
 

Skólanefndarfundur 7. september 2021 

Fundur settur 16:00 á sal skólans. 

Mættir: Valgerður Gunnarsdóttir, Halldór Jón Gíslason, Arna Ýr Arnarsdóttir, Hjálmar Bogi 

Hafliðason, Auður Jónasdóttir (fulltrúi kennara), Egill Olgeirsson, Benóný Valur Jakobsson 

(varamaður), Kristey Þráinsdóttir og Jóhanna Sigríður Kristjánsdóttir. 

Fjarverandi: Ármann Örn Gunnlaugsson. 

Dagskrá: 

1. Ársreikningur 2020 
2. Staða í rekstri miðað við 31.07.2021       
3. Upplýsingar um skólastarfið frá aðstoðarskólameistara 
4. Fyrirhugaðar framkvæmdir við skólann 2022-2024 
5. Önnur mál 

 

1. Ársreikningur 2020 

Framhaldsskólinn á Húsavík lokar árinu 2020 með 488.548 kr. halla sem er tekinn með inn í árið 

2021. Allt í allt er þetta góð rekstrarniðurstaða þar sem miklar endurnýjanir á húsgögnum og aðstöðu 

voru bættar eins og unnt er miðað við fjárframlög. 

  

2. Staða í rekstri miðað við 31.07.2021 

Ákveðið var að bera saman allt tímabil sem marktækt var. Borið er saman tímabilið janúar - ágúst 

2020 við janúar – ágúst 2021. 

   

Rekstraryfirlit þessara tímabila einnig kynnt og allir sammála um að rekstur er í jafnvægi. 

 



 

 

3. Upplýsingar um skólastarfið frá aðstoðarskólameistara 

Aðstoðarskólameistari varpar upp Skólaskýrslu haustannar 2021. 

1. Fjöldi nemenda 
a) Fjöldi nemenda eftir töflubreytingar: 110 
b) Fjöldi nýnema: 56 (( 21 beint úr Borgarhólsskóla) tveir nemendur úr Borgarhólsskóla 

endurinnritaðir, voru hjá okkur sem grunnskólanemar, réttara að skrá þá sem nýnema) 
c) Fjöldi endurinnritaðra: 1 
d) Fjöldi óvirkra útskriftarnema: 0 
e) Ársnemendur eftir töflubreytingar: 74,33 
f) Ársnemendur sem fara í próf:   
g) Fjöldi P- og U-nemenda: P = 0 U = 0 
h) Fjöldi fjarnema: 23  (skráðar einingar: 405 staðnar einingar:) 
i) Fjöldi nema í gegnum Fjarmenntaskólann  = 1 (skráðar einingar: 5 staðnar einingar:) 
j) Fjöldi dreifnema: 32  (skráðar einingar: 407 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:  
e) Þar af brotthvarf fjarnema:  
f) Þar af brottfall Fjarmenntaskólanema:  
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) FB (félags- og hugvísindabraut – nýtt kerfi): 7 

a. Konur: 4 
b. Karlar: 3 

b) NB (náttúruvísindabraut – nýtt kerfi): 19 
a. Konur: 14 
b. Karlar: 5 

c) OS (opin stúdentsbraut – nýtt kerfi): 27 
a. Konur: 13 
b. Karlar: 14 

d) AL (almenn námsbraut): 6 
a. Konur: 1 
b. Karlar: 5 

e) ÓTN (ótilgreind námsbraut): 11 
a. Konur: 6 
b. Karlar: 5 

f) NN (heilsunuddbraut): 33 
a. Konur: 29 
b. Karlar: 4 

g) ST (starfsbraut): 6 
a. Konur: 2 
b. Karlar: 4 

h) SS (viðbótarnám til stúdentsprófs): 1 
a. Konur: 1 
b. Karlar: 0 

i) GD (grunnskóladeild):  
a. Konur: 
b. Karlar:  

j) Konur af heildarfjölda nemenda: 70 
k) Karlar af heildarfjölda nemenda: 40 

 

34 áfangar auk íþrótta. 

Rafíþróttir eru farnar af stað. 

Umsóknir um skólavist úr 10.bekk í Borgarhólsskóla voru mjög góðar eða um 82%. 

 

4. Fyrirhugaðar framkvæmdir við skólann 2022-2024 

Valgerður fór að fund Steinþórs hjá Ríkiseignum í lok ágúst 2021.  

Minnisblað: 

Fundur með Valgerði skólameistara FSH 24. ágúst 2021. 

Eftirfarandi óskir og tillögur komu fram varðandi breytingar og viðhald 2022-2204 : 

2022.  

Óskað eftir að tveimur kennslustofum á 1. hæð verði breytt þannig að hægt sé að bæta 

opnun með betri fellivegg milli stofa og setja felliveggi í stað gangveggjar, þannig að úr verði 



 

salur fyrir skólaslit/hátíðarsalur o.fl. athafnir. Jafnframt að standsetja ganginn og setja nýjan 

útgang fyrir mögulegt útisvæði í suðvesturhorni við skólann. 

Endurnýja þakkant og rennur á kennaraálmu. 

Skipta um glugga á norðurhlið hússins 

Athuga með endurnýjun á aðal rafmagnstöflu hússins. 

2023 

Endurnýja stigagang í kennsluálmu. 

Mála aðalbyggingu að utan 

Byggja upp útisvæði í suðvesturhorni við skólann (mjög sólríkt og skjólsælt þar, gott fyrir 

útsamkomur á vegum nemendafélags) 

2024 

Endurnýja raungreinastofu 

Lóðaframkvæmdir 

 

Steinþór Gunnarsson                                                                                                                                                                                                                   
verkefnastjóri Ríkiseigna 

 

5. Önnur mál 

- Félagsmálin fara vel af stað, met aðsókn var í nýnema ferð og leikfélagið Þíramus & þyrspa er komið 

með leikrit í huga.  

- Skil fyrir kl: 16:00 á föstudögum. Nýta vinnustundir vel á föstudagsmorgnum til þess að geta verið í 

fríi um helgar. 

- Skólanefnd og stjórnendur sammæltust um að vinna að framtíðarsýn fyrir FSH á komandi skólaári. 

- Þann 30. nóvember verður jólafundur skólanefndar. Ákveðið var að skólanefnd og stjórnendur 

myndu fara saman út að borða að þeim fundi loknum. 

 

Fundi slitið 17:35 


