
 

 

Við þökkum þeim foreldrum og forráða-

mönnum í 3. og 4. bekk, sem komu í 

foreldraviðtöl kærlega fyrir komuna. 

Kennarar voru almennt ánægðir með 

mætinguna og er það von okkar að 

viðtölin gagnist öllum, foreldrum, 

kennurum og umfram allt nemendunum 

sjálfum. 

Fyrsti fimmtudagur febrúarmánaðar er ævinlega stór dagur í lífi Verzlinga en þann dag 

fer árlegt Nemendamót VÍ fram. Nemendamótsdagurinn er órjúfanlegur hluti skólans og 

hefðin sem honum fylgir mikil. Þessi dagur er hápunktur félagslífsins og eðlilega miklar 

væntingar sem honum fylgja. Algengt er að bekkirnir byrji daginn snemma og hittist 

yfir morgunverði í heimahúsi áður en farið er á leiksýninguna. Sýningin þetta árið heitir 

V.Í. will rock you, en í sýningunni eru lög hljómsveitarinnar Queen í forgrunni. 

  

Mikil vinna og metnaður 

nemenda liggur á bakvið 

uppsetninguna og hvetjum 

við foreldra og forráðamenn 

til að kynna sér sýninguna og 

sýningartíma á facebooksíðu 

verksins; https://

www.facebook.com/

viwillrockyou?fref=ts. 

Þegar líður á kvöldið hittast 

bekkir ýmist á veitinga-

stöðum eða heimahúsum og 

snæða saman. Þaðan er farið í 

bekkjarpartí og beinum við þeim tilmælum til foreldra að leyfa ekki eftirlitslaus partí 

fyrir skólaböll. Skólinn hvikar ekki frá þeirri stefnu sinni að nemendur skólans, og þá 

sérstaklega 3. bekkingar, mæti án áfengis og mun ölvun ógilda miðann. Í fyrsta skipti í 

nokkur ár fer ballið um kvöldið fram á Broadway. 

Hægt er að nálgast miða á leiksýninguna á midi.is. 
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Nemendamót VÍ 

Nú er farið af stað námskeið í jafnréttis- 

og kynjafræði fyrir stjórn NFVÍ og 

nemendur sem koma að útgáfu á vegum 

nemendafélagsins. Nemendur og kennari 

hittast vikulega og ræða málin. Skoða 

eigið samfélag, kvikmyndir, auglýsingar 

og fleira út frá hugmyndum kynja-

fræðinnar. Markmiðið er að nemendur 

taki sjálfir ábyrgð og ígrundi vel það efni 

sem þeir senda frá sér til birtingar. 

Kynjagleraugun sett 
upp í NFVÍ  

Nokkur umræða hefur verið um fjölda 

nemenda sem féllu í áfanganum SAG103. 

Áfanginn var að nokkru leyti einstakur 

þessa önn því aldrei áður hafa jafnmargir 

nemendur þreytt sama prófið, alls 475 í 

þremur bekkjardeildum, 4. 5. og 6. bekk. 

Þessum fjölda veldur ákveðin breyting sem 

nú gengur yfir og miðar að því að færa 

söguna neðar til þess að skapa rými fyrir 

áfanga á 3. þrepi í efri bekkjardeildum.  

Athugasemdirnar beindust einkum að 

prófinu og þá hvort það hefði verið sann-

gjarnt og bygging þess eðlileg. Til þess að 

fjalla um prófið sjálft var fenginn próf-

dómari sem þekkir námsefnið vel og 

kemur úr öðrum skóla sem talist getur 

sambærilegur við okkar. Meginniðurstöður 

ítarlegarar samantektar hans voru: „Ég fæ 

ekki séð að með þessu prófi hafi 

nemendum VÍ verið gerður einhver sér-

stakur grikkur. Þvert á móti finnst mér 

prófið fyrirsjáanlegt að því marki sem það 

þarf að vera það. Nemendur áttu að vita 

að hverju þeir gengu, bæði 2. desember og 

10. janúar. Prófið gerir kröfur til nemenda 

en þær eru ekki óeðlilegar og í samræmi 

við það sem tíðkast í öðrum framhalds-

skólum. Ég fæ ekki séð hvernig nemendur 

við VÍ ættu að halda öðru fram.“  

Að fengnu vel rökstuddu áliti prófdómara 

þykir skólastjórnendum ekki þörf á frekari 

endurskoðun á niðurstöðum prófsins. 

SAG103 

Samstarf skólans og foreldrafélags 

verður sífellt meira og styrkara enda er 

félagið virkt og fundar reglulega. Á 

fundum félagsins eru hin ýmsu mál er 

varða skólann og aðbúnað nemenda 

rædd. Nýja fundargerð félagsins má 

finna á svæði foreldra á heimasíðunni. 

Foreldrafélag VÍ 

Hefð hefur skapast fyrir því að tileinka 

daginn fyrir Nemó gleði og fræðslu í 

víðum skilningi. Í ár verður dagurinn 

helgaður hreyfingunni í anda Heilsu-

eflandi framhaldsskóla. Undanfarna viku 

hafa nemendur lært ákveðinn dans í leik-

fimi og mun hann verða meginatriði 

dagsins. 

Fræðslu- og 
gleðidagurinn  

Kennsla í fjarnámi hófst 29. janúar 

en meðal nemenda þar eru dag-

skólanemendur sem þurfa að endur-

taka áfanga frá síðustu önn. Það er 

mikilvægt að nemendur fylgi vel 

eftir námsáætlun sinni og hafi það 

hugfast að þeir eiga að skila öllum 

verkefnum. Próf í fjarnámi fara fram 

á prófatíma í maí eins og í dagskóla. 

Fjarnám 
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