
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum 
 
Skólanefnd Framhaldsskóla – fundur 15. maí 2006, kl 17:15. 

Mætt: Jón G. Valgeirsson, Helga Björk Ólafsdóttir, Sigurhanna Friðþórsdóttir, 

Gunnlaugur Grettisson, Gylfi Sigurðsson, Bertha Johansen, Bjarni B. Kristjánsson og 

Ólafur H. Sigurjónsson. 

 

Fundargerð síðasta fundar var lögð fram og samþykkt.  

 

1. Skólastarfið og annarlokin: 

Í apríl fór Helga Kristín áfangastjóri ásamt 2 nemendum til Svíþjóðar og var með því 

að endurgjalda heimsókn sænsks kennara og 3 nemenda sem hjá okkur dvöldu í mars, 

en þetta var greitt með norrænum kennaraskiptastyrk. Í byrjun maí fengum við svo 

heimsókn tveggja kennara og þriggja nemenda frá Hollandi, en sú heimsókn tengdist 

MTC verkefninu. Dagana 17. – 22. apríl (sem voru hluti páskaleyfis) fóru svo 5 

kennarar (RÓ, BK, HKK, EV, BIJ) og 3 nemendur á lokafund MTC verkefnisins, sem 

haldinn var í Hollandi. Verkefnið þótti takast mjög vel og er undirbúningur hafinn að 

nýju verkefni með evrópskum samstarfsskólum. 

Kynningarfundur fyrir nemendur í 10. bekk og foreldra þeirra var haldinn 25. apríl og 

mættu þar rúmlega 60 manns. Stúdentsefni sem eru 13 á þessu vori héldu svo 

Dimmission 28. apríl og kvöddu skólann og kennara sína með sóma. 

Kennslu lauk 4. maí og próf hófust daginn eftir. Einkunnaafhending og prófsýning 

verður 19. maí og útskrift verður 20. maí. Hópferð kennara og starfsfólks til Ítalíu 

verður 23. maí til 1. júní. Innritun nýnema lýkur um miðjan júní. 

Skólameistari skýrði frá því að skólinn hefði fengið framhaldsstyrk úr þróunarsjóði 

framhaldsskóla, 600 þús. 

 

2. Ráðningar kennara fyrir næsta starfsár. 

Eftirtaldir leiðbeinendur óska eftir endurráðningu 2006 -2007 

Einar Friðþjófs.– Steinunn Jónatans. – Gísli Eiríks. – Gunnar Friðfinns. 

 Óli Týr.– Magnús Matthíasson. Áslaug Tryggvadóttir verður í launuðu leyfi. 

Eftirtaldar kennarastöður eru lögum samkvæmt auglýstar lausar til umsóknar 

skólaárið 2006 – 2007: 

Danska (50% staða), Efnafræði (50% staða), Hagfræði og rekstrargreinar (50% staða), 

Málmsmíði (50% staða), Náttúrufræði (100% staða), Rafmagnsfræði (50% staða), 

Stærðfræði (100% staða), Vélstjórnargreinar (50% staða), Þýska (50% staða). 

Eftirtaldar umsóknir höfðu borist um stöður í náttúrufr. stærðfr og rekstrgr: 

Soffía Arnþórsdóttir Doktor í vistfræði/ BSc í líffr. + kennsluréttindi. 

Róbert Örvar Ferdinandsson Master í Alþjóðastjórnun, BA í heimspeki, BSc í 

Gæðastjórnun + kennsluréttindi. Guðmundur I. Bergþórsson Master í rekstrarstjórn og 

heilsuhagfr. BSc í hagfræði, skipstjórn, húsasmíði, án réttinda. Björk Guðnadóttir BSc 

í Tölvu- og upplýsingatækni, raungr.deild TÍ, húsgagnasmíði, án réttinda. Ingi Örn 

Pétursson, doktorspróf í stærðfræði (án réttinda), Margrét Rós Ingólfsdóttir BA í félfr. 

Skólanefnd samþykkti að ráða Soffíu Arnþórsdóttur til eins árs og endurráða þá 

leiðbeinendur sem sóttust eftir því. Þar sem umsóknir bárust um stærðfræði og um 

rekstrargreinarnar ítrekaði skólanefnd samþykkt sína frá 2004 um að styðja 

leiðbeinendur við skólann til endurráðningar á meðan þeir eru að afla sér réttinda, eftir 

samþykktri áætlun, en að þessu sinni eru það Gunnar Friðfinnsson og Ólafur Týr, sem 

báðir eru langt komnir með sitt réttindanám.  

 



 

3. Forföll kennara á vorönn 2006. 

Skólameistari lagði fram yfirlit um forföll kennara á önninni, sem voru mjög svipuð 

og á haustönn og nokkru minni en á síðustu vorönn, eða um 5 % af kennsludögum. 

Stærsti hlutinn er vegna leyfa sem koma til vegna ferða á vegum skólans og vegna 

námsferða kennara. 

 

4. Önnur mál. 

Rætt var um  félagsmál nemenda, kynningarstarf skólans og um ósk Eyverja sem vilja 

styrkja nemendafélagið og fá að tilkynna um þann stuðning á skólaslitum. Um hið 

síðastnefnda urðu nokkrar umræður og sýndist sitt hverjum, en skólameistara falið að 

ákveða þetta ef til kæmi. 

 

Næsti fundur áætlaður  í byrjun september. 

. 

     Fleira ekki gert, fundi lauk kl 18:50  

     Ólafur H. Sigurjónsson. 

 

 

 


