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Dags.: 20.06.2018 Tími: 
17:00-19:00 

Staðsetning: Fundaherbergi 
A- álmu 

Fund boðaði: SHJ 

 
Þátttakendur 
Mættir: Kristín Halldórsdóttir, Karl Frímannsson, Axel Grettisson, Preben 

Pétursson, Sigríður Huld Jónsdóttir, Anna María Jónsdóttir, Snorri 
Björnsson fulltrúi kennara, Anna Kristjana fulltrúi nemenda, Sigrún 
Sigurðardóttir fulltrúi foreldra.  

Fjarverandi: Reynir B. Eiríksson, Hrafnhildur Karlsdóttir  
 
Dagskrá:  

1. Innritun á haustönn 2018, skipting og fjöldi á brautir  
2. Ráðningar og breytingar í mönnun 
3. Fjárfestingarframlag 2018 
4. Stofnun ársins - niðurstöður og eftirfylgni 
5. Skipurit skólans og endurskoðun á því 
6. Önnur mál 

a. Útfærsla á breytingum á vinnumati kennara 
b. Rekstrarstaða og ársreikningur 2017 

 
Fundargerð síðasta fundar lögð fram og hún samþykkt.  
 

 

nr. Fundargerð dagskrárliðs  

1. Innritun á haustönn 2018, skipting og fjöldi á brautir  
Alls hafa 1011 nemendur verið innritaðir á næstu önn, 644 karlar og 367 konur. 
Nýnemar eru 231. Sjá nánar í fylgiskjali m.a. skipting á brautir.  

 

2. Ráðningar og breytingar í mönnun 
Skólameistari fór yfir þær ráðningar sem eru í vinnslu eða hefur verið gengið frá 
fyrir næsta skólaár.  

● 100% staða í íslensku - búið að ráða Sigríði Albertsdóttur 
● 75-100% staða í dönsku - Árni Hrólfur Helgason ráðinn, án kennsluréttinda 

en enginn kennari með réttindi sótti um stöðuna.  
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● Tvær 100% stöður í rafiðn - Búið að ráða Guðmund Trausta og Bjarnhéðinn 
Jónsson en þeir eru báðir án kennsluréttinda, búið að fá undanþágu. Enginn 
með réttindi sótti um.  

● Vefforritun 50% staða - Darri Arnarson ráðinn, búið að fá undanþágu. Enginn 
með réttindi sótti um.  

● Matreiðsla 50% staða tímabundin á haustönn - Sæbjörg Rut Guðmundsdóttir 
matreiðslumeistari með kennsluréttindi.  

● Kennari á starfsbraut 80% staða - viðtöl í gangi, þarf líklega að ráða tvo 
kennara vegna mikillar nemendafjölgunar á starfsbraut og brautarbrú.  

● Tvær stöður stuðningsfulltrúa og ein í afleysingu á haustönn - viðtölum við 
umsækjendur er lokið. Eftir að ganga frá ráðningum.  

● Sálfræðingur - Jóhanna Bergsdóttir ráðin í 50% stöðu frá 1. september.  
● Náms- og starfsráðgjafi - tvær umsóknir, báðir umsækjendur án réttinda, á 

eftir að ganga frá ráðningu 
 

Líklega þarf að bæta við stundakennara í listgreinum, málmiðn og mikil þörf á 
frekari mönnun í rafiðn og vélstjórn. Kennari í byggingagreinum tilbúinn að koma í 
stundakennslu á haustönn ásamt brautarstjórn.  

3. Fjárfestingarframlag 2018 
Skólameistari fór yfir fjárfestingarframlag sem skólinn fékk nú í vor. Um er að ræða 
framlag upp á 33 milljónir og er framlag sem kemur beint til skólans. Búið að fá 
óskalista frá brautum og ákveða tölvukaup. Áhersla verður lögð á nýjar tölvur í 
tölvustofum og vinnuaðstöðu kennara. Keyptir verða stólar í fjórar kennslustofur. 
Endurnýja þarf búnað í rafiðn og er brautarstjóri að vinna með þann lista. Fjármagn 
verður sett í endurvinnslu og flokkun á rusli í skólanum. Endurnýjun á hillum á 
bókasafni, endurnýjun á aðstöðu og efnisinnkaup fyrir verklega kennslu í efnafræði. 
Búið er að panta ný borð í Þrúðvang, veislusal matvælabrautar en það verður 
jafnframt keyptar nýjar hillur í geymslu matvælabrautar. Fleiri beiðnir hafa komið 
sem er verið að vinna úr og verður óskalistinn endurskoðaður í haust þegar vitað er 
hve mikið verður eftir af fjárframlaginu.  

 

4. Stofnun ársins - niðurstöður og eftirfylgni 
Skólameistari sagði frá niðurstöðum VMA úr könnuninni Stofnun ársins. Vinna þarf 
áfram með niðurstöðurnar og gera útbótaáætlun. Skólameistari hefur fengið aðila 
frá Gallup en þar er könnunin unnin, til að fara í vinnu með stjórnendum og 
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starfsfólki. Tveir aðilar frá Gallup hafa komið og farið yfir niðurstöðurnar með 
stjórnendum og munu stýra hópavinnu með starfsmönnum í haust. Gallup mun sjá 
um eftirfylgni og koma með tillögur að umbótum.  
Skólinn fór líka í ytra mat þar sem matsaðilar á vegum Menntamálaráðuneytis tóku 
út skólastarfið. Niðurstöður úr þeirri könnun liggja ekki fyrir en skoða þarf 
samhengið á milli Stofnunar ársins og ytra matsins.  

5. Skipurit skólans og endurskoðun á því 
Frestað 

 

6. Önnur mál 
1) Útfærsla á vinnumati  - 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) Rekstur og ársreikningur 2017 - skólameistari sagði frá því að ekki hafi 
enn verið skilað undirrituðum ársreikningi fyrir árið 2017 til skólans. Rekstur 
skólans er í betra jafnvægi nú en áður.  
 

Skólameistari sendir tillögur af næsta fundartíma. 

 

 
Fundargerð ritaði: Anna María Jónsdóttir dags. 20.6.2018 
 
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 
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_________________________________ 
Kristín Halldórsdóttir 

 
 

_________________________________ 
Axel Grettisson 

 
 
 

__________________________________ 
Preben Pétursson 
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