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Hlutverk Flensborgarskólans 
Flensborgarskólinn starfar samkvæmt lögum nr. 92/2008 um framhaldsskóla að því 

marki sem þau hafa tekið gildi en annars samkvæmt lögum nr. 80/1996 um 

framhaldsskóla. 

Hlutverk skólans er að sinna kennslu til stúdentsprófs á þeim bóknámsbrautum 

áfanga- og fjölbrautakerfis sem skilgreindar eru í skólasamningi. Þar  er einnig kveðið 

á um nokkrar styttri starfsnámsbrautir við skólann, s.s. almenna námsbraut, grunnám 

upplýsinga- og fjölmiðlagreina og fjölmiðlatækni. Í skólanum er einnig starfrækt 

fjögurra ára starfsbraut.  

Meðfram öllum stúdentsbrautum skólans hefur verið þróað og skipulagt sérstakt 

íþróttasvið og jafnframt íþróttaafrekssvið í samstarfi við íþróttafélög í Hafnarfirði. 

Einnig gefst nemendum skólans tækifæri á að tengja listnám úr viðurkenndum 

listaskólum inn á allar stúdentsbrautir á samsvarandi hátt sem listnámssvið. 

Flensborgarskólinn á einnig í samstarfi við Iðnskólann í Hafnarfirði um rekstur 

framhaldsskólabrautar sem er til húsa að Strandgötu 31 í Hafnarfirði. Nemendur 

framhaldsskólabrautarinnar eru innritaðir í Iðnskólann en hafa jafnan aðgang að 

félagslífi beggja skólanna og njóta stoðþjónustu frá báðum skólunum. 

Flensborgarskólinn lítur á það sem sitt meginhlutverk að búa nemendur sína sem 

best undir frekara nám á háskólastigi jafnframt því að veita haldgóða almenna 

menntun, menntun sem nýtist nemendum í daglegu lífi og starfi, sbr. 2. gr. laga um 

framhaldsskóla. 

Flensborgarskólinn skilgreinir sig sem þjónustu- og menntastofnun sem fyrst og 

fremst miðar að því að bjóða hafnfirskum ungmennum trausta menntun á þeim 

sviðum sem skólinn starfar. Þjónustusvæði skólans markast af grunnskólum 

Hafnarfjarðar. Nemendur, sem ekki eiga heimili í Hafnarfirði, eru þó einnig boðnir 

velkomnir í skólann og skólinn þjónar landinu öllu hvað varðar starfsnám í fjölmiðlun. 

Flensborgarskólinn þjónar breiðum hópi nemenda, allt frá þeim sem þurfa úrræði á 

starfsbraut til þeirra sem vilja nám á sérstakri hraðferð til stúdentsprófs. 

Skólastarfið á árinu 2012 
Á vorönn hófst starfið með undirbúnings- og vinnufundum 4. janúar en kennsla hófst 

5. janúar. Afhending einkunna og prófsýning vorannar fór fram miðvikudaginn 16. 

maí.  

Útskrift vorannar fór fram laugardaginn 19. maí en þá var útskrifaður 101 nemandi 

með alls 105 próf. Þetta var fjölmennasta útskrift í sögu skólans sem framhaldsskóla. 

Sex nemendur útskrifuðust af starfsbraut, 90 stúdentar og níu af fjölmiðlatæknibraut, 

þar af fjórir einnig með stúdentspróf. 26% stúdentanna útskrifuðust eftir þriggja ára 
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nám. 56 karlar voru í útskriftarhópnum en 45 konur. Þetta var í fyrsta skipti í langan 

tíma sem karlar voru fjölmennari í hópi útskriftarnema. 

Skólastarf haustannar hófst formlega með undirbúnings- og vinnufundum 17. ágúst. 

Nýnemar voru jafnframt boðaðir til undirbúnings og kynningar 20. ágúst. Skólasetning 

var miðvikudaginn 22. ágúst og kennsla hófst strax að lokinni skólasetningu. 

Afhending einkunna og prófsýning haustannar fór fram þriðjudaginn 18. desember. 

Útskrift haustannar fór fram föstudaginn 21. desember. 

21. desember voru útskrifaðir 76 nemendur með 79 próf. Alls voru útskrifaðir 72 

stúdentar og sjö nemendur af fjölmiðlatæknibraut. Þrír þeirra sem útskrifuðust sem 

fjölmiðlatæknar útskrifuðust jafnframt sem stúdentar. 47 stúdentanna eða tæp 63% 

útskrifuðust eftir þriggja og hálfs árs nám. Meðalaldur útskriftarhópsins var 19,5 ár. 

Alls útskrifuðust 43 karlar og 33 konur.  

Á árinu 2012 útskrifaði skólinn alls 177 nemendur með 184 próf. Karlar í hópi 

útskriftarnemenda voru 99 (56%) en konur 78 (44%). 

Innritun  

Við innritun fyrir vorönn 2012 bárust skólanum 126 umsóknir, þar af 81 frá 

nemendum sem höfðu skólann sem fyrsta val. Alls fékk 81 nemandi tilboð um 

skólavist en 74 þeirra þáðu hana.  

Góð aðsókn var að skólanum við innritun fyrir haustönn 2012 en umsóknir í heild þó 

nokkru færri en árið áður. Alls bárust skólanum 493 umsóknir, þar af 345 frá 

nýnemum. Af þessum 493 umsóknum voru 244 þar sem Flensborgarskólinn var 

fyrsta val nemenda, þar af voru 149 frá nýnemum. Alls fengu 200 nýnemar og 83 

eldri nemendur tilboð um skólavist. Skólinn hafði gert ráð fyrir að taka inn 189 

nýnema og 40 eldri nemendur en við innritun var ákveðið að fjölga í hópi eldri 

nemenda sem voru innritaðir þar sem færri nemendur héldu áfram milli anna en 

áætlanir skólans höfðu gert ráð fyrir.  

Við lok töflubreytinga um haustið varð niðurstaðan sú að alls hófu nám 186 nýnemar 

og 60 eldri nemendur. Það voru því 14 nýnemar og 23 eldri nemendur eða alls 37 

nemendur sem höfðu fengið tilboð um skólavist en skiluðu sér ekki í skólann þegar á 

reyndi. Margir úr þeim hópi höfðu þó greitt öll gjöld og þannig staðfest tilboð um 

skólavist. Hér var um að ræða mun fleiri nemendur en áður höfðu ekki skilað sér til 

náms á önn og hafði það veruleg neikvæð áhrif á nýtingu og rekstur skólans. 

Nemendafjöldi 

Við lok töflubreytinga  vorannar 2012 voru 750 nemendur í fullu dagskólanámi en auk 

þess voru 11 grunnskólanemendur á nemendaskrá ásamt 14 nemendum á fjölgreina-

braut sem rekin var í samvinnu við Iðnskólann, Hafnarfjarðarbæ og mennta- og 

menningarmálaráðuneytið. Á vorönn voru karlar 53,5% nemendahópsins en konur 

46,5%. Þess ber að geta að við undirbúning vorannar voru rúmlega 770 nemendur 
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skráðir til náms í dagskólanum en rúmlega 20 skiluðu sér ekki til náms þegar 

skólastarfið hófst.  

Við upphaf haustannar 2012 voru 804 nemendur skráðir í fullt dagskólanám en auk 

þess voru 18 grunnskólanemendur á nemendaskrá en þeir stunduðu nám í einum 

áfanga innan skólans í samvinnu við grunnskóla Hafnarfjarðar. Karlar voru 54,1% 

nemendahópsins en konur 45,9%. 

Aldursdreifing nemenda við upphaf haustannar 2012 var eftirfarandi: 

 Nemendur fæddir 1996 voru 188 

 Nemendur fæddir 1995 voru 222 

 Nemendur fæddir 1994 voru 168 

 Nemendur fæddir 1993 voru 131 

 Nemendur fæddir 1992 voru 55 

 Nemendur fæddir 1991 eða fyrr voru 40 

Á fjárlögum fyrir árið 2012 var gert ráð fyrir 819 ársnemendum. Niðurstaðan í lok 

ársins sýnir að skólinn skilar 816 ársnemendum eða þremur færri en áætlanir gerðu 

ráð fyrir.  

Á vorönn 2012 voru 23 nemendur á starfsbraut  skólans en 22 á haustönn. Í 

áætlunum hafði verið gert ráð fyrir 24 – 25 nemendum báðar annir en í fyrsta skipti 

frá upphafi starfsbrautar skólans var brottfall nemenda af starfsbraut báðar annir. Þar 

var um að ræða nemendur sem höfðu ekki lokið fjögurra ára námi en ákváðu 

skyndilega að hætta námi sem hafði veruleg áhrif á rekstur brautarinnar.  

Þegar litið er til innritunar nemenda, bæði fyrir vorönn og haustönn 2012, þá vekur 

athygli hversu margir nemendur, sem sækja um skólann og fá inngöngu, skila sér 

ekki til náms án skýringa þegar á reynir. Í mörgum tilvikum hafa þessir nemendur 

jafnvel greitt öll gjöld og þannig staðfest umsóknina. Einnig hættu óvenju margir 

nemendur fyrstu dögum annar. 

Ekki liggja fyrir skýringar á því hvers vegna aukning varð á þessu brotthvarfi milli ára 

og þarfnast það sérstakrar skoðunar. Í þessu sambandi má benda á að það er 

veikleiki í skipulaginu, sérstaklega milli haust- og vorannar, að eindagi greiðsluseðla 

til staðfestingar á skólavist liggur það nærri upphafi skólastarfs að búið er að 

skipuleggja kennslu og leggja allar meginlínur skólastarfsins. Þess vegna hefur það 

verulega neikvæð áhrif á reksturinn ef margir nemendar hætta við að þiggja skólavist 

á síðustu stundu og/eða láta ekki vita að þeir hafi hætt við.  

Námsframboð 

Námsframboð skólans var óbreytt frá fyrri árum og lögð áhersla á að styrkja það 

námsframboð sem skólinn byggist á og mótar sérstöðu hans. 

Í skólanum eru eftirfarandi stúdentsbrautir: félagsfræðabraut, málabraut, náttúru-

fræðibraut og viðskipta- og hagfræðibraut. Á öllum stúdentsbrautum skólans hefur 
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verið þróað íþróttaafrekssvið og íþróttasvið sem nemendur geta valið innan 

stúdentsbrautanna. Nemendur, sem stunda listnám í viðurkenndum listaskólum, geta 

einnig á samsvarandi hátt tengt það nám stúdentsbrautum skólans. Auk áðurnefndra 

brauta rekur skólinn grunnnám upplýsinga- og fjölmiðlagreina og sérsvið fjölmiðlunar 

í framhaldi af því námi. Jafnframt geta þeir nemendur, sem ljúka fjölmiðlatækninámi, 

lokið skilgreindu námi til stúdentspróf eftir það nám. Þá rekur skólinn starfsbraut sem 

er fjögurra ára nám. Innan skólans er einnig skilgreind almenn námsbraut sem er 

ætluð þeim nemendum sem ekki uppfylla öll skilyrði til innritunar á aðrar brautir 

skólans. 

Við upphaf haustannar 2012 skiptust nemendur þannig á námsbrautir: 

 Almenn námsbraut 40 nemendur 

 Félagsfræðabraut 290 nemendur 

 Málabraut 50 nemendur 

 Náttúrufræðibraut 252 nemendur 

 Viðskipta- og hagfræðibraut 90 nemendur 

 Starfsbraut 23 nemendur 

 Grunnnám upplýsinga- og fjölmiðlagreina 37 

 Fjölmiðlatækni 13 

 Viðbótarnám til stúdentsprófs 9 

Alls voru 180 nemendur skráðir á íþróttaafrekssvið og 22 á íþróttasvið 

stúdentsbrautanna. 

Skólinn hefur í nokkur ár átt í samstarfi við Iðnskólann í Hafnarfirði, Hafnarfjarðarbæ 

og mennta- og menningarmálaráðuneytið um rekstur fjölgreinabrautar sem var til 

húsa í Menntasetrinu við Lækinn í Hafnarfirði. Þar hafa að jafnaði verið 16 – 24 

nemendur á hverju misseri. Sumarið 2012 lá fyrir að þessu samstarfi yrði hætt og 

ákveðið var að Iðnskólinn og Flensborgarskólinn ynnu saman að því að þróa nýja 

framhaldsskólabraut á grunni fjölgreinabrautarinnar. Niðurstaðan varð að þessi nýja 

framhaldsskólabraut yrði innan nemendaskrár Iðnskólans og starfsmenn brautarinnar 

skráðir starfsmenn Iðnskólans. Leigt var nýtt húsnæði að Strandgötu 31 í Hafnarfirði. 

Skólanir vinna saman að skipulagi brautarinnar og nemendurnir njóta stoðþjónustu 

frá báðum skólunum. Nemendur hafa jafnframt möguleika á að sækja nám í einstaka 

áföngum í báðum skólunum og eiga aðild að nemendafélögum beggja skólanna. 

Haustið 2012 voru 24 nemendur innritaðir á framhaldsskólabrautina. 

Starfsmenn og húsnæði 

Í skólanum störfuðu við upphaf vorannar 85 starfsmenn, nokkrir í hlutastarfi þannig 

að stöðugildi voru tæplega 82. Auk þess komu 10 starfsmenn íþróttafélaga í bænum 

að kennslu á íþróttaafrekssviði skólans í tímavinnu í litlu starfshlutfalli. Á haustönn 

störfuðu 87 starfsmenn við skólann í rúmlega 83 stöðugildum. Á haustönn komu alls 

12 starfsmenn íþróttafélaga í bænum að kennslu á íþróttaafrekssviði skólans. Vel 

gekk að ráða starfsfólk í þau stöf sem losnuðu. Meðalaldur kennarahóps skólans á 
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haustönn var 49,73 ár og 40,5% kennarahópsins var 55 ára eða eldri. Þessi hópur 

hefur umtalsverðan kennsluafslátt samkvæmt kjarasamningi.  Meðalkennsluskylda 

kennara á haustönn var 22,6 ár. Konur eru 71,4% kennarahópsins en karlar 28,6%. 

Ef litið er til allra starfsmanna eru konur 74,5% starfsmannahópsins en karlar 25,5%. 

Allir kennarar nema tveir í hlutastarfi voru með fullgild kennsluréttindi. Viðkomandi 

kennarar voru með fullgild fagréttindi, annar með MA-próf og hinn BA-próf. Menntun 

kennara með fullgild kennsluréttindi var eftirfarandi: 

 BA/Bs-próf 29  

 Mped-próf 2 

 MA-próf 18 

 PhD-próf 2 

 Fagnám 4 

 Próf í sérkennslu 7 

Margir kennara hafa menntun umfram skráð lokapróf,s.s. 120 eininga BS-próf tvöfalt 

BA-próf eða heildstætt eins til þriggja missera nám. 

Húsnæði skólans er 7.948 m2 en auk þess leigir skólinn aðstöðu til íþróttakennslu í 

íþróttahúsinu við Strandgötu af Hafnarfjarðarbæ.  

Á árinu var unnið að minni háttar lagfæringum á skólahúsnæðinu í samræmi við 

athugasemdir frá eldvarnaeftirliti. Lokaútekt á húsnæðinu eftir nýbyggingu og endur-

bætur á eldri húsum á árunum 2005 – 2008 fór fram við lok ársins. 

Stofnanasamningar 

Í gildi eru stofnanasamningar við starfsmenn KÍ og SFR. Báðir stofnanasamningarnir 

voru teknir til endurskoðunar á árinu í samræmi við ákvæði þar um. Endurskoðaður 

stofnanasamningur fyrir SFR-félaga var samþykktur í september en við lok ársins var 

endurskoðun á stofnanasamningi KÍ-starfsmanna ekki lokið. 

Heilsueflandi framhaldsskóli 

Flensborgarskólinn tók að sér að vera tilraunaskóli í verkefni Lýðheilsustöðvar ( síðar 

Embætti landlæknis) um heilsueflandi framhaldsskóla. Undirbúningsvinna var mikil á 

skólaárinu 2009 – 2010  en verkefnið hófst síðan formlega 1. október 2010. Verkefnið 

Heilsueflandi framhaldsskóli er víðtækt forvarnaverkefni (sjá fylgiskjal 1) sem nær yfir 

fjögur ár í senn og er eitt málefni í forgrunni á hverju ári. Fyrsta árið var það næring, 

annað árið hreyfing, síðan geðrækt og loks lífsstíll. Flensborgarskólinn fékk gullmerki 

verkefnisins fyrir næringarþáttinn strax við upphaf verkefnisins sem þýðir að skólinn 

uppfyllir öll viðmið sem lögð eru til grundvallar í næringarþætti verkefnisins. Skólinn 

fékk jafnframt sérstaka viðurkenningu Embættis landlæknis, Gulleplið, vorið 2011 fyrir 

vinnu sína og framlag til verkefnisins. 

Vorið 2012 fékk skólinn gullviðurkenningu fyrir þemaár hreyfingar ásamt því að fá 

gullviðurkenningu í annað sinn fyrir næringarþáttinn. Haustið 2012 fór formlega af 
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stað ár geðræktar innan verkefnisins og stefnir skólinn á að uppfylla öll viðmið 

gullmerkis. Stutta samantekt á helstu viðburðum ársins 2012 er að finna í fylgiskjali 2. 

Innan skólans fer fram mikil vinna við þróun verkefnisins og jafnframt mikill tími í 

ráðgjöf við þá skóla sem eru að hefja þetta verkefni. Nemendur eru virkir þátttakendur 

í öllu skipulagi þess. 

Kafli 2 í skólasamningi Flensborgarskólans 

1) Nemendur 

Flensborgarskólinn leggur höfuðáherslu á að þjóna hafnfirskum unglingum. Í skóla-

samningi er þó gert ráð fyrir að allt að 20% nýnema geti komið utan heimasvæðis. 

Ekki reyndi á þessa reglu við innritun því meira en 95% nýnema komu úr grunn-

skólum Hafnarfjarðar. 

Flensborgarskólinn leggur áherslu á einstaklingsbundið nám, þétt utanumhald með 

nemendum og vinnu gegn brottfalli.  

 Á árinu 2012 var haldið áfram að þróa samvinnu við grunnskólana í Hafnarfirði 

vegna innritunar til að tryggja að nemendur raðist „rétt“ í byrjunaráfanga og fái 

eins góða þjónustu og unnt er við upphaf náms í skólanum.  

 Vikulega eru samráðsfundir allra stjórnenda og allra ráðgjafa sem koma að 

stoðþjónustu og utanumhaldi með nemendum. 

 Nemendaverndarráð fundar reglulega allt skólaárið.  

 Vinnu- og verklagsreglur stoðþjónustu eru í sífelldri endurskoðun og er reynt 

að bregðast hratt við öllum málum sem upp koma. 

Skólinn setur sér það markmið að heildarnýting í námshópum, miðað við viðmið 

reiknilíkans fyrir fjárveitingar til framhaldsskólanna, sé 97 – 100% við upphaf hverrar 

annar. Á árinu 2012 náðist þetta viðmið, var rétt rúm 98% við upphaf vorannar en 

rúm 99% við upphaf haustannar.  

Skólinn hefur sett sér það markmið að brottfall frá námi innan annar sé undir 5% 

miðað við ársnemendafjölda við lok töflubreytinga. Útreikningur brottfalls miðast við 

fjölda ársnemenda. 

Á árinu 2012 náðist þetta markmið ekki. Á vorönn var brottfall innan annar 5,6%, þar 

af 1,3 % sem ekki mættu til lokaprófs þrátt fyrir að stunda nám allt til loka annar.     

4,3 % hættu í einstaka áföngum eða alveg í skólanum á vorönn.  

Á haustönn var brottfallið 7%, þar af 2,4% sem ekki mættu til prófs í einstaka 

áföngum þrátt fyrir að stunda nám til loka annar. 4,6% hættu í einstaka áföngum eða 

alveg í skólanum á haustönn. 

Brottfall nemenda á árinu 2012 var nokkru meira en þekkst hefur í skólanum í mörg 

ár. Það er þó sérstaklega haustönnin sem sker sig úr. Brottfall þeirra sem hættu í 

skólanum innan annar hefur ekki verið jafnhátt í nokkur misseri. Í þessu sambandi 
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vekur einnig athygli að aldrei hafa  jafnmargir sem fengu tilboð um skólavist ekki 

skilað sér til náms eins og við upphaf haustannar 2012.  Brottfall, sem felst í því að 

nemendur hætta í einstaka áföngum innan annar eða hætta alveg í skólanum, hefur 

undanfarin ár ætíð verið bilinu 3,5 – 5,5% á hverri önn. Námsráðgjafar og aðrir í 

stoðkerfi skólans hafa undanfarin ár fylgst vel með námsframvindu og skólasókn 

nemenda og sífellt aukin áhersla er lögð á að reyna að grípa inn í um leið og sjást 

merki um að eitthvað sé að fara úrskeiðis hjá einstökum nemendum. Þessir aðilar eru 

sammála um að geðræir og félagslegir erfiðleikar í nemendahópnum fari vaxandi, 

einstök mál verði erfiðari og það flókin að á vettvangi skólans séu ekki miðlar né 

úrræði sem duga fyrir þennan hóp nemenda.  

Aukinn almennur doði og áhugaleysi fyrir náminu hjá vissum hópi nemenda virðist 

fara vaxandi og sífellt erfiðara er að vinna með þann hóp. Bilið á milli þessa hóps og 

þess fjölmenna hóps sem vel gengur er að aukast. Staða þeirra sem eiga undir högg 

að sækja er mikið áhyggjuefni, ekki síst þar sem skólinn hefur á sama tíma ekki 

getað bætt við stoðþjónustu þessa hóps heldur þvert á móti þurft að draga úr henni 

vegna fjárhagsörðugleika. 

Á árinu 2012 var haldið áfram að þróa verklag í kringum fjölbreyttara námsmat, s.s. 

munnleg próf fyrir nemendur sem stríða við lestrar- og/eða skriftarörðugleika. 

Framkvæmd munnlegra prófa hefur fengið fasta formgerð og gefst vel.  

Á árinu 2012 var haldið áfram að þróa stoðhópa í HMN og TJÁ og skerpt á 

vinnureglum kennara og kröfum til nemenda í þessum áföngum. 

Á árinu 2012 var makvisst haldið áfram að vinna að forvörnum innan skólans. 

Niðurstöður í skýrslum Rannsóknar- og greiningar á undanförnum árum sýna 

ótvíræðann árangur skólans í forvörnum. Skólinn hefur í mörg ár nýtt áfengismæla 

skipulega á skemmtunum. Í kjölfar úrskurður Umboðsmanns Alþingis um notkun 

áfengismæla á skemmtunum nemenda og tilmæli mennta- og menningarmála-

ráðherra til skólameistara í kjölfar þess úrskurðar hefur leitt til þess hætt hefur verið 

við að krefjast þess að allir í einstaka hópum, s.s. nýnemar eða þeir sem eru undir 18 

ára aldri blási við komu á böll. Þeim markmiðum að öll böll skólans yrðu áfengislaus á 

árinu 2012 var frestað í kjölfarið. Áfram er þó unnið með stjórn nemendafélagsins að 

jákvæðri þróun félagslísfsins. Á haustönn var í fyrsta sinn, í áratugi, haldið ball í 

húsakynnum skólans sem heppnaðist mjög vel.  

Skipulag forvarna skólans hefur verið fellt undir verkefnið Heilsueflandi framhaldsskóli 

og vísast til sérstaks kafla um það verkefni í ársskýrslunni sem og til fylgiskjala 1 og 

2.  Stýrihópur skólans um Heilsueflandi framhaldsskóla heldur utan um allar forvarnir.  

 

2) Nám og námskrá.  

Áfram var unnið að nýrri námskrá á árinu 2012. Sérstakur ritstjóri hafði umsjón með 

starfinu ásamt aðstoðarskólameistara en haustið 2012 var ritstjórastarfið lagt niður. 



 
 

10 
 

 Nýr almennur hluti var birtur á árinu 2012. 

 Mikil umræða fór fram meðal stjórnenda um stúdentsbrautir og skipulag þeirra. 
Það starf gekk þó hægar en óskað var vegna kjaraspennu. Engu að síður 
liggja á borðinu nokkrar útfærslur og í raun spurning hver þeirra verður valin.  

 Jafnframt hefur vinna verið lögð í framhaldskólabraut og einnig rætt um úrræði 
fyrir nemendur sem standa höllum fæti í skólanum og flosna upp.  

 Hér mætti kalla eftir ákveðnari leiðsögn ráðuneytisins. 

 Björg Pétursdóttir kom og hélt fyrirlestrar-/spjallfund um námskrármál og sama 
gerði Guðrún Geirsdóttir um kennsluhætti. Bæklingum með aðalnámskrá og 
grunnþáttum er kerfisbundið haldið á lofti. 

Mikil vinna hefur farið í að námstengja vinnu við Heilsueflandi framhaldsskóla. 

 

3) Kennsla 

Allir kennarar skólans nota kennslukerfi skólans, Námsnetið (My School)  

Tekinn var áfangi í endurnýjun á tölvukosti skólans. Þetta var það verkefni sem allir 

starfsmenn skólans voru sammála um, í starfsmannasamtölum og viðhorfskönnun-

um, að væri mest aðkallandi innan skólans. Forgangsröðun, sem starfsmenn settu 

fram, var notuð við úrbæturnar. Hvað unnt var að gera takmarkaðist þó af erfiðri 

fjárhagsstöðu skólans.  

Á árinu 2012 var unnið áfram eftir óbreyttu skipulagi við sjálfsmat skólans en haldið 

áfram við að tengja vinnu við sjálfsamt betur við markmið skólans og formlegra 

mælingu á einstaka þáttum starfseminnar.  

Skýrsla um sjálfsmat skólaársins 2011 – 2012 hefur verið birt í sérstakri sjálfsmats-

skýrslu á vefslóðinni http://www.flensborg.is/Skolinn/Sjalfsmat/  

Sjálfmatsáætlun fyrir skólaárið 2012 – 2013  er birt í fylgiskjali 4. Ekkert ytra mat var 

framkvæmt við Flensborgarskólann á árinu 2012. 

Námsmatsaðferðir innan skólans eru til reglubundinnar umræðu og þróunar innan 

einstakra kennslugreina og á vinnufundum kennara. 

4) Stjórnun og þróun mannauðs  

Lögð er áhersla á að vinna með starfsaðstæður og starfsanda innan skólans. 

Samheldni og góður starfsandi innan starfsmannahóps er mikilvægur fyrir farsælt 

skólastarf. Í þessu sambandi nýtir skólinn sér reglulega niðurstöður úr könnunum 

Capacent í tengslum við verkefnið Stofnun ársins. Skólinn hefur í heild sinni fengið 

góða útkomu í þeim könnunum en þar hafa jafnframt komið fram vísbendingar um 

þætti sem ástæða var til að vinna frekar með, sérstaklega hvað varðar launamál og 

tölvu- og tækjabúnað starfsmanna. Niðurstöður eru teknar til umræðu í starfsmanna-

hópnum hverju sinni. 

 

http://www.flensborg.is/Skolinn/Sjalfsmat/
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Auk þessa má nefna eftirfarandi verkefni: 

 Allir starfsmenn fara árlega í starfsmannasamtöl en mannauðsstjóri sér um 

skipulag og úrvinnslu samtala. Samtöl eru framkvæmd af millistjórnendum 

(sviðsstjórum) og skólameistara. Starfsmannasamtölin eru mikilvægur þáttur í 

þróun mannauðs og sjálfsmatsferli skólans. 

 Til að efla boðskipti, opna og efla stjórnsýslu skólans var þróaður nýr innri 

vefur (sharepoint) á árinu 2011 og hefur hann síðan verið innleiddur fyrir alla 

starfsmenn á árinu 2012. Þessi nýi vefur er öflugt samskipta, skráninga og 

gagnageymslukerfi í rafrænu formi.  

 Stjórnendur reyna að vera sýnilegir starfsmönnum í frímínútum og matarhléum 

og taka þátt í daglegum umræðum starfsmanna. 

 Lögð er áhersla á sveigjanleika til að auðvelda starfsmönnum að samræma 

starf sitt og fjölskyldulíf. 

 Mannauðsstjóri skipuleggur uppákomur og fyrirlestra sem miða að því að efla 

samheldni og einingu starfsmannahópsins. 

 Mannauðsstjóri fylgist með líðan starfsmanna og stýrir inngripi ef þarf. 

Skólinn hefur fræðsluáætlun fyrir starfsmenn sem byggist á niðurstöðum starfs-

mannasamtala, öðrum þáttum innra mats og stefnu skólans. Fræðsluáætlunin tekur 

bæði til námskeiða sem starfsmenn sækja utan skólans sem og fræðslu fyrir 

starfsmenn sem haldin er innan skólans. Markmið fræðsluáætlunar er að undirbyggja 

starfsþróun starfsmanna.  

5) Fjármál og rekstur 

Flensborgarskólinn hefur lengi glímt við erfiðleika í rekstri og uppsafnaðan 

rekstrarvanda. Um fyrri ár vísast í ársskýrslur og greinargerðir með fjárhagsáætlun-

um undanfarinna ára. 

Fjárlög fyrir árið 2012 gerðu ráð fyrir svipaðri starfsemi og árið áður. Fjöldi ársnem-

enda var óbreyttur á milli ára eða 819 nemendur. Gerð var krafa um áframhaldandi 

sparnað. Fjárheimild samkvæmt fjárlögum var 624,4 m.kr. en þar af voru sértekjur 

37,7 m.kr. og 6,4 m.kr innheimtar sem ríkistekjur. Framlag ríkissjóðs 582,3 m.kr. Í 

uppgjöri við lok árs vegna námsorlofa, viðbótarframlags til framhaldsskóla í fjárauka-

lögum og sérstaks framlags vegna íslenskukennslu fyrir útlendinga bættust 11,4 m.kr 

við fjárheimildir ársins. Á móti kom frádráttur vegna nemendauppgjörs, alls 10,7 m.kr. 

þar sem ársnemendur skólans voru 816 í stað 819. Vegna brottfalls nemenda af 

starfsbraut voru ársnemendur starfsbrautar 22 en ekki 25 eins og áætlanir gerður ráð 

fyrir. Í uppgjöri var 10,7 m.kr. frádráttur vegna sérkennslu og ADL. Framlag ríkissjóðs 

varð því um 583,1 m.kr. á árinu (fylgiskjal 3). 

Rekstrarúrgjöld ársins voru 680 m.kr. og tekjur alls 65,3 m.kr. Rekstrarhalli ársins 

varð því 31,6 m.kr. þegar allt er talið. Uppsafnaður halli milli ára var 25,5 m.kr. og 

bókfærður halli ársins í heild 31,6 m.kr. Skuld við ríkissjóð er því 57,1 m.kr. við lok 

ársins eða rúm 9,5% af fjárlögum ársins 2013. 
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Við greiningu á hallanum kemur í ljós gríðarlegur halli á rekstri starfsbrautar skólans 

fyrir fatlaða nemendur. Halli á rekstri brautarinnar að teknu tilliti til frádráttar í uppgjöri 

var tæpar 20 m.kr. Annar stór liður er kostnaður vegna forfalla í langtímaveikindum 

starfsmanna. Sá kostnaður nam rúmum 8 m.kr á árinu 2012. Á árinu 2012 tók skólinn  

þátt í, með Iðnskólanum í Hafnarfirði, að stofna til nýs námsframboðs á grunni 

fjölgreinabrautar sem er námsúrræði fyrir nemendur sem standa mjög höllum fæti í 

skólakerfinu við lok grunnskólans og þurfa mikla þjónustu. Framlag til þessa náms-

úrræðis dugði ekki til rekstursins á þessu fyrsta misseri og kostnaður sem nemur 

tæpri 1. m.kr. féll á Flensborgarskólann árið 2012. 

Á árinu kom í ljós að launasetning skólameistara hafði verið röng í nokkur ár. Við lok 

ársins var hún leiðrétt fyrir hluta tímabilsins aftur í tímann. Kostnaður vegna þess var 

um 700 þúsund krónur sem féll á árið 2012. 

Rekstur starfsbrautarinnar þarf að skoða frá grunni. Það verður að vera sameiginlegt 

verkefni ráðuneytis og skólans. Miðað við núverandi skipulag og samsetningu 

nemendahópsins er ekki unnt að halda úti þessu námsframboði að óbreyttum fjár-

framlögum. Einnig þarf að skoða sérstaklega sértæk úrræði, s.s. viðbótarframlag, 

þegar mikil langtímaveikindaforföll koma upp.  

Miðað við núverandi stöðu og fjárframlög virðist með öllu óraunhæft að reksturinn geti 

gengið upp.  

6) Samstarf við aðra 

Flensborgarskólinn hefur verið í samstarfi við Starfsendurhæfingu Hafnarfjarðar sem 

kaupir kennslu af skólanum sem nemur að jafnaði einu stöðugildi á önn. Því samstarfi 

lauk án fyrirvara við lok ársins vegna breytinga á rekstrarumhverfi og þar með 

áherslum hjá Starfsendurhæfingu Hafnarfjarðar.  

Foreldrastarf við skólann er komið í fastar skorður. Annars vegar starfar öflugt 

foreldrafélag með kór skólans og hins vegar lögskipað foreldraráð sem í raun, auk 

lögskipaðs hlutverks, virkar eins og hefðbundið foreldrafélag við skólann. Komin er 

ákveðin formfesta á samstarf skólans og foreldraráðs. Þar má nefna: 

 Kynningarfundur er fyrir foreldra nýnema við upphaf náms. 

 Reglulega eru samráðsfundir skólameistara og fulltrúa starfsmanna með stjórn 

foreldraráðs á starfstíma skólans. 

 Áheyrnarfulltrúi foreldra situr í skólanefnd sem fundar mánarðarlega. 

 Fulltrúar foreldra sitja í stýrihópi um Heilsueflandi framhaldsskóla. 

 Skólameistari sendir fréttir úr skólalífinu rafrænt á foreldra að jafnaði einu sinni 

í mánuði og oftar ef tilefni er til.  

 Fræðslufundir eru fyrir foreldra 1 – 2 sinnum á önn. 

 Styrktarsjóður er til fyrir nemendur sem eiga erfitt með að fjármagna bóka-

kaup. 
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 Foreldrakaffi. Þá bjóða foreldraráð og skólinn foreldrum nemenda að koma í 

skólann með börnunum í morgunkaffi í eina klukkustund þar sem eru stutt 

innleg um einhverja þætti skólastarfsins og óformlegar umræður um hvaðeina 

sem snertir skólastarfið. Frá upphafi hafa ætíð 80 – 100 foreldrar mætt í 

morgunkaffi. 

Mikill vilji er bæði hjá skólanum og núverandi stjórn foreldraráðsins að þróa starfið 

enn frekar. Á árinu 2013 er stefnt á að huga sérstaklega að tengingu milli stjórnar 

nemendafélagsins og foreldraráðsins. Foreldraráðið hefur lýst vilja sýnum að til að 

skoða hvernig það getur komið til stuðnings nemendafélaginu í starfi þess.  

Skólinn ræktar samstarf í nærsamfélaginu. 

 Samráðsfundir og upplýsingamiðlun með stjórnendum og námsráðgjöfum 

grunnskólanna vegna  inntökureglna og röðunar í áfanga. 

 Reglulegir samráðsfundir a.m.k. tvisvar á önn með forvarnafulltrúa Hafnar- 

fjarðarbæjar og  sálfræðingi frá félagsþjónustunni sem sitja í samráðshópi sem 

var stofnaður til stuðnings vinnu  með nemendur skólans  sem eiga við félags-

fælni eða  önnur geðræn vandamál að stríða. 

 Fulltrúi skólans situr í Litla hópi sem er samráðvettvangur allra sem koma að 

forvarnamálum í Hafnarfirði. 

 Reglulegir samráðsfundir með öllum íþróttafélögum í bænum vegna  íþrótta-

afrekssviðs skólans. 

 Samvinna við Hlaupahóp FH og Skokkhóp Hauka varðandi framkvæmd 

Flensborgarhlaupsins sem komið var á fót í tengslum við verkefnið Heilsu-

eflandi framhaldsskóli.  

 Samstarf við skólaskrifstofu Hafnarfjarðar um nemendspár og annað sem 

snertir yfirfærslu nemenda frá grunnskóla til framhaldsskóla. 

 Samstarf við skólaskrifstofu Hafnarfjarðar, grunnskólana og leikskólana í 

tengslum Heilsueflandi framhaldsskóla. 

 Samráð við IH um framhaldsskólabraut, Heilsueflandi framhaldsskóla og 

innritun.  

Stjórn skólans 
Yfirstjórn skólans fundar reglulega tvisvar í viku. 

Yfirstjórn skólans skipa:  

Einar Birgir Steinþórsson skólameistari 

Magnús Þorkelsson aðstoðarskólameistari 

Hrefna Geirsdóttir áfangastjóri 

Bryndís Jóna Jónsdóttir mannauðsstjóri 

Eygló Hjaltadóttir fjármálastjóri. 
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Skólanefnd Flensborgarskólans fundar að jafnaði einu sinni í mánuði tíu mánuði 

ársins. Skipunartími skólanefndar rann út í desember 2012 og þá var skipuð ný 

skólanefnd. 

Skólanefndina, sem lauk störfum 20. desember 2012, skipuðu: 

Mjöll Flosadóttir formaður 

Jóhanna Engilbertsdóttir varaformaður 

Albert Már Steingrímsson 

Árni Áskelsson 

Ingvar Viktorsson 

Áheyrnarfulltrúar voru: 

Stefán Örn Valdimarsson kennari 

Páll Ólafsson formaður foreldraráðs 

Arnar Snær Benediktsson oddviti NFF 

Aðstoðarskólameistari er ritari skólanefndar. 

Núverandi skólanefnd skipa: 

Albert Már Steingrímsson formaður 

Ingvar Viktorsson 

Jónatan Garðarsson 

Pétur Óskarsson 

Ragnheiður Gestsdóttir 

Áheyrnarfulltrúar starfsmanna, nemenda og foreldra eru þeir sömu og í fyrri 

skólanefnd. 

Skólaráð, sem er skólameistara til samráðs við stjórnun skólans, fundar reglulega 

einu sinni í viku á starfstíma skólans. Í skólaráði sitja: skólameistari, aðstoðarskóla-

meistari, áfangastjóri, tveir fulltrúar kennara, oddviti NFF og formaður hagsmunaráðs 

NFF. 

Yfirstjórn skólans fundar með sviðsstjórum skólans í hverri viku. Á sviðsstjórafundum 

eiga sæti: skólameistari, aðstoðarskólameistari, áfangastjóri, mannauðsstjóri, 

mætingastjóri, sviðsstjóri starfsbrautar, sviðsstjóri félagssviðs, sviðsstjóri málasviðs, 

sviðsstjóri raungreinasviðs og annar námsráðgjafa skólans. 

Kór Flensborgarskólans 
Starf Kórs Flensborgarskólans var með miklum blóma. Rétt 10% nemenda eru í 

kórnum hverju sinni. Nám í Kór Flensborgarskólans er talið sem ein eining í uppgjöri 

skólans. Þetta stendur undir um helmingi launa kórstjóra. Skólinn leggur áherslu á að 

fá vinnu nemenda í kórnum metna til þriggja eininga á önn þar sem það nám og sú 

vinna, sem nemendur færa fram í kórnum, stendur sannanlega undir slíku mati. Innan 

skólans er verið að vinna drög að heildstæðri námskrá fyrir kórinn. Leitað verður 

staðfestingar mennta- og menningarmálarðuneytis á þeirri námskrá þegar hún verður 

fullbúin. 
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Annað fjármagn en laun leggur skólinn ekki til kórsins nema gegn vinnu stöku 

sinnum. Á móti koma tekjur af miðasölu sem renna beint til kórsins. Að auki starfrækir 

kórstjóri svokallaðan eldri kór sem er án fjárveitinga frá skólanum. Allt fjármagn sem 

þarf til efniskaupa (tónverk, möppur, kórbúningar, auglýsingar, prentun o.fl.), ferða, 

æfingabúða, kóramóta, keppna eða annars kemur með fjáröflunum. 

Nemendafélagið 
Starfsemi NFF er í föstum skorðum en á árinu 2012 var starf þess óvenjuöflugt. 

Nemendur hafa unnið vel með skólanum við þróun verkefnisins Heilsueflandi 

framhaldsskóli.  Vaxandi vilji er meðal forsvarsmanna nemenda til að vinna að 

forvarnarmálum í víðum skilningi þó áherslur stjórnenda skólans og stjórnar NFF fari 

ekki alltaf saman. 

Helstu þættir starfsemi NFF eru söngkeppni, dansleikir, vakningardagar, árshátíð en 

að auki hafa verið haldnar vímulausar skemmtanir af öðrum toga einnig, s.s. 

sundlaugapartí, trúbadorakeppni, „lazertag“ o.fl. 

Hefðbundin busavígsla var lögð af haustið 2012 og í stað hennar var boðin 

skemmtidagskrá sem hafði það markmið að bjóða nýja nemendur skólans velkomna 

á jákvæðan og uppbyggilegan hátt. Nemendur voru missáttir við þessa ákvörðun 

stjórnenda skólans  en stjórn NFF stóð sig vel á þessum tímamótum og vann úr 

stöðunni með stjórnendum þegar ákvörðunin lá fyrir.  

Fjármál NFF eru sett undir árvökult auga og eftirlit fjármálastjóra. Miðað við 

umsetningu hér má ímynda sér að velta nemendafélaga og þeirra sem nýta sér 

viðburði á þeirra vegum sé verulega stór þáttur í hagkerfi nærsamfélaga skólanna. 

Menntun nýbúa 

Þjónusta við menntun nýbúa hefur verið skilgreind. Hér er um að ræða hóp nemenda 

með mjög ólíkan bakgrunn og forsendur. Í skólanum er nokkur hópur nýbúa sem 

fylgir almennri námskrá og stendur sig almennt mjög vel í námi. Annar hópur nýbúa, 

sem hefur búið stutt í landinu og hefur litla sem enga þekkingu í íslensku máli, er það 

fámennur að erfiðleikar eru við að skapa honum fullnægjandi þjónustu vegna mikils 

kostnaðar. Á árinu 2013 er stefnt að auknu samstarfi framhaldsskólanna í Hafnarfirði 

varðandi framboð á kennslu fyrir nýbúa í bænum og er þá sérstaklega litið til 

samstarfs um íslenskukennslu og kennslu um íslenskt samfélag. 

Gott samstarf er við samtök sem sjá um skiptinema (AFS/ROTARY) og hefur 

skólanum borist hrós fyrir þjónustu við þennan hóp nemenda. Skólinn hefur útbúið 

rafrænt eyðublað fyrir AFS þannig að skólar geti á einfaldan hátt útbúið námsferla 

fyrir nemendur. 
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Dreifnám og upplýsingatækni 
Eins og fjallað hefur verið um í eldri skýrslu þá var það mjög til vansa fyrir skólann og 

ímynd hans þegar fjarnám grunnskólanemenda var lagt af enda var það þáttur í að 

byggja upp sveigjanleg skólaskil milli grunn- og framhaldsskóla og bæta þjónustu við 

nemendur á svæðinu. Eilítil von kviknaði þegar boðað var að Alþingi væri að skoða 

þetta en ekki varð af því.  

Það er mikill hugur í kennurum og stjórnendum í þessu máli og ljóst að svigrúm 

verður til að skoða almennt fjarnám og fjarnám fyrir grunnskólanemendur frá og með 

hausti 2013. Er sá undirbúningur hafinn.  

Flensborgarskólinn er tengdur FS-netinu og notar INNU. Skólinn notar Námsnetið 

(My School) sem kennslukerfi en Flensborgarskólinn var einn af fyrstu framhalds-

skólunum til að taka það í notkun og kom að þróun þess. Á haustönn 2012 hófst 

vinna við að þróa Námsnetið þannig að dagleg notkun kennara á INNU minnki. Innri 

vefurinn, sem kallast Flensan, gengur allvel en ljóst má vera að það að nota mörg 

gagnasvæði (heimasvæði,póstsvæði, Námsnet, Innu, Flensu) er íþyngjandi. Auk 

þeirra eru gegnir.is, namskra.is og fjöldi annarra skylduvefja. 

Allar kennslustofur skólans eru búnar tölvu og skjávarpa. Í skólanum eru þrjár 

kennslustofur með 18 – 28 tölvum hver auk tölvutorgs fyrir nemendur þar sem eru 16 

vélar. Auk þessa er fjölmiðladeild skólans búin 14 tölvum og fjölþættum öðrum búnaði 

sem nauðsynlegur er til náms í fjölmiðlun. Stór hluti tölvubúnaðar er orðinn mjög 

gamall og þarfnast endurnýjunar. Þá er sérhæfður búnaður á starfsbraut og í 

verklegum raungreinastofum svo nokkuð sé nefnt. Þá heldur skólinn úti upplýsingavef 

(www.flensborg.is) auk þess að reka fjölmiðlavefina gaflari.is og netsamfelag.is en 

um þá eru senda fréttir í texta, hljóði og mynd. 

 Allir kennarar skólans hafa vinnustöðvar með tölvuaðgengi í gegnum útstöð við 

netþjóna skólans. Í skólanum er þráðlaust netkerfi. 

Skólinn er áskrifandi að Office-hugbúnaði auk ýmiss sértæks hugbúnaðar til kennslu í 

fjölmiðlun. Skólinn er með starfsmann í hálfu starfi til að sinna tölvumálum á staðnum 

en er auk þess með þjónustusamning við Tölvustoð.  

Mikil bragarbót hefur verið gerð á tölvubúnaði en nokkuð mikið er eftir og ljóst að 

þegar endurnýjun þess búnaðar lýkur þarf að vera búið að endurnýja það sem nýjast 

telst núna. Víst er tölvubúnaður til mikilla bóta í öllu starfi skólans en hann er 

peningalegt svarthol hvað varðar rekstur. 

Erlent samstarf 

Starfsbraut Flensborgarskólans átti í samstarfi við starfsbraut Sandvika Videre-

gående skole í Noregi. Það kom 14 manna hópur frá Noregi í heimsókn í mars en 16 

manna hópur fór frá okkur til Noregs í byrjun maí. Samstarfið var fjármagnað í 

gegnum Nord-plus verkefnið. Mikil vinna starfsmanna liggur að baki slíku samstarfi 

starfsbrauta milli landa en þetta samstarf tókst vel og var lærdómsríkt. Skólaárið 2012 

http://www.flensborg.is/


 
 

17 
 

– 2013 er ekkert erlent samstarf nemenda á starfsbraut á döfinni af fjárhags-

ástæðum. 

Flensborgarskólinn hefur lengi átt í samstarfi við Falkonergården Gymnasium í 

Frederiksberg í Danmörku. Nemendur Flensborgarskólans í lokaáfanga í dönsku á 

málabraut fara að öllum jafnaði á hverri vorönn í námsferð til Falkonergården ásamt 

kennara þar sem þeir fá m.a. kennslu og þjálfun í dönsku hjá kennurum og 

nemendum danska skólans. Nemendur í líffræði frá Falkonergården koma til 

Flensborgarskólans í samsvarandi heimsókn. Þetta samstarf er að stærstum hluta 

fjármagnað innan Nord-plus verkefnisins og sjálfsaflafé nemenda. 

Rúmlega 20 manna hópur ásamt kennurum fór slíka ferð fyrri hluta mars 2012 og 

hópur kom til okkar frá Danmörku í lok mars. 

Þetta samstarf mun liggja niðri skólaárið 2012 -2013 af fjárhagsástæðum. 

Undanfarin ár hefur Flensborgarskólinn einnig átt í miklu samstarfi við Tornbjerg 

Gymnasium í Óðinsvéum. Það samstarf er þverfaglegt og byggist einnig á miklu 

samstarfi kennara frá skólunum. Hvor skóli velur sérstaklega hóp 25 – 28 nemenda í 

hvert sinn til að taka þátt í þessu samstarfi. Í verkefnavinnu nemenda er lögð áhersla 

á stærðfræði og raungreinar, þó með tengingu við félagsgreinar. Verkefnið hefur 

verið fjármagnað úr Nord-plus ásamt sjálfsaflafé nemenda og kennara. Eftir að þetta 

samstarf hafði legið niðri í eitt ár, þar sem ekki fengust styrkir, þá fékkst aftur styrkur 

á árinu 2010 fyrir skólaárið 2010 – 2011. Ekki fékkst styrkur í verkefnið skólaárið 

2011 – 2012 né skólaárið 2012 – 2013 og óvíst hvert framhald verður á þessu 

samstarfi sem þó hefur ótvírætt gefið bæði nemendum og kennurum skólanna mikið 

þau ár sem það hefur verið í gangi. Áfram er þó unnið óformlega að áframhaldandi 

samstarfi 

Lokaorð 
 

Á árinu 2012 var unnið öflugt starf í Flensborgarskólanum og flest markmið sem sett 

voru í starfinu gengu eftir.  

Skólinn er í forustu íslenskra framhaldsskóla í forvörnum og áherslu á heilbrigt líferni. 

Skólinn er forustuskóli við innleiðingu á verkefninu Heilsueflandi framhaldsskóli í 

samvinnu við landlæknisembættið undir merkjum HOFF-samstarfsins. Skólinn vinnur 

mikla þróunarvinnu á þessu sviði og er í mikilvægu ráðgjafarhlutverki fyrir aðra 

framhaldsskóla sem í sama kjölfar sigla og skólinn í þessu verkefni. 

Flensborgarskólinn er einnig í forustu við þróun náms fyrir  nemendur sem stunda 

afreksíþróttir sem hluta af námi sínu í framhaldsskóla. Litið er til skólans varðandi 

þessa uppbyggingu, bæði frá öðrum framhaldsskólum sem og íþróttahreyfingunni. 

Foreldrasamstarf er í mikilli uppbyggingu við skólann sem þegar hefur ótvírætt haft 

jákvæð áhrif á starf skólans nemendum og starfsmönnum til heilla. 
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Stjórnendur og aðrir starfsmenn skólans hafa náð að tengja starf hans við stoðkerfi 

og grunnskóla Hafnarfjarðar svo nú erum við með í ráðum þegar skólapólítík og 

félagsleg úrræði eru til umræðu í nærsamfélaginu. 

Bætt húsnæðismál og öflugt innra starf, agi og aðhald auk þeirra upplýsinga sem við 

fáum frá háskólum um námsgengi nemenda skólans benda til þess að skólinn sé á 

réttri leið. Aðsókn að honum er mikil og jákvæð viðbrögð við starfsemi hans berast frá 

foreldrum og öðrum sem hann á í samstarfi við. 

Lokið hefur verið við endurskoðun á almennum hluta námskrár skólans en þróun og 

innleiðing nýrra námsbrauta hefur verið í vissri biðstöðu vegna ytri aðstæðna, s.s. 

kjarasamninga kennara. Innan skólans hefur þó farið fram mikil vinna á síðustu 

misserum við þá endurskoðun þannig að það á ekki að taka langan tíma að leggja 

fram skipulag nýrra námsbrauta þegar aðstæður leyfa. Skólinn stefnir að því að hefja 

kennslu samkvæmt nýju brautaskipulagi haustið 2014 en kjarasamningar í byrjun árs 

2014 munu ráða hvort það gengur eftir. 

Sterkar vísbendingar eru um að brottfall nemenda sé að aukast samhliða því að fleiri 

nemendur virðast eiga við fjárhagslega-, félagslega- og geðræna erfiðleika að stríða. 

Þetta veldur verulegum áhyggjum. Mjög mikilvægt er að stjórnvöld, skólarnir og 

samfélagið taki strax þessar vísbendingar alvarlega og bregðist við. 

Skólinn glímir við verulega fjárhagslega erfiðleika sem verður að finna lausn á. Á 

árinu 2012 byggðist sá vandi fyrst og fremst á tveimur þáttum, miklum rekstrarhalla 

starfsbrautar skólans og miklum kostnaði vegna veikindaforfalla kennara. Skólinn 

hefur lagt mikið í að byggja upp gott stoðkerfi fyrir nemendur. Sú staðreynd hefur leitt 

til þess að sífellt fleiri nemendur, sem eiga við einhverja erfiðleika að stríða, leita 

skólavistar. Mikið brottfall er úr þessum hópi sem aftur skapar rekstrarvanda. Þrátt 

fyrir einlægan vilja innan skólans þá eru heilsufarslegir erfiðleikar margra nemenda 

það miklir að skólinn hefur engin úrræði til að hjálpa þeim með fullnægjandi hætti 

þannig að þeir geti stundað nám.  

26. febrúar 2013 

 

Einar Birgir Steinþórsson 

Skólameistari 
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Fylgiskjal 1 

Flensborgarskólinn Heilsueflandi framhaldsskóli  
Flensborgarskólinn er fyrsti framhaldsskólinn á landinu til að innleiða hugmyndafræði Heilsueflandi framhaldsskóla og er það 

gert í nánu samstarfi við  Landlæknisembættið. Í kjölfarið hafa fylgt allir framhaldsskólar landsins. 

Flensborgarskólinn hefur lengi haft þá stefnu að nálgast forvarnir út frá víðtæku og jákvæðu sjónarhorni með það að 

markmiði að stuðla að vellíðan og auknum árangri allra í skólasamfélaginu, nemenda og starfsfólks.  

Hugmyndafræði um heilsueflandi framhaldsskóla fellur mjög vel að þeirri sýn og veitir aukin tækifæri til að efla tengslin við 

nærsamfélagið og auka þannig stuðning og tækifæri nemenda og starfsfólk til að tileinka sér jákvæðan og heilbrigðan lífsstíl. 

Fjölmargar rannsóknir styðja þessa nálgun enda sýna þær að heilsueflandi umhverfi bætir 

líðan nemenda, stuðlar að bættum námsárangri og dregur úr brottfalli.  

Hvers konar verkefni er um að ræða? 

Verkefnið sem um er að ræða býður upp á heildræna stefnu í forvarna- og 
heilsueflingarmálum sem  gerir framhaldsskólum kleift að marka sér skýra stefnu, skerpa á 

aðgerðaráætlunum og forvörnum og jafnframt mynda á hagnýtan hátt skýran ramma utan 

um þennan almenna málaflokk. Verkefnið hefur verið þróað í samráði við mennta- og 

menningarmálaráðuneytið og heilbrigðisráðuneytið, undir formerkjum 

HoFF  samstarfsins. 

  

Af hverju þessi nálgun? 

Áherslur í heilsueflingu og forvörnum hafa þróast í áranna rás. Reynsla og rannsóknir hafa 

smám saman fært okkur frá innrætingu yfir í upplýsingagjöf, þaðan yfir í sjálfsstyrkingu og 

svo loks yfir í heildrænni og almennari nálgun. En samantektir á rannsóknum frá ýmsum 
löndum sýna okkur nú að forvarnir sem virka best eru þær sem nýta sér heildræna nálgun, 

sbr. hugmyndafræði Heilsueflandi skóla.  

Meðal þeirra sem sinna heilsueflingu hefur verið vaxandi skilningur á því að nauðsynlegt sé fyrir skólasamfélagið að stofna til 

nýrra og fjölþættari tengsla, og jafnframt milli ólíkra faghópa, til að takast á við félagsleg og fjárhagsleg mál sem lúta að 

heilsufari. Skólarnir þurfi að setja sér stefnu í heilsueflingarmálum þannig að kennarar, foreldrar, nemendur og aðrir sem taka 

þátt í skólastarfinu hafi í höndum traustar leiðbeiningar og geti gripið til aðgerða í heilsueflingarmálum. Slík stefna getur orðið 
til þess að skólarnir ráði betur við ýmis heilsu- og félagsleg málefni, efli námsgetu nemenda og bæti skólastarfið í heild sinni. 

Rannsóknir benda til þess að þegar skólum tekst vel til við að setja sér stefnu og framkvæmdaáætlun í heilsueflingarmálum geti 

það haft verulegan áhrif á líf og starf alls ungs fólks sem nemur og hrærist innan skólanna, sem og starfsfólksins.  

Í verkefninu er m.a. leitast við að samtvinna stefnu og starfsemi Heilsueflandi framhaldsskóla öðru íþrótta-, forvarna-, 

heilbrigðis- og menntastarfi í samfélaginu. Samhliða verður unnið að því að efla tengsl við foreldra og grenndarsamfélagið. 

Könnun á viðhorfum og hegðun nemenda í byrjun skólaárs er til grundvallar í árangursmati, en fyrsta skrefið í stefnumótun 

skólans er þróun gátlista, markmiða, aðgerðaráætlunar og tengslanets.  

Höfuðáhersla verkefnisins er á fjögur viðfangsefni, þ.e. næringu, hreyfingu, 

geðrækt og lífsstíl, en eitt viðfangsefni er tekið fyrir á hverju ári. Því eru 

viðfangsefnin jafn mörg og námsár flestra framhaldsskólanema (en sameina má 

málaflokka í samræmi við styttri námsbrautir). Þegar skólinn hefur uppfyllt 

lágmarkskröfur gátlista Heilsueflandi framhaldsskóla öðlast hann 

bronsviðurkenningu, en með tímanum getur hann fengið silfur og gull, þ.e. ef hann 
uppfyllir fleiri atriði gátlistanna. Gátlistarnir eru að hluta til ákveðnir fyrirfram með 

tilliti til þess sem verkefnið felur í sér, en jafnframt að hluta til unnir í samvinnu við skólann (þ.e. stýrihóp verkefnisins í 

skólanum) s.s. vegna umhverfis, aðstæðna og áherslna skólans.  

Mikilvægt er að taka fram að stefna þarf að vera til staðar í öllum málaflokkum og því ýmis vinna í gangi öll árin, en einn 

málaflokkur er hinsvegar í brennidepli á hverju skólaári og því sýnilegastur í skólastarfinu. Þessir fjórir málaflokkar munu svo 

taka við hver af öðrum um ókomna tíð - og verkefnið endar því ekki fyrr en skóli annað hvort ákveður að hætta þátttöku eða 
uppfyllir ekki lengur lágmarkskröfur um Heilsueflandi framhaldsskóla. 

Loks er mikilvægt að árangursmati sé sinnt til hægt sé að sjá hvort aðferðafræðin sé að bera tilætlaðan árangur. Samstarf er 

því á milli Lýðheilsustöðvar, Háskóla Íslands og Flensborgarskólans um að kanna viðhorf og hegðun nemenda nú í haust og líta 

þá sérstaklega til nýnema skólans sem býðst að svara spurningarlistum og taka þátt í ítarlegri mælingum og þeim síðan fylgt 

eftir þar til þeir útskrifast 

 

 

 

http://www.landlaeknir.is/
http://www.flensborg.is/Skolinn/Heilsustefna/
http://www.neminn.is/um-sif/verkefni/hoff/
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Fylgiskjal 2  
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f.h. stýrihóps 
Bryndís Jóna Jónsdóttir 
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Stýrihópur verkefnisins Heilsueflandi framhaldsskóli, HEF, hefur verið 

starfandi í Flensborgarskólanum frá hausti 2009. Hópurinn er skipaður 
fimm aðilum og hittast þeir að jafnaði einu sinni í viku yfir vetrartímann. Í 

stýrihópi sitja: Einar Birgir Steinþórsson skólameistari, Magnús Þorkels-

son aðstoðarskólameistari, Hrafnkell Tumi Kolbeinsson kennari og for-
varnafulltrúi, Guðmundur Garðar Brynjólfsson kennari og félagslífsfulltrúi 

og Bryndís Jóna Jónsdóttir mannauðsstjóri og verkefnastjóri HEF. Stýri-
hópurinn hefur leitað til fjölmargra aðila um aðkomu að ýmsum þáttum, 

bæði innan skólans sem utan. Í öllu starfi tengdu Heilsueflandi 
framhaldsskóla er leitað eftir samstarfi og samráði við nemendafélag 

skólans- NFF.  
 

Frá hausti 2011 hefur einnig verið stærri stýrihópur sem hittist a.m.k. 
fjórum sinnum á ári og hefur stefnumótandi áhrif á HEF. Árið 2012 var 

hann skipaður eftirtöldum aðilum:   
 

Arnar Snær Benediktsson  fulltrúi nemenda- síðar oddiviti NFF 
Bryndís Jóna Jónsdóttir mannauðsstjóri FLB 

Einar Birgir Steinþórsson skólameistari FLB 

Geir Bjarnason forvarnarfulltrúi Hafnarfjarðar 
Guðmundur Garðar Brynjólfsson félagslífsfulltrúi FLB 

Héðinn Svarfdal Björnsson verkefnisstjóri hjá landlæknisembættinu 
Hrafnkell Tumi Kolbeinsson forvarnafulltrúi FLB 

Kristinn Ingi Guðjónsson oddviti NFF (vorönn 2012) 
Lilja Héðinsdóttir starfsmaður FLB 

Magnús Þorkelsson aðst. skólameistari FLB 
Sigrún Daníelsdóttir verkefnisstjóri hjá landlæknisembættinu 

Stefán Stefánsson fulltrúi foreldra 
 

Á vorönn 2012 voru námsráðgjafar skólans kallaðir til sérstaklega vegna 
undirbúnings geðræktarhlutans en þeir eru:  

Halldóra Björk Smáradóttir  
Sunna Þórarinsdóttir 

Haustið 2012 vað sú nýbreytni að öll stjórn NFF sat fundi HEF og er 

mjög jákvætt að fá fleiri raddir nemenda að skipulaginu. 
 

Markmið stýrihópsins er að styðja við innleiðingu HEF með því að leggja 

grunn að hugmyndavinnu á þeim þemum sem framundan eru. Mikilvægt 
er að fá svo breiðan hóp að hugmyndavinnunni þannig að sýn ólíkra aðila 

enduspeglist í framkvæmd verkefnisins. 
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MARKMIÐ HREYFINGAR OG GEÐRÆKTAR 
 
Heilsustefna skólans er skýr og hluti af stefnu skólans. Kennarar eru 

sérstaklega hvattir til að taka mið af fræðslu um gildi góðrar heilsu í 

efnistökum sínum í kennslu.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
Ýmsir stærri og smærri viðburðir eru síðan til að fá krydd í tilveruna og 

um leið vekja athygli á heilsueflandi þáttum. Hér á eftir verður farið yfir 
helstu þætti sem framkvæmdir voru á árinu 2012.  

 

Hreyfing – þema vorið 2012 og viðburðir tengdir því haust 2012 

 

Hafnarfjörður á iði – síðasta vetrardag, 18.apríl 2012. Samstarf við 

Hafnarfjarðarbæ, grunn-, leik- og framhaldsskóla í bænum.  

 

Markmið:  Markmiðið er að minna á miklilvægi 

hreyfingar á hverjum degi fyrir heilbrigt líf. Allir 
sameinast um einn dag þar sem hreyfing og 

heilsa verður í brennideplinum um leið og 
veturinn er kvaddur. 

 

Lýsing: Miðvikudaginn 18. apríl 2012 var Hafnarfjörður á iði. Þá sam-

einuðust um 7.000 manns, nemendur og starfsfólk í leik-, grunn- og 

framhaldsskólum bæjarins í hreyfingu og heilsueflandi verkefnum. 
 

Undirbúningshópur var stofnaður í janúar 2012 og sátu í honum fulltrúar 
leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla og skólaskrifstofu. Sá hópur hélt 
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utan um heildarskipulagningu en grunnskólarnir héldu utan um skipulagið 

á hverjum stað fyrir sig.  
 

Bænum var skipt niður í átta svæði (eftir grunnskólum) þar sem nem-

endur og starfsfólk hittist og tók þátt í sameiginlegri dagskrá frá kl. 10:30-
11 þar sem söngur og hreyfing voru í aðalhlutverki. Hvert skólastig var 

með söng sem allir tóku þátt í. Þessi svæði voru Víðistaðatún, 
Engidalsskóli, Hörðuvellir, Setbergsskóli, Áslandsskóli, Hraunvallaskóli, við 

golfvöll Keilis og Flensborgarskóli þar sem nemendur í nágrenni hvers 
svæðis mættu á sinn stað. Nemendur úr leik-, grunn- og framhaldsskólum 

eða milli 500-1.000 nemendur voru á hverjum stað auk starfsfólks. Áður 
en nemendur og starfsfólk skólanna hittist á svæðunum átta fóru allir í 

gönguferð um nágrenni skólanna og dagurinn í heild var tileinkaður 
hreyfingu í skólum bæjarins.   
 

    
 

Hvernig tókst til? Í heild tókst dagurinn mjög vel. Gaman var að sjá 

hvernig bærinn var á iði á meðan allir voru að koma sér á þau svæði sem 

safnast var saman á. Samstarf skólastiganna var mjög gott og allir tilbúnir 

til að leggja sitt af mörkum. Þó var ýmislegt sem læra má af framkvæmd-

inni á hverjum stað en það verður sett í reynslubankann enda stefnt að 

því að halda áfram að hafa Hafnarfjörð á iði síðasta vetrardag á komandi 

árum. 

 

Ýmsir smærri viðburðir  
 

Göngutímar - Kennarar hvattir sérstaklega til að fara út með hópana í 

tíma, vinna verkefni eða bara miðla fróðleik á göngu um nágrenni skólans. 

Var mjög áberandi á haustmánuðum að kennarar færu út með hópa. 

 

Þórsmörk – starfsfólk skundaði í Þórsmörk í lok maí. Mjög mikill áhugi 

var fyrir ferðinni og fóru tæplega 70 manns. Boðið var upp á margar og 

mislangar gönguferðir, allt frá klukkustund og uppí sjö tíma göngu. 

Blíðskaparveður var og tókst ferðin vel í alla staði. Vonandi verður 

áframhald á þessum ferðum fyrir starfsfólk sem og að boðið verði upp á 

ferðir fyrir nemendur. 

 

 

http://www.vidistadaskoli.is/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=82:hafnarfjoereur-a-iei&id=2687:hafnarfjrur-ii9&tmpl=component&Itemid=41
http://mbl.is/frimg/6/7/607926.jpg
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Flensborgarhlaupið 29.september 2012 

Markmið: að efla tengsl við nærsamfélagið og um leið að hvetja 

nemendur, starfsfólk og fjölskyldur til hreyfingar. 

 

Lýsing: Flensborgarhlaupið var haldið í samstarfi við hlaupahóp FH og 

skokkhóp Hauka. Áhersla var lögð á að allir gætu tekið þátt í því hvort 

sem þeir myndu ganga eða hlaupa leiðina. Keppt var í 10 km vegalengd 

með löglegri tímatöku og 3 km skemmtiskokk án tímatöku. Þátttökugjaldi 

var stillt mjög í hóf og hugsað eingöngu til að standa undir kostnai. 

Fjöldinn allur var af útdráttarverðlaunum sem fyrirtæki í bænum gáfu. Þá 

sá líkams-ræktarstöðin Hress um upphitun fyrir hlaupið. 

 

Hvernig tókst til? Ríflega 200 manns á öllum aldri tóku þátt í því. Veðrið 

var ágætt en dálítið kalt. Allir sem komu að hlaupinu unnu í sjálfboðavinnu 

en auk félaga úr hlaupahópum og starfsfólks skólans þá unnu vaskir 

nemendur í íþf 132 við hlaupið. Mikill kostur er að hafa húsnæði til að 

hýsa fólk og verðlaunaafhendingu að loknu hlaupi. Ákveðið hafði verið að 

verja ágóða af hlaupinu ef einhver yrði til málefnis tengdu ungu fólki í 

Hafnarfirði. Ákveðið  var að styrkja Fjörð, íþróttafélag fatlaðra hér í 

Hafnarfirði. Veitti forsvarsmaður þeirra styrk að upphæð 60 þúsund 

móttöku á Flensborgardaginn 1.október. Flensborgarhlaupið 2013 verður 

laugardaginn 5.október.  

 
      

Lífshlaup fyrir framhaldsskóla  

Markmið: Að hvetja framhaldsskólanemendur til að auka hreyfingu sína 

og skrá hana niður, auka samstöðu og skapa hvetjandi skólabrag. 

 

Lýsing: Lífshlaupið var nú fyrir alla framhaldsskólana en 

Flensborgarskólinn tók einn þátt í því fyrir ári síðan við þróun þess. 

Lífshlaupið varði í tvær vikur í byrjun október. Allir voru skráðir til 

leiks, nemendum og starfsfólki skipt upp í lið og sendar voru út 

leiðbeiningar í tölvupósti um hvernig fólk virkjaði sig inn og skráði 

stig sin. 

 

Hvernig tókst til? Við unnum gull í okkar flokki sem verður að teljast 

góður árangur. Þó hefðum við viljað sjá fleiri vera virka en það er 

markmið næsta árs. Nokkrir smærri viðburðir voru haldnir til að hvetja 

liðin s.s. sokkafótbolti, göngur og fleira í þeim dúr. Áætlað er að hafa 

Flensborgarhlaupið inni á Lífshlaupstímanum næsta haust til að vera enn 

meiri hvatning og skapa stemmingu. 
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GEÐRÆKT – þema haustið 2012 

Geðræktarþemað er leitast við að nálgast með því að skapa jákvæðan 
skólabrag og huga að líðan nemenda og starfsfólks. Lagt er út frá því að 

hafa gaman saman og efla geð. Þetta þema hefur um margt sérstöðu 
umfram næringu og hreyfingu og var því ákveðið að leggja sérstaka 

áherslu á að styrkja starfsfólk á haustönn og síðan í framhaldinu 
nemendur.  

 
Nýnemadagar – nýnemahátíð 
Markmið: Að skapa góðan anda í kringum móttöku nýnema og bjóða þá 

velkomna í skólann. 

 

Lýsing: Líkt og undanfarin ár þá var nýnemum boðið að koma í skólann 

hluta úr tveimur dögum áður en hann hófst formlega. Kynnt voru ýmis 

hagnýt atriði, farið um húsnæðið og nemendur hittu umsjónarkennara 

sína, námsráðgjafa og fleiri aðila. Nemendafélagið (NFF) bauð uppá 

grillpartý annan daginn í blíðskaparveðri. NFF stóð einnig fyrir nýnema-

kvöldi þar sem félagslífið var kynnt og leitað eftir fulltrúa nýnema í allar 

nefndir og ráð.  Í byrjun september var nýnemaball og þann dag var 

nýnemahátíð í skólanum, skemmtidagskrá í hádeginu og skólameistari 

féllst á beiðni NFF um að fella niður kennslu eftir hádegi þann dag. Brotin 

var upp gömul hefð um busun á þessum degi og þess í stað sköpuð 

jákvæð umgjörð. 

 

Hvernig tókst til? Nýnemadagar og nýnemakvöld heppnuðst vel. Allt 

annar bragur er yfir nýnemamóttöku eftir að busun var hætt. Dagskráin 

hefði mátt vera þéttari og meiri daginn sem nýnemaballið var en bætt 

verður úr því á næsta ári. Þó raddir heyrðust úr hópi nemenda að busun 

væri mikilvæg voru einnig margir sem voru ánægðir með þessa leið og 

með því að brjóta ísinn þetta árið og láta busun falla niður eru nýjar og 

jákvæðar hefðir skapaðar sem skipta máli varðandi jákvæðan skólabrag. 

Það var mál manna að með því að skipuleggja nýnemadaginn tímanlega 

mætti gera mjög skemmtilega dagskrá sem mun fleiri nytu en ef um 

busun væri að ræða.  

     

Leiðarljós um jákvæðan skólabrag 
Markmið: Að vinna að stefnumótun með öllum nemendum og starfsfólki 

um hvernig skapa megi enn jákvæðari skólabrag og stuðla að bættri líðan. 

 

Lýsing: Á vordögum 2012 var þjóðfundur starfsfólks þar sem sett voru 

niður tíu leiðarljós um jákvæðan skólabrag. Í byrjun september var 
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sambærilegur fundur með nefndum og ráðum NFF, ríflega 50 manns. 

Margt bar að sama brunni frá þessum hópum en við bættust þrír punktar. 

Þessum 13 punktum er síðan ætlað að vera til grundvallar á fundum með 

öllum nemendum og starfólki skólans í október þar sem leitað verður leiða 

að þessum markmiðum.  

 

Hvernig tókst til? Þetta fundarform gafst mjög vel og skiluðu báðir hópar 

af sér vinnu sem nýtist áfram. Sjá umfjöllun hér fyrir neðan. 

 
Flensborgardagurinn – 1. október 2012, formlegt upphaf geð-

ræktarþema.  

 

Markmið: Að rækta geð guma, efla lýðræðisleg vinnubrögð og hafa 

gaman saman.   

 

Lýsing: Dagskráin var í þremur hlutum.  

 

Fyrsti hluti hófst kl. 9 með innleggi frá Þorgrími Þráinssyni um hvað 

jákvæð hugsun skiptir miklu máli og hvað hver og einn getur haft mikil 

áhrif á eigin líðan.  

 

Í öðrum hluta héldu nemendur í stofur þar sem þeim var skipt upp í 

hópa. Hver hópur fékk það hlutverk að koma með tillögur að leiðum til að 

ná fram þremur eða fleirum atriðum í leiðarljósi um jákvæðan skólabrag. 

Ekki reyndist unnt að láta starfsfólk vinna slíka vinnu 1. október þar sem 

margir voru að vinna að framkvæmd og utanumhaldi. Starfsfólk vann hins 

vegar sambærilega vinnu viku síðar. 

 

Þriðji hlutinn fór fram í íþróttahúsinu í Strandgötu en þá öttu nemendur 

og starfsfólk kappi í ýmsum greinum. Endað var á óvæntu atriði frá 

starfsfólki sem hafði laumast til að æfa Gangnamstyle-dans og eftir að 

hafa sýnt dansinn var náð í alla úr stúkunni og dönsuðu bæði nemendur 

og starfsfólk dansinn saman. Í lokin var svo boðið upp á afmælisköku en 

skólinn fagnaði því að 130 ára eru síðan hann var fyrst settur.  

 

Hvernig tókst til? Alveg frábærlega í alla staði. Mikið af tillögum um 

leiðir til að efla skólabraginn lágu fyrir eftir daginn og allir virtust skemmta 

sér konunglega í Strandgötunni. Töluðu bæði nemendur og starfsfólk um 

hve gaman hefði verið þennan dag.  
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Unnið með niðurstöður um leiðarljós  
Markmið: Að hrinda í framkvæmd eins miklu og raunhæft er af þeim 

tillögum sem komu fram við vinnu nemenda og starfsfólks. 

 

Lýsing: Til að greina það mikla magn gagna sem varð til í vinnu nemenda 

og starfsfólks var Eyrún Huld Haraldsdóttir íslenskukennari fengin til að 

draga fram helstu línur. Til urðu tveir bæklingar, annars vegar Hlýtt á 

nemendur og hins vegar Hlýtt á starfsfólk. Þar koma fram margar góðar 

tillögur. Til að skoða hvað væri raunhæft og mikilvægt að setja í forgang 

þá var fenginn hópur þriggja starfsmanna og þriggja nemenda til að koma 

með tillögur um viðbrögð. Sá hópur mun skila af sér í febrúar 2013. 

 

Hvernig tókst til? Mikið af góðum hugmyndum komu fram og eru settar 

fram á skilmerkilegan hátt í bæklingunum. Þessi vinna styrkti mjög 

lýðræðisleg vinnubrögð og var mikilvæg leið til að fá raddir sem flestra 

fram. Ljóst er að við munum áfram nýta okkur þessa leið í anda jákvæðs 

skólabrags og eflingar lýðræðis í skólanum.  

 

Gjörhyglisnámskeið  

Markmið: Að gefa starfsfólki færi á að kynnast aðferðum og ávinningi 

þess að stunda gjörhygli. Markmiðið með ástundun gjörhyglis er að vera 

meðvitaður um núið en ekki dvelja í fortíð eða framtíð. Helsti ávinningur 

gjörhyglis er aukin einbeiting, minni streita,  

Lýsing: Gjörhygli er þýðing á orðinu „mindfulness“ sem er hugleiðslu-

aðferð, ævaforn asísk fræði. Einnig hefur það verðið þýtt t.d. sem 

núvitund eða árvekni. Gjörhygli hefur verið að ryðja sér til rúms í 

vestrænum heimi sl. áratugi sem aðferð til að vinna og takast á við verki 

og streitu. Nú allra síðustu ár hefur aðferðinni hins vegar verið beitt með 

góðum árangri í skólastarfi til að hjálpa nemendum við að takast á við 

krefjandi verkefni og streitu sem fylgir vestrænu samfélagi. Henni hefur 

verið beitt á öllum skólastigum og hafa fjölmargar gagnvirkar rannsóknir 

verið gerðar sem ber öllum saman um að gjörhygli sé gagnleg leið t.d. til 

að auka einbeitingu, draga úr kvíða (bæði almennum kvíða og prófkvíða), 

auka meðvitund einstaklinga um eigin tilfinningar, draga úr reiði-

viðbrögðum, auka almenna hamingju og sjálfsþekkingu. Markmiðið er að 

með því að kynna aðferðina fyrir starfsfólki þá verði hægt að innleiða 

gjörhygli í menningu skólans og hafa þannig jákvæð áhrif á skólabrag og 

líðan nemenda og starfsfólks.  
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Embætti landlæknis bauð 22 starfsmönnum á átta vikna námskeið þar 

sem hist var vikulega í 1,5 til 2 klst. í senn ásamt því að þátttakendur 

stunduðu æfingar heima í allt að 40 mínútur á dag.  

Hvernig tókst til?: Mikill og góður rómur var gerður að námskeiðinu. 

Send var rafræn könnun á þátttakendur á vegum Embættis landlæknis, 

þátt-takendur svöruðu einnig spurningum nafnlaust hjá námskeiðshaldara 

ásamt því að hist var á kaffihúsafundi og rætt í hópum hvernig nýta mætti 

gjörhygli í skólastarfi. Þó mjög misjafnt væri hvort fólk treysti sér á þessu 

stigi til að leiða slíka vinnu með nemendum þá var samdóma álit að 

námskeiðið hefði gefið öllum góð verkfæri til að vinna með eigin líðan og 

ýmsar hugmyndir komu fram um hvernig vinna mætti með gjörhygli í 

skólanum á komandi misserum. Hópurinn kallaði eftir stuðningi og 

aðstöðu í skólanum til að geta stundað gjörhygli. Á vorönn verður róleg 

stund a.m.k. einu sinni í viku þar sem hægt er að setjast saman og gera 

gjörhyglisæfingar. Þá var námskeiðshaldarinn, Margrét Arnljótsdóttir, 

fengin til að koma þrisvar sinnum og hitta hópinn til að styðja hann í að 

taka næstu skref. Gerð var áætlun um næstu skref og hafist strax handa í 

upphafi vorannar við að kynna gjörhygli fyrir ýmsum hópum nemenda. 

Fræðslufundur fyrir foreldra 
Markmið: Að efla samstarf við foreldraráð og foreldra nemenda við 

skólann ásamt því að efla tengsl við starfsfólk skólans.  

 

Lýsing: Í samstarfi við foreldraráð skólans var Sveinbjörn Kristjánsson frá 

Embætti landlæknis með erindi um áhugahvetjandi samtal, markvissa leið 

til hegðunarbreytinga. Hvernig geta foreldrar nýtt sér þessa samtalstækni? 

 

Hvernig tókst til? Ágæt mæting var en fyrirlesturinn var í framhaldi af 
aðalfundi foreldrafélagsins. Starfsfólki skólans var einnig boðið og það 

hvatt til að mæta.  
 
Örnámskeið fyrir starfsfólk 
Markmið: Að gefa starfsfólki færi á að velja sér stutt námskeið/fræðslu 

um þætti tengda geðrækt.  

 

Lýsing: Kallað var eftir hugmyndum frá starfsfólki um hvað það óskaði 

eftir að hafa eða hvort það væri eitthvað sem það vildi kynna fyrir sam-

starfsfólki sínu. Eftir að hugmyndir voru komnar fram var áhugakönnun og 

þau sex námskeið sem flest atkvæði fengu voru haldin. Þau voru: nudd, 

dáleiðsla, hekl og hannyrðir, gamanþættir gleðja geð, innhverf íhugun, 

þverfagleg hugsun og þrautalausnir.  
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Hvernig tókst til? Alveg ágætlega, heldur stuttur tími þar sem þetta var 

aðeins klukkustund. Braut þó upp daglegt amstur og flestir fundu eitthvað 

við sitt hæfi. 

 

Fræðslufundur um streitu fyrir starfsfólk 

Markmið: Að kynna fyrir starfsfólki helstu afleiðingar streitu og hvernig 

vinna megi gegn neikvæðum áhrifum streitu. 

 

Lýsing: Ólafur Þór Ævarsson geðlæknir fjallaði um helstu einkenni streitu 

og álagstengdrar vanlíðunar og áhrif hennar á heilsu fólks. Þá fór hann yfir 

verndandi þætti og hvernig draga mætti úr áhrifum streitu í lífi og starfi. 

 

Hvernig tókst til? Mjög góður rómur var gerður að erindi Ólafs Þórs og 

var erindi hans mörgum hvatning til að meta eigin stöðu og streitukortið 

var síðan sent til allra til að hver og einn gæti skoðað eigin stöðu og 

streituvalda. 

     

Jóga fyrir starfsfólk 
Markmið: Að gefa starfsfólki tækifæri til að stunda jóga og kynnast 

jógafræðunum.  

 

Lýsing: Boðið var upp á tíma einu sinni til tvisvar í viku. Halldóra Björk 

Smáradóttir, náms- og starfsráðgjafi við skólann, var u.þ.b. að ljúka jóga-

kennaranámi og sá hún um námskeiðið. Boðið var uppá 20 pláss og var 

yfirfullt á nám-skeiðið. Skólinn fjárfesti í jógadýnum og var námskeiðið 

haldið seinnipartinn á þriðjudögum og á laugardagsmorgnum.  

 

Hvernig tókst til?  Þeir starfsmenn, sem voru á námskeiðinu, voru mjög 

ánægðir og verður aftur boðið upp á námskeið á vorönn. Þá verður einnig 

boðið upp á námskeið fyrir nemendur sem verður einu sinni í viku.   

 
Vegvísir í vanda 
Markmið: Að kortleggja þær leiðir sem færar eru þegar leita þarf 

aðstoðar við geðrænum vanda. 

 

Lýsing: Verkefnastjóri og náms- og starfsráðgjafar skólans funda með 

fulltrúum Embættis landlæknis um hvernig nálgast megi verkefnið. 

Upphaflega var hugmyndin að gefa út bækling en horfið var frá því og 

ákveðið að huga frekar að veflægri útgáfu og jafnvel korti sem hægt er að 

setja upp í skólanum. Það er þá skólans að korleggja úrræði innanhúss en 
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embættið mun horfa til ytri ramma sem nýtist þá einnig í öðrum 

framhaldsskólum.  

 

Hvernig tókst til? Þessi vinna er enn í gangi og mikið kapp lágt á að 

ljúka henni sem fyrst á vorönn. 

 

Fræðsla og heilsuskilaboð 
Markmið: Að gera geðrækt sýnilegan hluta skólastarfsins og hvetja fólk til 

að rækta eigið geð. 

 

Lýsing: Útbúin voru stór skilti með geðorðum sem prýða miðrými 

skólans. Einnig voru útbúin minni blöð sem fóru upp á veggi víða um 

skólann. Þá voru hvetjandi setningar settar á spegla á salernum. Á bóka-

safni var útbúið geðræktarhorn þar sem ýmsum bókum um geðrækt var 

safnað saman. Auk þess var ákveðinn peningur settur í að efla bóka-

kostinn á þessu fræðasviði. 

Geðræktarveggur var útbúinn í miðrými. Náms- og starfsráðgjafar höfðu 

veg og vanda að þeirri uppsetningu. Þar prýddu vegginn bæði 

heilsuskilaboð og verk nemenda þar sem áhersla var lögð á fjölbreytileika 

mannlífs og að við hefðum öll áhrif á það hvernig okkur líður. 

Þá hafa verið sendir út tölvupóstar og sett skilaboð á skjá skólans. 

 

Hvernig tókst til? Skiltin hafa vakið mikla athygli og sama má segja um 

geðræktarvegginn. Gestir hafa talað um hve sýnilegt þemað sé og er það 

von stýrihópsins að það sé ekki síður gagnvart nemendum en starfsfólki 

skólans.  

     

Kennsluefnisgerð – kennarar hvattir til að fjalla um fjóra meginþætti 

HEF þvert á fög. Í vinnslu er samræming á útliti kennsluefnis sem þegar er 

komið og mun það verða aðgengilegt öllum á vef landlæknisembættisins. 

Hluti af styrk úr Forvarnasjóði er nýttur til að greiða kennurum fyrir 

námsefnisgerðina. 

 

Mat á árangri 

Fjölbreyttum leiðum er beitt til að meta árangur af starfinu í kringum 

Heilsueflandi framhaldskóla hér í Flensborg. 

 

Þróun á Framhaldsskólapúlsi – Upphaflega var ætlunin að þróa 

rafrænan spurningalista sem meta átti sérstaklega líðan og skólabrag. Sú 

vinna leiddi til samstarfs við Skólapúlsinn í gegnum Embætti landlæknis. 
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Skólapúlsinn er í fjölmörgum grunnskólum og er markmiðið að þróa 

spurningalista sem nýtist í framhaldsskólum. Framhaldsskólapúlsinn 

verður prufukeyrður á úrtaki nemenda Flensborgarskólans í lok febrúar 

2013. Sigrún Daníelsdóttir sálfræðingur hjá Embætti landlæknis hefur veg 

og vanda af gerð spurningalistans en stýrihópur HEF hefur komið að 

þróunarvinnunni, bæði með praktískum upplýsingum og álitsgjöf á 

spurningalistann.  

 

Rannsókn á nýnemum - Liður í mati á árangri til lengri tíma er rannsókn 

á nýnemum sem fór af stað haustið 2010. Þeirri rannsókn er stýrt af dr. 

Önnu Sigríði Ólafsdóttur dósent við HÍ og unnið í samstarfi við land-

læknisembættið. Á haustmánuðum 2010 var öllum nýnemum boðið að 

vera með í rannsókn á þreki, þoli, blóðrannsókn, fitumælingu og 

skrefamælingu. Alls tóku 170 nemendur þátt í spurningakönnun og 140 í 

líkamsástandsmælingu. Áframhald var á þessari rannsókn haustið 2012. 

Þá var haft samband við alla þá nemendur sem tóku þátt í henni 2010 og 

eru enn í skólanum til að meta sömu þætti og áður. Í upphafi árs 2013 

verður einnig haft samband við þá sem hættir eru í skólanum til að hvetja 

þá til áframhaldandi þátttöku. Vonir standa til að hægt verði að fylgja 

þessum hópi eftir næstu árin þar sem mjög fáar rannsóknir eru til á 

þessum aldurshópi og hafa fyrstu niðurstöður vakið athygli á ráðstefnum 

víða um heim.  

 

Rafræn könnun - Á vordögum 2012 var send út rafræn spurningakönnun 

,,Hlýtt á nemendur“. Þetta var í fyrsta sinn sem þessi könnun er send út 

rafrænt en ekki lögð fyrir í umræðuhópum. Spurt var sérstaklega út í 

Heilsueflandi framhaldsskóla, hvað nemendum þætti um verkefnið, 

hvernig það birtist þeim og hvaða hugmyndir þeir hefðu varðandi næstu 

ár. Jákvæðar niðurstöður fengust jafnframt sem þar komu góðir punktar 

fram um það sem bæta mætti.  

 

Gátlistar Landlæknis – Formleg úttekt er á því hvernig til tekst hjá 

framhaldsskólum og eru veittar viðurkenningar í formi gulls, silfurs og 

brons. Flensborgarskólinn fékk gull strax í upphafi næringarárs þar sem 

skólinn uppfyllti þau skilyrði sem gátlistinn setur. Að vori 2012 var kominn 

nýr og uppfærður gátlisti varðandi næringu og fékk Flensborgarskólinn 

gull þar í annað sinn. Þá var gátlisti um hreyfingu lagður fyrir og náði 

skólinn þeim merka árangri að fá einnig gull í hreyfingu.  Gátlistarnir gera 

miklar kröfur til skólanna og er það því með miklu stolti sem við tökum við 

gullviðurkenningu fyrir þessa tvo þætti sem þegar hefur verið unnið með. 
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Fylgiskjal 3  

02-352  Flensborgarskólinn 
   

        
Rekstraráætlun 2013 

    
        
        
 

Helstu liðir Spá um Áætlun 

 

Áætlun Mism. Mism 

 

  2012 2013 

 

2012 kr % 

        

 

13 Aðrar rekstrartekjur -9.408.000 -9.408.000 

 

-9.636.000 -228.000 2,42% 

 
11 Markaðar tekjur 0 0 

 
0 0 

 

 

12 Sértekjur -55.957.915 -49.973.110 

 

-52.950.788 3.007.127 -5,37% 

 
Tekjur alls -65.365.915 -59.381.110 

 
-62.586.788 2.779.127 -4,68% 

        
        
 

01 Laun 541.068.337 519.784.660 
 

512.792.729 -28.275.608 -5,23% 

 
02 Ferðir og fundir 6.110.370 2.657.777 

 
5.098.007 -1.012.363 

-

16,57% 

 

03 Rekstrarvörur 25.795.437 26.163.042 

 

26.024.670 229.233 0,89% 

 

04 Aðkeypt þjónusta 23.246.199 26.077.972 

 

22.379.789 -866.410 -3,73% 

 
05 Húsnæði 82.028.538 84.489.393 

 
81.195.885 -832.653 -1,02% 

 

06 Bifreiðar og vélar 7.960 8.199 

 

12.300 4.340 54,52% 

 
07 Rekstrarkostnaður 1.801.511 1.855.556 

 
1.752.774 -48.737 -2,71% 

 

Rekstrarkostnaður  680.058.352 661.036.599 

 

649.256.154 -30.802.198 -4,53% 

        

 

Mismunur 614.692.437 601.655.489 

 

586.669.366 -28.023.071 -4,66% 

 
Tala til afstemmingar 614.692.437 601.655.489 

    
     

Rekstraráætlun ársins 
gerir ráð fyrir 
verulegum 
rekstrarvanda á næsta 
ári. Nauðsynlegt að 
bregðast strax við 
aðsteðjandi vanda. 

 
 

Til ráðstöfunar 

    

 

skv. fjárlögum 583.071.560 601.900.000 

  
 

frá fyrra ári -25.499.058 -57.119.935 
  

 

annað     

  

 

Fjárheimildir alls 557.572.502 544.780.065 
  

        
        
 

Rekstrarafkoma ársins -57.119.935 -56.875.424 ## 

   

  

Halli Halli 
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Fylgiskjal 4 
 
Sjálfsmatsáætlun skólaársins 2012 – 2013 
 

September.  

- Stýrihópur undirbýr verkefni vetrarins.  

- Skráning upplýsinga sem varða innritun og upphaf haustannar 2012. 

- Kynning á verkefnum ársins innan Heilsueflandi framhaldsskóla 

- Undirbúningur umræðufunda allra nemenda og starfsmanna um leiðarljós skólans í  

  tengslum við geðræktarþema ársins. 

Október. 

- Flensborgardagurinn – umræður um leiðarljósin. 

- Birting og umfjöllun um sjálfsmatsskýrslu síðasta skólaárs. 

- Undirbúningur kennara/áfangamats á félagsgreinasviði.  

Nóvember. 

- Skólapúlsinn – fyrirlögn og úrvinnsla (frestaðist til mars 2013).  

- Framkvæmd kennara/áfangamats á félagsgreinasviði. 

- Fyrsti undirbúningur starfsmannasamtala á vorönn 2012. 

- Birting á samantekt á helstu niðurstöðum umræðufunda 1.október. 

Desember  

- Úrvinnsla úr kennara/áfangamati félagsgreinasviðs á haustönn. 

- Allir kennarar skila áfangaskýrslum til sviðsstjóra.  

- Sviðsstjórar skila samantekt áfangaskýrslna til skólameistara. 

- Skráning tölulegra gagna vegna loka haustannar 2012. 

Janúar 

- Skráning gagna er varða upphaf skólastarfs á vorönn. 

- Frágangur undirbúningsblaða og skipulags starfsmannasamtala á vorönn. 

- Þrír + þrír vinnuhópur nemenda og starfsmanna um úrbótatillögur á grundvelli  

  niðurstaðna umræðufunda á haustönn hefja störf. 

Febrúar 

- Starfsmannasamtöl byrja. Starfsmannasamtölum skal lokið fyrir páskafrí. 

- Þátttaka í könnun um stofnun ársins. 

- Þrír + þrír hópurinn skilar niðurstöðum  

Mars 

- Rafræn könnun meðal allra foreldra um þjónustu skólans og viðhorf til hans. 

- Undirbúningur áfangamats vorannar. 

Apríl 

- Framkvæmd kennara/áfangamats á félagsgreinasviði fyrir vorönn. 

- Unnið úr gögnum úr verkefninu Hlýtt á nemendur. 

- Úrvinnsla úr könnun meðal foreldra. 

- Könnun meðal útskriftarnema. 
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Maí 

- Úrvinnsla úr gögnum starfsmannasamtala. 

- Úrvinnsla úr kennara/áfangamati. 

- Verkefnið Hlýtt á starfsmenn. 

- Allir kennarar skila áfangaskýrslum til sviðsstjóra. 

Júní 

- Skráning gagna vegna loka vorannar 2013. 

- Sviðsstjórar skila lokaskýrslu til skólameistara. 

- Úrvinnsla gagna úr verkefninu Hlýtt á starfsmenn. 

- Ritun sjálfsmatsskýrslu skólaársins 2012- 2013. 

- Áætlun um úrbætur fyrir næsta skólaár á grundvelli gagna sjálfsmatsins. 

 

Sérstakar kannanir eða rýnihópar geta komið á dagskrá sjálfsmatsins ef þurfa þykir á 

skólaárinu vegna mötuneytis, Heilsueflandi framhaldsskóla, stjórnunar eða annarra 

þátta í starfsemi skólans.  

 


