
 

Skólanefndarfundur 6. september 2022 

Fundur settur 16:15 á sal skólans. 

Mættir: Hjálmar Bogi Hafliðason, Valgerður Gunnarsdóttir, Halldór Jón Gíslason, Elín 

Pálmadóttir(fulltrúi kennara), Arna Ýr Arnarsdóttir, Egill Olgeirsson, Birgitta Bjarney Svavarsdóttir, 

Friðrika Bóel Ödudóttir (fulltrúi nemenda), Ármann Örn Gunnlaugsson. 

Fjarverandi: Jóhanna Sigríður Kristjánsdóttir og Kristey Þráinsdóttir. 

Dagskrá: 

1. Fjárhagur 2022 – fjárhagsáætlun 2023 

2. Nemendafjöldi haustannar 2022 – kennslumagn og greinar 

3. Framkvæmdir á haustönn 2021 og vorönn 2022 

4. Nuddbrautin og nýja aðstaðan niðri 

5. Önnur mál 

Röð dagskrárliða tók breytingum. 

4. Nuddbrautin og ný aðstaða niðri 

Skólanefnd boðin velkomin, Valgerður býður upp á skoðunarferð um skólann og nýja aðstaða 

starfsbrautar og heilsunudds skoðuð. 

3. Framkvæmdir á haustönn 2021 og vorönn 2022. 

Í framhaldi skoðunarferðar ræðir Valgerður áætlaðar framkvæmdir á næstunni og ber undir nefndina 

(útisvæði, gluggar í nemendahol í kjallara, og salinn). Allir nefndarmenn eru jákvæðir fyrir þessum 

framkvæmdum og hvetja skólameistara til að halda áfram endurbótum. 

1. Fjárhagur 2022 – fjárhagsáætlun 2023. 

Eins og staðan er eftir ágúst 2022 tæpum 400 þúsund krónur yfir áætlun. Ljóst er að draga þarf 

saman næstu 4 mánuði til að loka árinu á núlli líkt og markmiðið er. Við vitum að breyting í 

launarkostnaði mun aðstoða þar við. Líta þarf til eigins fé frá ársreikningi 2021 og hafa í huga fyrir 

árslok 2022. 

2. Nemendafjöldi haustannar 2022 – kennslumagn og greinar 

Skólaskýrsla haustönn 2022 
 

1. Fjöldi nemenda 

a) Fjöldi nemenda eftir töflubreytingar: 133 

b) Fjöldi nýnema: 60 (18 beint úr Borgarhólsskóla) 

c) Fjöldi endurinnritaðra: 12 

d) Fjöldi óvirkra útskriftarnema: 0 

e) Ársnemendur eftir töflubreytingar: 75,5 

f) Ársnemendur sem fara í próf:   



 

g) Fjöldi P- og U-nemenda: P = 0 U = 0 

h) Fjöldi fjarnema: 56(skráðar einingar: 596 staðnar einingar:) 

i) Fjöldi nema í gegnum Fjarmenntaskólann  = 2  (skráðar einingar: 10  staðnar einingar:) 

j) Fjöldi dreifnema: 18 (skráðar einingar: 252   staðnar einingar:) 

 

2. Skólasókn 

a) Dreifing mætingar og meðaltal: Sjá Excel skjal 

b) Fjöldi þeirra sem féllu á mætingu:  0 nemendum var vísað úr námi í heild vegna mætingar og 0 

nemendum var vísað úr áföngum vegna mætingar . 

c) Heildarfjöldi sem hættu á önninni: (Fjarnemar) 

d) Þar af brotthvarf 16 ára 1. árs nema: 0 

e) Þar af brotthvarf fjarnema:  

f) Þar af brottfall Fjarmenntaskólanema: 0 

g) Fjöldi með frjálsa mætingu: (þar af  0  útskriftarnemar ) 

h) Fjöldi nemenda með vottorð:  

 

 

3. Brottfall 

a) Fjöldi eininga, sem nemendur eru skráðir í eftir töflubreytingar:  

b) Fjöldi staðinna eininga:  

c) Mismunur liða a og b:  

d) Fall og brottfall í prósentum:  

e) Fjöldi eininga 0:  

f) Fjöldi eininga H:  

g) Fjöldi eininga V:  

h) Brottfall í prósentum:  

i) Brottfall ársnemenda:   

 

 

4. Einkunnir 

a) Heildareinkunnadreifing: Sjá Excel skjal 



 

b) Heildarfall (%):  

Einkunnir 1-4 og F:  

Einkunn H og 0 og V:   

c) Fallið greint eftir einstökum áföngum, sjá einkunnadreifingu í Innu 

 



 

5. Nemendur eftir töflubreytingar flokkaðir eftir kyni og braut:  

a) FV (félags- og hugvísindabraut – nýtt kerfi): 8 

a. Konur: 6 

b. Karlar: 2 

b) NV (náttúruvísindabraut – nýtt kerfi): 22 

a. Konur: 10 

b. Karlar: 12 

c) OS (opin stúdentsbraut – nýtt kerfi): 25 

a. Konur: 13 

b. Karlar: 12 

d) AB (almenn námsbraut): 5 

a. Konur: 0 

b. Karlar: 5 

e) ÓTN (ótilgreind námsbraut): 32 

a. Konur: 22 

b. Karlar: 10 

f) NN (heilsunuddbraut): 35 

a. Konur: 27 

b. Karlar: 8 

g) ST (starfsbraut): 4 

a. Konur: 1 

b. Karlar: 3 

h) SS (viðbótarnám til stúdentsprófs): 3 

a. Konur: 2 

b. Karlar: 1 

i) GD (grunnskóladeild):  

a. Konur: 

b. Karlar:  

j) Konur af heildarfjölda nemenda: 81 

k) Karlar af heildarfjölda nemenda: 53 

 



 

5. Önnur mál 

− Iðnnám og líftækninám í Framhaldsskólann á Húsavík? Boða ÞINGIÐN á fund til að ræða 

samstarf varðandi eitthvað iðnnám í skólanum okkar. 

− Valgerður verður í veikindaleyfi frá og með 12 september og verður í u.þ.b. 12 daga. 

− Forvarnardagur ungra ökumanna verður þriðjudaginn 20 september hér hjá okkur og 

Framhaldsskólinn á Laugum kemur til okkar og mögulega 10.bekkur úr Borgarhólsskóla. 

− Trúnaðarmál. 

 

Fundi slitið 18:00 

 


