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Dags.: 09.05.2018 Tími: 
17:00-19:00 

Staðsetning: D-02 Fund boðaði: SHJ 

 
Þátttakendur 
Mættir: Kristín Halldórsdóttir, Karl Frímannsson, Reynir B. Eiríksson, Axel 

Grettisson, Hrafnhildur Karlsdóttir, Sigríður Huld Jónsdóttir, Anna María 
Jónsdóttir, Snorri Björnsson fulltrúi kennara, Anna Kristjana fulltrúi 
nemenda.  

Fjarverandi: Sigrún Sigurðardóttir fulltrúi foreldra, ekki náðist í varamann 
 
Dagskrá:  

1. Fjárhagsstaða janúar, febrúar og mars 2018  
2. Staða innritunar fyrir skólaárið 2018-2019 
3. Námsframboð skólaárið 2018-2019  
4. Staða ráðninga fyrir næsta skólaár 
5. Þarfagreining vegna endurnýjunar á tölvubúnaði 
6. Skólanámskrá 2018-2019 lögð fram til kynningar og staðfestingar  
7. Fjarnám - samningur við kennara og horfur á haustönn 2018 
8. Skipurit skólans og endurskoðun á því 
9. Fundargerð kennarafundar - lagt fram til kynningar 
10.Önnur mál 

a. Nýr kjarasamningur FF og FS 
 
Fundargerð síðasta fundar lögð fram og hún samþykkt.  
 

 

nr. Fundargerð dagskrárliðs  

1. Fjárhagsstaða janúar, febrúar og mars 2018  
Rekstrar- og fjármálastjóri lagði fram yfirlit yfir rekstur fyrstu þrjá mánuði ársins.  
Uppgjör ársins 2017 sem er enn ekki formlega lokið. Ekki er búið að skila inn 
ársreikningi fyrir árið 2017 og enn er ekki búið að birta áætlun fyrir árið 2018 eftir að 
forsendur vegna efnisgjalda breyttust. Frestun á ársreikningi og rekstraráætlun 
2018 er vegna vinnu í ráðuneytinu m.a. í tengslum við nýjar reglur varðandi 
fjármálaáætlun ríkisins. VMA hefur fyrir löngu skilað öllum sínum gögnum. 
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Fjárhagsstaða skólans eftir fyrstu þrjá mánuði ársins er ágæt. Skólinn er skuldlaus 
við byrgja og á lausafé, enn höldum við að okkur höndum hvað varðar innkaup og 
fjárfestingar. Skólanefnd felur formanni skólanefndar að skrifa ályktun um stöðuna 
og senda til MRN. 

2. Staða innritunar fyrir skólaárið 2018-2019 
Skólameistari fór yfir stöðu innritunar nemenda fyrir næsta skólaár. Alls hafa 211 
nýnemar (beint úr grunnskóla) sótt um nám í VMA. Um 130 nýjir nemendur hafa 
sótt um nám við skólann í dag en þessi tala er ekki endaleg þar sem opið er fyrir 
umsóknir út maí. Alls eru rúmlega 900 nemendur skráðir í skólann í dag en eftir á 
að taka út þá sem útskrifast, hætta í námi og skipta um brautir. Það er ekki ljóst fyrr 
en í lok júní eða í byrjun ágúst (nánar í fylgiskjali, nemendatölur fundur 428). 

 

3. Námsframboð skólaárið 2018-2019 
Skólameistari fór yfir námsframboð skólans á næsta skólaári (fylgiskjal 
námsframboð skólaárið 2018-2019). Enn óljóst með nemendafjölda á nokkrum 
brautum. 

 

4. Staða ráðninga fyrir næsta skólaár 
Skólameistari fór yfir stöðu ráðninga og mönnunar fyrir næsta skólaár. Töluverðar 
breytingar framundan.  
Kennarar sem láta af störfum 

● Borghildur Blöndal - raungreinar, lætur af störfum vegna aldurs. 
● Gunnar Bergmann - samfélagsgreinar, lætur af störfum vegna aldurs 
● Kristín Árnadóttir - íslenska, lætur af störfum vegna aldurs 
● Benedikt Bragason - íslenska, lætur af störfum vegna aldurs 
● Karl Hjartarson - rafiðngreinar, fer til annarra starfa 
● Halldóra Sævarsdóttir - listgreinar (50% staða), fer til annarra starfa 
● Ásdís Birgisdóttir námsráðgjafi - fer til annarra starfa 

Ráðningar 
● Marín Ragnarsdóttir 50% staða íslenska sem annað mál. Fjórir sóttu um 

stöðuna, tvær konur og tveir karlar (sjá rökstuðning í fylgiskjali) 
● Ari Baldursson rafiðn 100% staða. Ari hefur verið leiðbeinandi í nokkur ár og 

var að klára kensluréttindanám 
● Haukur Eiríksson rafiðn 100% staða. Haukur hefur verið leiðbeinandi í 

nokkur ár og var að klára kensluréttindanám 
Auglýsingar  

● 100% staða í íslensku - viðtöl í gangi 
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● 75-100% staða í dönsku - auglýsing til 14. maí 
● Rafvirkjun 100% staða - auglýsing til 14. maí 
● Rafeindavirkjun 100% staða - auglýsing til 14. maí 
● Vefforritun 50% staða - auglýsing til 14. maí 
● Matreiðsla 50% staða tímabundin á haustönn - auglýsing til 14. maí 

Líklega þarf að auglýsa eftir stuðningsfulltrúa og kennara á starfsbraut en það er 
ekki ljóst enn.  

5. Þarfagreining vegna endurnýjunar á tölvubúnaði 
Skólameistari fór yfir þörf fyrir endurnýjun á tölvubúnaði í skólanum. 
Fjárfestingaþörf upp á 15 milljónir. Mikil endurnýjunarþörf innan skólans (sjá 
fylgiskjal áætlun um endurnýjun á tölvubúnaði 2018-2019, ítarefni úttekt frá 2016).  

 

6. Skólanámskrá 2018-2019 lögð fram til kynningar og staðfestingar  
Skólameistari fór yfir á skólanámsskrána á heimasíðu skólans.  

 

7. Fjarnám - samningur við kennara og horfur á haustönn 2018 
Vinnuhópurinn búin að afla flestra gagna sem hann lagði upp með í upphafi. 
Skólinn veit ekki hvaða tekjur hann hefur af fjarnámi og því ekki forsendur til að 
reikna út laun eða nokkuð annað. 
Ekki liggja fyrir gögn frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu um reiknilíkan 
framhaldskólanna.  

 

8. Skipurit skólans og endurskoðun á því 
Frestað 

 

9. Fundargerð kennarafundar í mars - lagt fram til kynningar  

11. Önnur mál 
1) Nýr kjarasamningur FF og FS - skólameistari sagði frá því að nýr 

kjarasamningur kennara og stjórnenda í framhaldsskólum hafi verið 
samþykktur. Fyrir liggur vinna innan hvers skóla þar sem útfæra þarf pott 
upp á 350-400 milljónir. Engar upplýsingar komið til skólameistara um 
framkvæmd.  

2) Ný stjórn Þórdunu nemendafélags var kosin í lok apríl og hefur hún tekið 
til starfa.  

3) Útskrift verður 26. maí kl. 10 í Hofi. Fundamenn beðnir um að hafa 
samband við skólameistara ef þeir ætla að mæta. Um 160 nemendur á 
útskriftarlista.  
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Næsti fundur verður haldinn 20. juní kl 17:00 
 
Ef við á: Niðurstaða, ákvarðanir teknar, málum vísað áfram, hver ber ábyrgð, tímasetningar, hver fær 
sendar upplýsingar, tímasetningar og annað sem að tengist dagskrá fundarins. 
 
Fundargerð ritaði: Anna María Jónsdóttir dags. 10.05.2018 
 
Hvar er fundargerð geymd (og birt ef við á): 
Fundagerðir skólanefndarfunda eru vistaðar á stjórnendadrifi (skolanefnd) og undirritað 
eintak geymt í möppu á skrifstofu aðstoðarskólameistara. Fundargerð er borin upp til 
samþykktar á næsta skólanefndarfundi og undirrita fulltrúar í skólanefnd fundargerðina. 
Dagskrá fundar er undirrituð í fundargerðabók sem geymd er á  skrifstofu skólameistara. 
Undirrituð fundagerð er birt á heimasíðu skólans. 
 
Undirskrift fundarmanna  
 
 

_________________________________ 
Karl Frímannsson 

 
 

_________________________________ 
Kristín Halldórsdóttir 

 
 

_________________________________ 
Axel Grettisson 

 
 
 

__________________________________ 
Reynir B. Eiríksson 

 
 
 

__________________________________ 
Hrafnhildur Karlsdóttir 
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