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Dags.: 24. okt. 2018 Tími: 17-18.30 Staðsetning: VMA Fund boðaði:SHJ 
 
Þátttakendur 
Mættir: Karl Frímannsson, Reynir Eiríksdóttir, Kristín Halldórsdóttir, Sigríður Huld 

Jónsdóttir, Hörður Óskarsson nýr áheyrnarfulltrúi kennara, Jón Hrói 
Finnsson fulltrúi foreldra, Guðlaugur Sveinn Hrafnsson varamaður 
Þórdunu, Hrafnhildur Karlsdóttir, Benedikt Barðason. 

Fjarverandi: Axel Grettisson, varamaður gat ekki mætt.  
 
Dagskrá:  

1. Ársreikningur 2017 - rekstur og fjárfestingaframlag 2018 
2. Staða fjárhags- og starfsáætlunar 2019 
3. Kynning á styrktarsjóðum í VMA 
4. Skipurit VMA  
5. Félagslíf í VMA - tölvupóstur frá skólameistara til nemenda og foreldra.  
6. Niðurstaða úr vinnunni 14. sept með Gallup.  

 
 
nr. Fundargerð dagskrárliðs 

1. Ársreikningur 2017 - rekstur og fjárfestingaframlag 2018 
Hrafnhildur Haraldsdóttir rekstrar- og fjármálastjóri fer yfir ársreikning 2017. 
Afgangur er af rekstrinum sem eru gleðileg tíðindi. Skólameistari hefur óskað eftir 
því við MRN að fá að flytja hagnað ársins 2017 yfir á árið 2018.  
Fyrir fjárfestingaframlag 2018 hafa verið keypt tæki, stólar, tölvur (95 stk.) og tengd 
atriði. Lausafjárstaðan er nokkuð góð. Áhersla á kaup til að bæta þráðlaust net í 
skólanum,  tölvubúnað og aðbúnað nemenda og starfsmanna.  
Gert er ráð fyrir skilum á rekstaráætlun 2019 þ.e. fjárhags- og starfsáætlun 2019 í 
næstu viku en enn er óljóst með tölvukerfi Fjársýslunnar, hvernig ýmislegt er birt t.d. 
orlofsskuldbinding og fleira. Rætt um framtíðarhorfur náms við skólann og 
nemendafækkun.  

2. Staða fjárhags- og starfsáætlunar 2019,  
Sjá lið hér að framan – frestað til frekari umræðu á næsta fundi 
 

3. Kynning á styrktarsjóðum í VMA 
Í VMA er enginn styrktarsjóður í reynd en eitt af því sem skólanefnd fær upplýsingar 
um er staða á styrktarsjóðum skólans.  
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Hér er starfandi Hollvinasamtök VMA sem hefur safnað fé og styrkjum til 
tækjakaupa en félagið hefur ekki verið mjög virkt síðustu tvö ár. Frá upphafi hafa 
samtökin staðið á bakvið tækjakaup og nú síðast keypt búnað í stofu C04.  
Styrktarsjóður fyrir efnaminni nemendur er til en er óburðugur og ekki enn komið 
nægt fé til að veita styrki úr sjóðnum. Báðir sjóðirnir eru á sérreikningum. 
Afmælisárgangar hafa gefið gjafir í þessa sjóði.  
Albert Sölva sjóðurinn veitir verðlaun á útskriftum fyrir árangur í samfélagsgreinum 
og Árnasjóður veitir verðlaun til nemenda sem ná bestu árangri í rafeindavirkjun. 
Formaður skólanefndar leggur til að tekið verði saman minnisblað um þá sjóði sem 
undir skólann falla.  

4. Skipurit VMA  
Farið stuttlega yfir skipurit og skýringartexta með skipuriti og stjórnskipulagi VMA á 
heimasíðu skólans. Unnið er að endurskoðun á skipuriti skólans, það þarf að 
lagfæra starfsheiti, fara yfir boðvald, faglegt boðvald, nemendur og nám ásamt því 
að tengja stoðdeildir inn í allar deildir með fléttum. Umræður um mannauðsmál og 
hvort þörf sé fyrir mannauðsstjóra í framhaldsskólum á Íslandi.  
Stefnt er því að ljúka endurskoðun á skipuriti í febrúar og reiknað með að drög verði 
kynnt fyrir skólanefnd á fundi í janúar.  

5. Félagslíf í VMA  
Það kom upp óvæginn umræða um félagslíf skólans frá eldri karlkyns nemendum á 
FB- síðu Þórdunu. Þar lögðu þessir nemendur til að áfengi yrði leyft á viðburðum 
skólans. Skólinn og Þórduna hafa unnið saman að málinu. Haldið verður 
hrekkjavökuball á næstu vikum og verður kennsla felld niður fyrstu tvær 
kennslustundirnar daginn eftir.  
Skólameistari vonar að umræðunni með þessum hætti sé lokið. Kemur þar fleira til 
þar með forvarnavikan, “Ég á bara eitt líf” verkefnið og skyld atriði. Var skólinn 
„faðmaður“ af nemendum í hádeginu í dag, 24. október þ.e. mynduð einskonar 
vinakeðja af nemendum og starfsfólki kringum skólann. Að kvöldi 23. október var 
Gryfjan full af nemendum á Bingói. 25. október verður fræðsla og skemmtikvöld í 
Gryfjunni í tengslum við þetta verkefni.  

6. Niðurstöður úr vinnunni 14. sept með Gallup. 
Unnið hefur verið með niðurstöður Gallup í kjölfar Stofnunar ársins, ásamt 
niðurstöður ytra mats í úttekt MRN. Stjórnendur VMA funduðu 24. október og unnu 
sameiginlega að drögum að úrbótaáætlun vegna ytra mats sem skila þarf til MRN í 
byrjun nóvember. Þann 14. september s.l. komu tveir ráðgjafar frá Gallup til að 
vinna með starfsfólki VMA með niðurstöður úr Stofnun ársins. Skýrsla með 
niðurstöðum er komin og verður kynnt fyrir kennurum á næsta kennarafundi og 
skýrslu í framhaldinu deilt með starfsfólki VMA.  
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Sjá nánar í vinnuskjali og önnur gögn sem deilt verður með skólanefnd. 

7. Önnur mál 
A. Kennsluréttindanám fyrir iðnmeistara. Skólameistari sagði frá bréfi sem 

VMA sendi til HA með ósk um að HA tæki upp nám til kennsluréttinda fyrir 
iðnmeistara á næsta skólaári. Erindinu var hafnað. Rætt um að halda áfram 
að finna lausn á þessu máli.  

 
Fundargerð ritaði: Benedikt Barðason aðstoðarskólameistari Dags. 24.10.2018 
 
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 

 
 

_________________________________ 
Reynir Eirílksson 

 
 
 

__________________________________ 
Hrafnhildur Karlsdóttir 
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