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Dags.: 5.9.2018 Tími: 17- 19.15 Staðsetning: Fundaherbergi 
A-Álma 

Fund boðaði:SHJ 

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

Karlsdóttir, Reynir Eiríksson, Sigríður Huld Jónsdóttir, Benedikt Barðason 
Snorri Björnsson fulltrúi kennara, Sigrún Sigurðardóttir fulltrúi foreldra.  

Fjarverandi: Fulltrúi nemenda boðaði forföll, fékk ekki varamann.  
 
Dagskrá:  

1. Nemendafjöldi á haustönn 2018, skipting á brautir,  
2. Nýnemaferð og nýnemahátíð 
3. Breytingar í starfsmannahópnum 
4. Breytingar í námsframboði og námsskrá/brautarlýsingum  
5. Efnisgjöld 
6. Rekstur og fjárhagsleg staða - innkaup í sumar, framkvæmdir 
7. Sala á sumarhúsi 
8. Starfsáætlun (fundatímar) skólanefndar skólaárið 2018-2019  
9. Ytra mat á skólastarfi  

a-skýrsla um ytra mat 
b-Stofnun ársins 
c-punktar frá kennarafundi í vor (Trappa) 

10.Fundagerð skólafundar - lögð fram til kynningar 
11.Önnur mál 

 
 
 
nr. Fundargerð dagskrárliðs . 

1. Nemendafjöldi á haustönn 2018, skipting á brautir. 
Fjöldi nemenda í upphafi annar er um 1060. Fjöldi nýnema er 226 en gert var ráð 
fyrir um 180. Aðsókn að Brautabrú og Starfsbraut er umtalsvert meiri en 
síðastliðin ár. Ekki var tekið inn á grunnnám hársnyrtiiðnar þetta haust vegna 
þess hve fáir sóttu um sem uppfylltu skilyrði, en farið af stað með bifvélavirkjun. 
Góð aðsókn er í iðnnám, sérstaklega byggingadeild, rafiðn og grunndeild 
málmiðna. Rætt um námsárangur við lok grunnskóla og inntökuskilyrði.  
Matreiðsla er kennd, lokaár en minni aðsókn í grunndeild matvælagreina miðað 
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við fyrri ár. Ágæt aðsókn er í fjarnám en innritun líkur eftir daginn í dag.  
Fylgiskjali dreift með á fundinum þar sem skipting nemenda á brautir koma fram 
og skólameistari vísaði í góðar upplýsingar um fjölda nemenda á brautum, á 
heimasíðu skólans. 
https://www.vma.is/is/skolinn/innra-og-ytra-mat/tolur-um-nemendur-vma 

2. Nýnemaferð og nýnemahátíð 
Nýnemaferð var farin með alla nýnema VMA. Farið var í Laufás, Yzta-Fell og að 
Laugum í Reykjadal þar sem var grillað og farið í leiki. Daginn eftir var haldin 
nýnemahátíð, grillað í VMA  og ball um kvöldið. Sjá nánar frétt á heimasíðu 
skólans. Nemendafélagið fær hrós fyrir þátttöku í viðburðunum. Nemendafélagið 
og leikfélagið fara vel af stað.  
Nokkuð hefur borið á, umfram venju, að nemendur segi sig úr nemendafélaginu. 
Rætt um framkvæmd í öðrum skólum.  

 

3. Breytingar í starfsmannahópnum 
Talsverðar breytingar voru á starfsmannahópnum í haust. Fjórtán starfsmenn 
hófu störf, kennarar, stuðningsfulltrúar, sálfræðingur og námsráðgjafi. Sumir eru 
tímabundið ráðnir en aðrir til lengri tíma eftir atvikum og afleysingum. Rætt um 
fjárheimildir og breytta samsetningu nemendahópsins. Yfirvofandi er 
kennaraskortur í ákveðnum greinum og rætt um nám til kennsluréttinda fyrir 
iðnmeistara og mögulegt samstarf við Háskólann á Akureyri 

 

4. Breytingar í námsframboði og námsskrá/brautarlýsingum 
Allar stúdentsbrautir eru samþykktar. Sumar námskrár iðngreina eru samþykktar, 
t.d. bifvélavirkjun og rafvirkjun, en aðrar ekki. Áttatíu námsbrautir eru 
ósamþykktar í námsskrárgrunni í dag. 

 

5. Efnisgjöld haustannar 2018 
Yfirlit sent til skólanefndar. Efnisgjöld byggja á Reglugerð um gjaldtökuheimildir 
opinberra framhaldsskóla nr. 614/2009 og lögum um framhaldsskóla, 45. gr. 
Umræður um endurgreiðslur efnisgjalda og efnisgjöld almennt. Innritunargjöld 
innheimt samkvæmt fyrirmælum ráðuneytis. Innritunar- og þjónustugjald er 
óbreytt milli ára.  
Skólanefnd samþykkir gjaldskrá einróma.  

 

6. Rekstur og fjárhagsleg staða - innkaup í sumar, framkvæmdir 
Farið yfir stöðu skólans eftir fyrstu 6 mánuði ársins. Staðan er góð í sögulegu 
samhengi en frávik fyrstu 6 mánuðina er ríflega tvær milljónir í mínus. 
Ársreikningur VMA kom í dag og verður farið yfir hann á næsta fundi. Umræður 
um rekstrarstöðuna í dag.  
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Innkaup í sumar, gögn afhent um innkaup og farið yfir það sem búið er að kaupa 
og það sem áætlað er að kaupa. Umræður um innkaup og verklag við innkaup.  
Skólameistari segir stöðu framhaldsskólanna almennt betri en oft áður.  
Skólameistari segir að stefnt verði að áframhaldandi endurnýjun tölvubúnaðar, 
stóla, gluggatjöld og fleira.  
Búið er að útbúa nýja skrifstofuaðstöðu fyrir nemendaráð og sett upp hjólaskýli 
við austurinngang VMA. 
Rætt var um gögn til skólanefndar og hún fái upplýsingar um stöðu skólans 
miðað við áætlun reglulega.  

7. Sala á sumarhúsi 
Sumarhús sem byggt er af nemendum í byggingadeild hefur verið selt í gegnum 
Ríkiskaup. Tilboð að þessu sinni voru óvenju lág og seldist húsið núna á 7,2 
milljónir sem er nokkuð undir væntingum. Húsið var vandað og var m.a. með hita 
í gólfum. Umræður um söluferli og hvort það ætti að byggja minni hús. 
Skólameistari kom inn á það að hvað sem væri byggt þá væri þetta alltaf 
nemendavekefni og það ætti alltaf að ráða hvernig verkefnið nýtist í kennslu og 
námi nemenda á brautinni.  
Nýr brautarstjóri er komin á byggingadeild. Hafið er ferli þar sem sótt er um öll 
leyfi varðandi byggingu á nýju sumarhúsi sem byggt verður skólaárið 2018-2019. 

 

8. Starfsáætlun (fundatímar) skólanefndar skólaárið 2018-2019  
Starfsáætlun er á gagnasvæði nefndarinnar. Umræður. Alla jafna verður fundað á 
miðvikudögum. Fundarboð verður sent út fyrir skólaárið.  

 

9. Ytra mat á skólastarfi   

9.a Skýrsla um ytra mat 
Formaður skólanefndar vekur athygli á skýrslu um ytra mat, sérstaklega fyrri hluta 
skýrslunnar. Hann leggur til að gögnum verði safnað með reglubundnum hætti. 
Rætt um kynjahlutföll og brautir. Um 60% nemenda skólans eru drengir. Meira er 
um karla í iðnnámi og sumsstaðar nær 100%.  
Tölvukostur kom illa út í skýrslunni en verið er að bregðast við því. Gæðakerfið 
styður við starfsemi skólans. Gerðar eru athugasemdir við stjórnskipulagið og 
birtingu þess á heimasíðu skólans.  
Skila þarf úrbótaáætlun til MRN í byrjun nóvember. Fundamenn fengu skýrsluna 
fyrir fundinn en ekki er enn búið að birta hana á vef MRN.  

 

9.b Stofnun ársins 
Aðilar frá Gallup koma 14. september í VMA til að vinna með 
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starfsmannahópnum þar sem unnið verður með niðurstöður Stofnunar Ársins fyrir 
árið 2018. Mögulegt er að nota þá vinnu í tengslum við úrbótaáætlun varðandi 
ytra mat.  

9.c Punktar frá kennarafundi í vor (Trappa) 
Á vinnudegi sl. vor var Trappa með vinnudag og niðurstöður þeirrar vinnu hefur 
verið sent starfsmönnum.  
Vinna með upplýsingatækni var ein af niðurstöðum fundarins.  
Umræður um skólastarf.  

 

10. Fundagerð skólafundar - lögð fram til kynningar í möppu skólanefndar.   

11. Önnur mál 
Umræða um nám, skólann, fjarnám, breytingar og andstöðu við þær.  
Öryggismál. Reynir óskar eftir umræðu í skólanefnd um öryggismál og hvernig 
því er háttað í kennslu, sérstaklega í verkgreinum.  
Aðstoðarskólameistari óskar eftir umræðu í skólanefnd í vetur um 
íþróttaaðstöðu í VMA.  
Kristín spyr um mannauðsstjórnun og hvort fyrirhugað sé að ráða slíkan. 
Skólameistari svarar því að slíkt liggi ekki fyrir að óbreyttum fjárhag.  
Snorri spyr um skóladagatal og uppfærslu á því. Rétt útgáfa er á vefsvæði. 
Skólameistari svarar að skóladagatalið sé á ábyrgð skólameistara. Umræður um 
námsmat og aðra skóla. Snorri óskar eftir að fá umræðu um það.  
Skólameistari ræðir um tilnefningar í skólanefnd og skólaráð.  

 

 
Fundargerð ritaði: Benedikt Barðason dags.5.9.2018 
 
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 

 
 

__________________________________ 
Hrafnhildur Karlsdóttir 

 
 
 

____________________________________ 
Reynir Eiríksson  
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