203             
 Fjármál             FJÁ103 
 Hagfræði           REK213, 313 REK212 
 Markaðsfræði MAR103             
 Valgrein VAL103 VAL103 VAL103 VAL103 VAL103 VAL103 VAL103 
                 
 Samtals 36 einingar 36 einingar 35 einingar 35 einingar 35 einingar 35 einingar 34 einingar 
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Áfangaheiti námsgreina í 6. bekk 2006 – 2007 

Námsár 4. ár 

Bekkur 6. bekkur 
Deild Alþj Hag Mál Stæ Töl Vsk 

Íslenska 4 4 4 4 4 4 

Enska 5 4 5 3 3 4 

Danska             

Þýska/franska 4   4       

Spænska     4       

Latína/málvísindi     4       

Stærðfræði   6   7 6 4 

Líffræði       5     

Efnafræði       4     

Náttúruvísindi 3 3 3   3 3 

Eðlisfræði       7     

Hagfræði 2 4       4 

Fjármál             

Bókfærsla   3       3 

Tölvunotkun             

Tölvufræði             

Forritun         3   

Lokaverkefni         4   

Lögfræði 4 3 3 3 3 3 

Saga 3 3 3   3 3 

Alþjóðafræði 3           

Menningarfræði  3           

Markaðsfræði             

Stjórnun           3 

Sameiginl 1 1 1 1 1 1 

Valgreinar 3 3 3 ( 3 ) 3 3 

Íþróttir 2 2 2 2 2 2 

Samtals 37 36 36 36 - 39 35 37 
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Áfangaheiti námsgreina í 6. bekk P 2006 – 2007 

Bekkur 3. á r – 6. b e k k u r P 

Braut Náttúrufræðibraut Viðskiptabraut 

Svið Líffræðisvið Hagfræðisvið 

   
Íslenska ÍSL503 ÍSL503 

Stærðfræði STÆ503, 603 STÆ503, 603 

Enska 
 

ENS503 

Saga SAG203 SAG203, 303 

Náttúruvísindi 
 

NÁT103, 123 

Eðlisfræði EÐL203 
 

Efnafræði EFN103,203,303, 313 
 

Líffræði LÍF103, 113, 203 
 

Jarðfræði JAR203 
 

Íþróttir ÍÞR301, 311 ÍÞR301,311 

Bókfærsla 
 

BÓK113 

Fjármál 
 

FJÁ103 

Hagfræði 
 

ÞJÓ202, 302 

Lögfræði LÖG103 LÖG103 

Valgrein VAL103, 203 VAL103,203 

Lífsleikni LKN121 LKN121 

Samtals 51 eining 46 einingar 

 


