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Dags.:  7.11.2018 Tími: 17-18:30 Staðsetning: Málmiðnadeild Fund boðaði: SHJ 
 
Þátttakendur 
Mættir: Gunnar Larsen, Reynir Eiríksson, Axel Grettison, Hörður Óskarsson, 

Sigríður Huld, Benedikt Barðason, Hrafnhildur Elín Karlsdóttir, Sigríður 
Ólafsdóttir, Guðný Jónsdóttir fulltrúi nemenda 

Fjarverandi: Forföll hafa Kristín, Karl og Jón Hrói boðað 
 
Dagskrá:  

1. Rekstaráætlun 2019 
2. Yfirlit yfir gildandi samninga 
3. Framkvæmd skólanámskrár 
4. Innra mat og gæðakerfið  
5. Önnur mál  

a) Samráðsfundur skólameistara, MRN og MMS - lagt fram til kynningar 
b) Sjóðir skólans - minnisblað lagt fram til kynningar 
c) Kennsluréttindi iðnmeistara 

 
Fundagerð síðasta fundar lögð fram og samþykkt.  
 
 
nr. Fundargerð dagskrárliðs 

 Hörður Óskarsson brautarstjóri í málmiðngreinum fer stuttlega yfir stöðu 
deildarinnar og nýfengna gjöf, plasmaskurðarborði. Nú vantar vél til þess að 
keyra borðið og kostar hún 450 þúsund.  

1. Rekstaráætlun 2019 

Skólameistari fer stuttlega yfir að ekki er búið að skila inn rekstraráætlun fyrir 
árið 2019 þar sem enn er ýmislegt óljóst hjá Fjársýslunni.  
Reynir spyr um forgangsröðun innkaupa á næsta ári. Þegar ljóst er hvert 
fjárfestingarframlagið verður þá verður forgangsraðað. Skólameistari svarar 
að kaupa þurfi t.d. einingu í kælitækni til kennslu sem Frost hefur smíðað fyrir 
Tækniskólann, einnig þurfi að endurnýja búnað á deildum, kaupa búnað í 
stofur, stóla, húsgögn. Brautarstjórar hafa einnig forgangsraðað kaupum á 
þessu ári og reynt að grynnka á þeim lista.  

Rekstrarhandbók 08: Gátlistar og eyðublöð Prent. dags.: 07.11.2018 



 
Nr.: GAT-040 

Verkmenntaskólinn á Akureyri 

 

Útgáfa: 02 
Dags.: 13.11. 2012 
Höfundur: BEN  Fundargerð 

 432. fundur skólanefndar VMA 
Samþykkt: HJS 
Síða 2 af 3 

 
2. Yfirlit yfir gildandi samninga 

Skólameistari fer yfir helstu samninga sem VMA hefur gert og útskýrir um leið 
Innu, FS net og ýmsa samstarfssamninga. Fyrirhugaður er 
samstarfssamningur við Sálfræðiþjónustu Norðurlands. Sjá skjal á drifi 
skólanefndar.  

3. Framkvæmd skólanámskrár 

Skólameistari upplýsir hvað skólanámskrá er og skólanámskrá VMA sé í raun 
heimasíða skólans, þar eru allir þættir sem þurfa að koma fram í 
skólanámskrá. Skólameistari fer yfir heimasíðuna, innihald hennar, helstu flipa 
og skyld atriði tengt skólanámskrá. Flipinn námið er skoðaður sérstaklega og 
námsbrautir skólans skoðaðar.  

4. Innra mat og gæðakerfið   
Skólameistari fer yfir ytra og innra mat skólans. MRN felur aðilum að gera ytra 
mat í skólunum auk þess að gæðakerfið í VMA er vottað af ytri aðila. Innra 
mat byggir að verulegu leyti á ISO-9001 en skólinn hefur verið vottaður síðan 
árið 2007. Allar námsáætlanir eru rýndar eins og öll próf eða stórir 
námsmatsþættir en auk þess er framvindumat um miðja önn. Einnig er farið 
yfir kennslu- og áfangamat auk þess sem Rýni stjórnenda/gæðaskýrslur eru 
skoðaðar. Rætt um gæðamarkmið skólans.  Skólameistari fer einnig yfir 
úrbótaáætlun vegna ytra mats sem send er til MRN. Formið kemur frá MRN 
eins og punktar þeirra en svörin eru skólameistara. Gögn eru geymd á drifi 
skólanefndar. Beðið er eftir svari við áætlun skólans um aðgerðir vegna ytra 
matsskýrslu í kjölfar úttektar á vorönn 2018. 

5. Önnur mál  

A. Samráðsfundur skólameistara, MRN og MMS - lagt fram til kynningar 
en skólameistari mun sitja þennan fund í lok vikunnar.  

B. Sjóðir skólans - minnisblað lagt fram og er á drifi skólanefndar, 
viðbótargögn frá síðasta fundi.  

C. Skólameistari upplýsir að erindi hafi verið sent til HÍ vegna 
kennsluréttindanáms iðnmeistara eftir að HA hafnaði erindi VMA vegna 
kennsluréttindanáms fyrir iðnmeistara í heimabyggð.  

 

 Fundi slitið kl. 18:30 
 
Fundargerð ritaði: Benedikt Barðason dags.7.11.2018 
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Hvar er fundargerð geymd (og birt ef við á):  
Fundagerðir skólanefndarfunda eru vistaðar á stjórnendadrifi (skolanefnd) og undirritað 
eintak geymt í möppu á skrifstofu skólameistara. 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  

_________________________________  
Axel Grettisson  

________________________________ 
Gunnar Larsen 

_________________________________ 
Reynir Eiríksson  

__________________________________ 
Hrafnhildur Karlsdóttir  

_________________________________ 
Sigríður Ólafsdóttir 
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