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Dags.: 29.11.2017 Tími: 17:00-
19:00

Staðsetning: Fundarherbergi
A-álmu

Fund boðaði: SHJ

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

Grettisson, Sigríður Huld Jónsdóttir, Anna María Jónsdóttir, Snorri 
Björnsson fulltrúi kennara, Ólafur Göran fulltrúi nemenda og Sif 
Sigurðardóttir fulltrúi foreldra.

Fjarverandi: Albertína Eiríksdóttir

Dagskrá: 
1. Staðfesting og undirritun fundargerðar 423. fundar
2. Birting og ritun fundargerða
3. Drög að starfsáætlun skólanefndar
4. Endurskoðun á fjarnámi
5. Skipurit skólans og ábyrgðarsvið
6. Önnur mál

a. Viðmið eða reglur um niðurfellingu skólahalds vegna veðurs
b. Viðbrögð skólans vegna umræðunnar um kynbundið ofbeldi ofl.

Fundargerð síðasta fundar lögð fram og hún samþykkt. 

nr. Fundargerð dagskrárliðs
1. Staðfestin fundargerðar

Skólameistari tilkynnti að Albertína Elíasdóttir fulltrúi AFE hefði sagt sig frá 
skólanefnd VMA þar sem hún hefur verið kosin á Alþingi. Ekki er búið að skipa 
fulltrúa í hennar stað en það verður búið að því fyrir næsta fund. Varamaður gat 
ekki mætt á fundinn.

2. Birting og ritun fundargerða

Rætt var um birtingu fundargerða. Nokkrar vangaveltur voru um hvort 
fundargerðirnar yrðu ekki eins lýsandi og að upplýsingar gætu glatast, ef 
fundagerðir verða birtar á vef. Mikilvægt að tryggja að ritun fundargerða verði 
greinargóð þar sem bæði aðdragandi mála, meginefni umræðunnar og niðurstaða 
kemur fram. Rætt um fundargögn, minnisblöð og trúnaðarbók. Ákveðið að birta 
fundargerðir á vef frá og með fundi 29.11.2017. Skólameistari skoðar hvar, á 
heimasíðu skólans, heppilegast er að birta fundargerðina. 

3. Starfsáætlun skólanefndar
Formaður kynnti drög að starfsáætlun skólanefndar en hún byggir fyrst og fremst á 
ákvæðum um hlutverk skólanefnda í lögum um framhaldsskóla. Starfsáætlunin var 
afgreidd án athugasemda. Skólameistari lagði til að starfsáætlun skólanefndar færi 
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inn í STS-012 Starfsreglur skólanefndar sem er hluti af gæðahandbók skólans. 
Tillagan samþykkt.

4. Endurskoðun á fjarnámi

Skólameistari fór yfir vinnuna sem legið hefur að baki nýju samkomulagi um 
greiðslur vegna fjarnáms. Formaður skólanefndar fór yfir gögn sem lágu fyrir 
fundinum. Farið var yfir bréf sem barst frá fulltrúum kennara þess efnis að tilboði 
stjórnenda VMA frá 9. nóvember er hafnað. Jafnframt er óskað eftir að unnið verði 
að gerð nýs samkomulags ,,sem tryggir skólanum eðlilega framlegð af rekstri 
fjarnámsins" og lýsa kennarar sig reiðubúna til viðræðna sem tryggir kennurum 
eðlilegt mat á þeirra vinnu. Skólanefnd leggur áherslu á að tímabundinn samningur 
verði gerður við kennara í fjarnámi til loka skólaárs 2017-2018 eins fljótt og auðið er
svo tryggt verði að engin röskun verði á fjarnámi við skólann á vorönn 2018. 

5. Skipurit skólans og ábyrgðarsvið

Frestað til næsta fundar.

6. a) Viðmið eða reglur um niðurfellingu skólahalds vegna veðurs. Engar 
reglur eru til um það ef skólahald er fellt niður vegna veðurs. Ákvarðanir um 
niðurfellingu skólahalds hafa verið teknar í samráði við ýmsa aðila, t.d. 
fræðslustjóra Akureyrarbæjar, skólameistara MA og stundum lögreglu og 
aðra viðbragðsaðila. 

b) Viðbrögð skólans vegna umræðunnar um kynbundið 
ofbeldiSkólameistari vísaði til áætlunar gegn einelti en þar er sérstaklega 
horft til kynbundis ofbeldis og áreitni. VMA hefur verið þátttakandi í verkefni í 
samvinnu við Jafnréttisstofu um það að fjölga stúlkum í iðnnámi og drengjum
í sjúkraliðanámi og hársnyrtiiðn. Í tengslum við það verkefni hefur verið 
töluverð umræða er lítur að fordómum og orðræðu í garð stúlkna í iðnnámi 
og drengja í háriðn og sjúkraliðanámi. 

Næsti fundur verður haldinn þriðjudaginn 19. desember 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.

- Skólameistari ákveður hvar fundargerðir skólanefndar verði birtar á vef skólans.
- Skólameistari sér til þess að starfsáætlun skólanefndar verði hluti af gæðaskjali 

STS-012 Starfsreglur skólanefndar.   

Fundargerð ritaði: Anna María Jónsdóttir dags. 29.11.2017

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
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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.
Fylgiskjöl: Minnisblað um ritun fundargerða, drög að starfsáætlun skólanefndar, gögn um 
þróun fjarnáms, bréf frá fulltrúum kennara vegna samnings um kennslu í fjarnámi,

Undirskrift fundarmanna 

_________________________________
Karl Frímannsson

_________________________________
Kristín Halldórsdóttir

_________________________________
Axel Grettisson

__________________________________
Reynir B. Eiríksson
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