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1 FORMÁLI 

Þessi ársskýrsla er sú áttunda sem undirritaður skilar (2009; 2013-2019). 
Hana ber að setja í samhengi við sérlega skýrslu 2018, sem var yfirlitsskýrsla. 
Hér er farið eftir þeim almenna ramma sem áður er fylgt. 
Skólinn er enn leiðandi skóli í verkefninu Heilsueflandi framhaldsskóli.  

Skólinn hefur fengið jafnlaunavottun. Mikil áhersla er lögð á að miðla 
Heimsmarkmiðum SÞ og skólinn hefur sótt um að komast í hóp Skóla á grænni grein.  
Settar hafa verið upp rafhleðslustöðvar við skólann fyrir bíla. Einnig hafa verið settar 
upp innandyra hleðslustöðvar fyrir nemendur (síma og fartölvur). 
  

 
2 TALNAFRÆÐI SKÓLANS 

Flensborgarskólinn býður aðallega nám til stúdentsprófs en að auki eru:  

• starfandi starfsbraut,  

• nám fyrir duglega grunnskólanemendur,  

• þjónusta við nemendur á íþrótta-, félags- og listnámssviði,  

• þjónusta við nemendur sem koma erlendis frá, flóttamenn, hælisleitendur  

• margháttuð þjónusta við nemendur sem koma með greiningar um námserfiðleika til skólans 
og/eða standa illa við lok grunnskóla. 

Húsnæði skólans er óbreytt frá síðasta ári, fyrir utan viðhald, aðallega málningarvinnu. Heildar 
flatarmál húsnæðis skólans á Hamrinum eru 7.116 m2 en að auki kaupir skólinn aðgang að 
íþróttahúsum bæjarins.  
Á árinu 2019 var allnokkru fjármagni varið í kaup á húsbúnaði sem var tímabært. Síðast var ráðist í 
jafnmikil kaup árin 2006 og 2007. 
 

1 STARFSMANNATÖLFRÆÐI 

 
Á árinu 2019 störfuðu 89 starfsmenn við skólann. Átta starfsmenn létu af störfum við 
skólann. Meðalaldur starfsmanna á þessu ári var 50,77, sem er örlítil hækkun frá árinu 2018 
(sjá Ársskýrslu 2017 og 2018).  

Starfsheiti   V 2013 H 2013 V 2018 H 2018 V 2019 H 2019 

Bókasafn   2 2 1 1 1 2 

Fjármálastjóri   1 1 1 1 1 1 

Framhaldsskólakennarar   63 62 58 57 60 61 

Mötuneyti   5 5 3 4 4 4 

Nemendaþjónusta   2 2 3 3 3 2 

Sálfræðingur       1 1 1 0 

Skrifstofa   2 2 2 2 2 2 

Stuðningsfulltrúar  4 3 4 4 4 4 

Þroskaþjálfi             1 

Tölvuumsjón   1 1         

Umsjónarmaður fasteigna   1 1 1 1 1 1 

Yfirstjórn   4 4 3 4 4 4 

Þjónustuliðar   5 5         

Alls   90 88 77 77 81 82 

       



       

     

Kynjaskipting   

  Vorönn 2019 Haustönn 2019   

Svið kk Kvk Kk kvk   

Kennslusvið 16 38 16 39   

Nemendaþjónusta 0 4 0 2   

Starfsbraut 1 9 2 9   

Yfirstjórn 2 2 2 2   

Þjónustusvið 1 8 1 9   

Alls 20 61 21 61   

       

  
Vorönn 2019 
  

Haustönn 2019 
  

Aldursbil Kk kvk Kk Kvk 

20-29 2 0 2 0 

30-39 2 5 3 5 

40-49 6 20 7 21 

50-59 4 22 5 22 

60-69 6 14 4 13 
       

 

Að auki voru 15 verktakar við störf á árinu 2019, allir tengdir íþróttaafrekssviði. 

Ath.  

• Þar sem starfsheiti hjá starfsmanni fellur að hluta til undir kennslu og að hluta undir annað 
starfsheiti (t.d. nemendaþjónustu) er farið eftir starfsheiti þar sem starfshlutfall er hærra. 

• Á vorönn 2019 voru 3 starfsmenn í orlofi eða launalausu leyfi og 1-2 í veikindaleyfi. Á 
haustönn 2019 voru 5 starfsmenn í orlofi og 1 í veikindaleyfi og 1 í launalausu leyfi vegna 
veikinda. 

• Tveir starfsmenn létu af störfum fyrir aldurs sakir. 
  



2 NEMENDATÖLFRÆÐI 

Heiti brautar Vor 19 H 19 

10.bekkur 39 53 

Félagsfræðabraut 1   

Félagsvísindabraut (2015) 99 108 

Félagsvísindabraut (2015) afrekssvið 45 45 

Félagsvísindabraut (2015) listasvið 2 3 

Málabraut (2015) 1   

Opin námsbraut (2015) 120 132 

Opin námsbraut (2015) afrekssvið 38 42 

Opin námsbraut (2015) listasvið 4 5 

Raunvísindabraut (2015) 76 70 

Raunvísindabraut (2015) afrekssvið 63 55 

Raunvísindabraut (2015) listasvið 1 1 

Starfsbraut 1 og 2 17 19 

Undirbúningsnám (2015) 44 57 

Undirbúningsnám (2015) með afrekssviði 5 16 

Viðskipta- og hagfræðibraut (2019) 76 9 

Viðskipta- og hagfræðibraut (2015) 41 66 

Viðskipta- og hagfræðibraut (2019) 
afrekssvið 1 15 

Viðskipta- og hagfræðibraut (2015) 
afrekssvið   31 

Viðskipta- og hagfræðibraut (2015) listasvið   1 

  673 728 

   

   

Gamalt og nýtt - heildir v 19 h19 

10. bekkur 39 53 

Félagsfræðibraut gamla 1 0 

Fé nýja 146 156 

Mál gamla 0 0 

Mál nýja 1 0 

Opin 162 179 

Raun gamla 0 0 

Raun nýja 140 126 

St 17 19 

Ubn 49 73 

Við gamla 0 0 

Við nýja 118 122 

  673 728 

 
 

  



 

Samantekt V 19 H 19 

10. bekkur 39 53 

Fél 147 156 

Mál 1 0 

Opin 162 179 

Raun 140 126 

ST 17 19 

UBN 49 73 

VIÐ 118 122 

 673 728 

Þar af ÍAS (íþróttaafrekssvið) 192 204 

Þar af Listnámssvið 8 10 
 

 

 

Loks er fjöldi áfanga sem í boði hafa verið frá 2013 

 
 

 

Hópastærðir eru alltaf nokkuð mikil skák. Gott væri ef stjórnvöld ynnu að því með samtökum 

kennara að gera vinnumatið að því stjórntæki og skipulagsafli sem það gæti orðið.  

 

 

  

2013 v 2013 h 2014 v 2014 h 2015 v 2015 h 2016 v 2016 h 2017 v 2017 h 2018 v 2018 h 2019 v 2019 h

Fjöldi áf. Starfsbraut 50 48 49 41 29 18 29 37 28 24 23 25 19 25

Fjöldi áf. Almennir 138 138 136 123 134 140 110 112 114 101 103 97 97 106
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Fjöldi einstakra áfanga sem kenndir hafa verið við 
Flensborg frá  hausti 2013 til haustannar 2019



Skoðum hópastærðir:  

37 hópar með 17 nemendur eða færri Meðal stærð þeirra er 14,1 nemandi. 
79 hópar með 18-26 nemendur eða færri Meðal stærð þeirra er 22,2 nemendur 
43 hópar með 27-29 nemendur eða færri Meðal stærð þeirra er 27,9 nemendur 
22 hópar með 30 nemendur eða fleiri  Meðal stærð þeirra er 31 nemandi 
Meðalfjöldi allra hópa er    23,1 nemandi 

 

Félagsvísindabraut og Opin braut eru langstærstu brautirnar. Þá hefur Viðskiptabraut stækkað en 

Raunvísindabraut minnkað alla vega hlutfallslega.  

Íþróttaafrekssvið heldur stöðu sinni og Listnámssvið er örlítið að braggast.  

Hópum hefur verið fjölgað vegna þess að fjárhagsstaða skólans hefur batnað. Enn er þeirri stefnu 
haldið til streitu að veita ekki fimmta hópinn (fjórða hjá þeim sem eru 60 ára eða eldri), enda kallar 
slíkt á uppsagnir. Aukavinna er um 10-12% af heildarlaunum samt en hún verður til sem reiknuð 
vinna í vinnumati auk þess sem verkefni hafa verið sett af stað til að bæta þjónustu skólans enn 
frekar. Bent hefur verið á að helsta leiðin til að auka yfirvinnu er annars vegar í gegnum þróunarstarf 
en hins vegar markaðssetningu. Þar hefur verið talað um að umsteypa stundatöflum, taka upp fleiri 
annir innan skólaársins en tvær o.fl. 
 
Stofnanir skólans hafa unnið vel saman. Þar er átt við skólanefnd, skólaráð, foreldraráð, 

nemendafélagið auk hinna ýmsu teyma sem stuðst er við. Teymi faghópa kennara hafa tekið við sér 

og fleiri teymi til viðbótar eru  skrifstofuteymið, nemendaþjónustan og yfirstjórnin. Jafnréttisnefnd, 

sjálfsmatsnefnd, mætingarteymi svo fátt eitt sé nefnt. 

Fyrir þeirra öflugu störf ber að þakka, sem og öðrum.  

 

3 MARKMIÐ OG STAÐA MÁLA 

Hér vísast í stefnumótunarskjöl sem fylgja í viðauka. 
 

4 MAT - YTRA 

Ytra mat fór fram 2018 og 2013. Skýrslur um það eru hjá ráðuneyti. Svo er talið að búið sé að hreinsa 
upp umbótalista þeirra.  
 

5 MAT – INNRA (ÚR SJÁLFSMATSSKÝRSLU) 

Áætlun má finna í viðauka. Helstu niðurstöður eru:  
Innra mat Flensborgarskólans er yfirgripsmikið og að mörgu leyti flókið. Það er í raun tvíþætt; 

það sem snýr að nemendum skólans og að starfsmannahópi skólans. Margir þættir 

skólastarfsins eru vegnir og hefur endurnýjun sjálfsmats undanfarinna ára gert matið 

markvissara og um leið skilvirkara. Nú þegar flestir matsþættir sjálfsmatsins eru komnir með 

svipaðar forsendur verður raunverulega hægt að bera saman hina ýmsu þætti skólastarfsins enn 

betur en áður. Skýrslan í ár sýnir því enn samsvörun við skýrslur síðustu tveggja ára og sveiflur  

oft á tíðum litlar.  

Helstu niðurstöður sjálfsmats fyrir skólaárið 2018-2019 eru þessar:  

Ánægja, bæði nemenda og foreldra/forráðamanna, með Flensborgarskólann eykst á milli ára og 

á það bæði við um námið og þá þjónustu sem skólinn veitir. Þeir eru einnig stoltir af skólanum 

og finnst ímynd skólans góð. Félagslíf nemenda virðist enn vera að styrkjast. Þjónustustig er 

hátt, bæði í kennslunni sem og í skólastarfinu öllu. Skólinn kom vel út könnuninni Stofnun ársins 

og hækkaði í heildarmati í 8 af 10 flokkum, þar með talið flokkum eins og ánægja með laun, 

réttindi sín og stöðu og vellíðan.  

Áfram er því hægt sé að gleðjast yfir góðum árangri í skólastarfinu. Enn eru þó ákveðnir þættir 

sem huga þarf að til framtíðar. Áfram þarf að vinna með kjarna námsins, þ.e. námskrá skólans. 



Huga þarf vel að vinnuanda og næði í kennslustund, gera þarf námið áhugaverðara, huga að 

rafrænu viðmóti kennslunnar og hvernig hægt er að nýta sér tæknina í kennslu, skólasókn 

nemenda og gæta enn frekar að þeim sem þurfa stuðning í námi og frekari hvatningar við.  Enn 

fremur þarf að fylgjast áfram með námsárangri nemenda og hvetja til bættrar námsmenningar 

við skólann, gera námsaðstæður nemenda við skólann bæði nútímalegri og fjölbreyttari. Áfram 

þarf að hlú að innra starfi skólans; kjörum og aðstæðum starfsfólks og styrkja starfsandann til 

framtíðar.  

Af þessu má greina að sóknarfæri Flensborgarskólans eru fjölmörg. Þau eru lögð fram í 

umbótaáætlun skólans, sjá viðauka og hefur því verið gætt að kynna hana vel, samræma hana 

við aðrar áætlanir og úttektir á skólastarfinu. Í því felast næstu verkefni sjálfsmatsnefndar; að 

halda áfram markvissu mati á innra starfi skólans og fylgja umbótum eftir. 

6 VERKEFNI 

Enn aukast verkefni skólanna. Nú eru það skjalamál, persónuverndarmál og jafnlaunavottun. Allt 
mikilvæg mál en ekki verður auðveldlega séð hvernig þegar verkefnum hlaðinn hópur stjórnenda á 
að bæta þessu við sig eða hvernig á að fjármagna aðkeypta vinnu við þessi mál.  
 

7 AFKOMA – REKSTRARSTAÐA – VINNA MEÐ ÞAÐ 

 
Rekstur skólans, fjárhagslega séð, hefur varla gengið betur en nú. Nú þykir ekki tiltökumál að 
endurbæta ýmislegt en varlega þarf að fara því það er ótrúlega stutt í skuldir, auk þess sem ekki verður 
fyrirséð hvaða „hagræðingar“ verði gerðar á fjárhag framhaldsskólanna.  
Forsendur þessa kunna að vera betra reiknilíkan en einnig mikið starf við að breyta skipulagi og þar 
með fórnir starfsmanna skólans. Verið er að skoða leiðir til að halda jöfnuði í nýju rekstrarumhverfi. 
 

8 BROTTHVARF OG NÁMSÁRANGUR 

 
Brotthvarf telst lítið, ekki síst í ljósi þess að skólinn hefur tekið að sér mikil verkefni t.d. í tengslum við 
fjölbreyttan hóp nemenda sem er á mjög mismunandi getu- og áhugastigi, auk nemenda með 
ýmiskonar fatlanir, erlendra nemenda, barna sem koma til landsins án fylgdar sem og/eða eru á flótta. 
 

Önn Einkunnir alls Hlutfall staðið Hlutfall úrsagnir Hlutfall fallið 
20191 6456  85,8%   3,8%   10,4% 
20192 5471  85,3%   2,6%   12,2% 

 
Taflan sýnir að af þeim sem innritast þá voru falleinkunnir um 12,2% á  vorönn en 11% á haustönn. Yfir 
árið voru það um 11,3%. Sem þýðir að um 88% nemenda standast próf. Úrsagnir nemenda eru um 2% 
af einkunnum. 



 
 

9 STJÓRNUN - TEYMI 

Yfirstjórn 
Skólameistari ber ábyrgð á rekstri skólans eins og lýst er í lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008.  Hann 
heldur vissum atriðum hjá sér en framselur önnur til annarra yfirmanna, eftir því sem við á. Þeir bera 
því ábyrgð gagnvart honum um þau mál.  

➢ Aðstoðarskólameistari er staðgengill skólameistara og hefur sérstaklega með að gera 
utanumhald með skólasókn nemenda, sér um umsjón með útskriftarnemendum og heldur 
utan um brautskráningarathöfn, innra mat, aðkomu að gerð áætlana auk þess annars sem 
skólameistara dettur í hug.  

➢ Áfangastjóri hefur sérstaklega með að gera skipulag skólastarfs, námsferla nemenda og 
gagnaskráningu.  

➢ Mannauðsstjóri hefur með málefni starfsmanna að gera, sem og nemenda eftir því sem við á. 
Mannauðsstjóri sér um að auglýsa eftir starfsfólki og leiðir úrvinnslu þeirrar vinnu. Hann sér 
um námskeið og tekur frumkvæði í ýmsum málum sem snerta aðbúnað og skólabrag. 

➢ Fjármálastjóri sér um fjárhagsbókhald skólans, greiðir reikninga og sér um innheimtu, hefur 
með áætlanagerð að gera og annast launabókhald skólans ásamt aðstoðarskólameistara.   

Aðrir stjórnendur með mannaforráð: 
➢ Forstöðumaður á starfsbraut er sviðsstjóri hennar og sér um námsskipulag nemenda 

brautarinnar, skiptingu kennslu og gerð stundatöflu 
➢ Forstöðumaður mötuneytis sér um rekstur mötuneytis,  opnun o.s.frv.   
➢ Forstöðumaður bókasafns sér um rekstur bókasafns, mönnun, opnunartíma o.s.fr. 

 
Verkefnastjórar eru fagstjórar; á starfsbraut, í íslensku, ensku, stærðfræði, Hámarki, dönsku og 
íþróttum, þriðja tungumálinu, félagsgreinum, raungreinum og viðskiptagreinum. Þeir sjá um fagleg 
málefni kennslunnar í þessum greinum skv. nánari lýsingum. 
Umsjónarmaður fasteigna sér m.a. um öryggismál, viðhald húsnæðis, opnanir og lokanir og eftirliti 
með ýmsum rekstrarþáttum. 
 
15 starfsmenn eru stundakennarar eða verktakar, allir tengdir íþróttaafrekssviði. 
Tölvuþjónusta er keypt af Premis. 
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Ræsting er keypt af Sólar ehf. 
Sjá nánar skipurit á vef skólans. 
 
Kristrún Ólöf Sigurðardóttir starfaði sem sálfræðingur í hálfu starfi á vorönn 2019. Var það 
fyrirkomulag endurskoðað og gerður samningur við Sálfræðihúsið Bæjarhrauni frá og með hausti 2019. 
Það fyrirkomulag virðist nýtast nemendum betur.   
 

10 SKÓLAÞRÓUNARVERKEFNI 

Skólinn stóð fyrir skólaþróunarverkefni á haustönn 2019. Styrkir voru auglýstir vorið 2019.  
Starfsmenn sem fengu styrki eiga að skila skýrslum um málið.  
Þeir sem fengu:  

• Elfur Harðardóttir - þróun áfanga; kynningaráfangi í efnafræði. 

• Anný Gréta Þorgeirsdóttir - áfangasmíð í jarðfræði; nýr áfangi um náttúruhamfarir. 

• Sólveig Kristjánsdóttir - nám í stærðfræði við HÍ. 

• Hildur Einarsdóttir - skiptikennsla í Verzlunarskólanum. Í hennar stað kom Guðný 
Guðmundsdóttir framhaldsskólakennari við VÍ. 

• Guðmunda Birgisdóttir - samstarf við HR. Greining á kennslu í sálfræði við HR. 

• Ásta Pálmadóttir - núvitund. Grunnnámskeið í núvitund og stuðningur við starfið. 
 

Heildarupplifun þátttakenda í skólaþróunarverkefni á H2019 var mjög jákvæð og voru allir 
starfsmenn þakklátir fyrir að fá tækifæri til að þróa og styrkja sig í starfi. Gæta þarf að kennsluálagi 
með verkefnunum (þ.e. fjölda pensúma og nýrra áfanga) og námskeiðsgerð í núvitundinni (hvað 
hentar hverjum). Gefa þarf einnig góðan tíma til undirbúnings fyrir skiptikennslu og í ljósi þessa var 
mjög fljótlega ákveðið að auglýsa skiptikennslu eingöngu fyrir haustannir svo að kennarar geti 
undirbúið sig vel fyrir nýtt starfsumhverfi. 
 

11 ÝMIS MÁL 

Nemendur halda merki skólans á lofti með starfi sínu. NFF var undir stjórn Thelmu Rutar 
Gunnarsdóttur á vorönn 2019 en á haustönn stýrði því Kolbrún María Einarsdóttir. Félagið skipulagði 
marga viðburði á árinu og vaxandi áhersla er á að taka þátt í keppnum ýmsum. Skólameistari hefur 
lagt mikla áherslu á að jafnréttismál fái meira vægi í starfi félags. Það mjakast enda mikill meirihluti 
stjórnarmanna konur.  
Það er ýmislegt sem sækir að skólum og nemendum og kallar á breytt vinnuumhverfi. 
Snjalltækjanotkun nemenda eykst (og starfsmanna raunar líka). Kvartað hefur verið undan þessu ekki 
síst í skriflegum prófum. Starfsmenn skólans hafa ekki valdheimildir til að gera hluti upptæka. Því 
hefur skólameistari ítrekað bent á að námsmatsaðferðum verði að breyta til að mæta þessu.  
Þá er það að verða augljósara vandamál að skólameistari skuli þurfa að leggja nafn sitt, ekki skólans 
heldur nafn sitt til að nemendafélag geti fengið heimild til að halda dansleik. Í lögum um 
framhaldsskóla segir að skólinn beri ábyrgð á félagslífi.  
Mitt mat er það að ef eitthvað kemur upp á nemendadansleik þá hljóti skólinn að vera ábyrgur en 
ekki ég sem einstaklingur. Þetta þarf að skoða rækilega.   
 
Ef litið er á félagslífið nánar þá eru Nýnemadagar, með mótttöku nýnema um það leiti sem skóli er 
settur, nýnemaferð og dansleikur, Flensborgardagur og Vakningardagar stærstu viðburðir 
félagslífsins. Skólinn skipuleggur Flensborgardaginn, með nemendum og tryggir ekki einungis 
aðkomu þeirra heldur veitir þeim verulega hlutdeild í viðburðum dagsins. Vakningadagar eru 
skipulagðir af nemendum með skólanum og aftur er áhersla á framlag þeirra eins og raunar á við 
kynningarmál einnig. Á Vakningardögum er m.a. Mennta- og starfatorg þar sem á þriðja tug stofnana 
og fyrirtækja kynna starf sitt og menntunarkröfur eða námsframboð. Þetta er liður í að 
starfskynningar séu hafðar fyrr, nemendum gefinn kostur á að kynna sér hluti betur en áður og 
þannig gera þau færari um að velja sér nám.  



Flensborgarhlaupið, undanfarin ár, hefur aflað vel tæplega þriggja milljóna í áheitafé til góðra 
málefna. Verkefnið er ákveðið af stýrihópi HEF. Þá hefur skapast sú hefð að útskriftarnemar gefa 
afganginn af peningum sem aflað er til að standa undir dimmission til góðra málefna. Einnig vinna 
nemendur sjálfboðastörf tengd starfsbraut.  
Nýtt umsjónarkerfi, HÁMARK (áður nefnt HVA) er að slíta barnsskónum. Því tengt er starfa- og 
menntahlaðborð sem var nefnt hér að ofan. Innan Hámarksins er kennd núvitund m.m.   
Skólinn fékk styrki til innri verkefna. Við fórum að þreifa fyrir okkur með erlent samstarf, tókum upp 
á okkar arma Erasmus+ verkefni um flóttafólk og hælisleitendur og stöðu þeirra í skólum sem og 

etwinning verkefni sem raunar hlaut verðlaun.  

 
Annars voru styrkir til skólans þessir:  

Styrkir árið 2019   

  Upphæð 

    

Sprotasjóður 320.000 

Lýðheilsusjóður 700.000 

Ísl. fyrir útlendinga 1.740.000 

Íslandsbanki v/stæ.keppni 45.000 

Foreldraráð Flensb.sk. v/miðannarbúða 250.000 

Hafnarfjarðarbær v/Flb.hlaup 100.000 

Landsbankinn v/Flb. hlaup 50.000 

Sjúkraþjálfarinn v/Flb. hlaup 35.000 

Alcan v/Flb.hlaup 85.000 

Styrkur frá Ríó Tintó og Góu 
v/útskriftagjafa 251.250 

Erasmus styrkir 2.319.075 

    

Samtals 5.895.325 

 
 
  



12 SAMVINNA VIÐ AÐRAR STOFNANIR 

Hér er áframhald á sömu hlutum og var fjallað um í ársskýrslum 2013-2018. 
Fyrir utan Mennta- og menningarmálaráðuneytið má nefna Fjölskyldusvið Hafnarfjarðar, en við það er 
margvíslegt samstarf, ekki síst hvað varðar hælisleitendur og flóttafólk.  
Skólinn starfar einnig með Götuvitanum og Litla hópi. Þá er samstarf við VÍ, FSs, MR og FG um fjölmörg 
mál. Bæjarbrúin er samstarfsvettvangur Skólaskrifstofu, grunnskólanna og Flensborgarskólans. Einnig 
hefur skólinn beitt sér fyrir samtali við stjórnendur og kennara Grunnskóla Hafnarfjarðar um skólaskil 
grunnskóla til framhaldsskóla. Skólinn starfar náið með Embætti landlæknis um verkefnið 
Heilsueflandi framhaldsskóli. Þá er náið samstarf við Íþróttabandalag Hafnarfjarðar og aðildarfélög 
þess um íþróttaafrekssvið ÍAS, Auki þess starfar skólinn með fjölmörgum aðilum, s.s. stéttarfélögum, 
samtökunum Gróður fyrir fólk í Landnámi Ingólfs o.fl. 
 
Kórar skólans eru í fjölda samstarfsverkefna, heima og erlendis.  Flensborgarkórinn, sem er kór eldri 
nemenda, hefur unnið til fjölda verðlauna erlendis.  
Sama má segja um NFF Nemendafélag skólans. Samstarfið við það er gott. Mikil áhersla hefur verið 
lögð á jafnréttismál og verður áfram.  
Leikfélag nemenda, sem er rekið í samstarfi við skólann setti upp söngleikinn Sistra akt en því leikstýrði 
Júlíana Sara Gunnarsdóttir frábærlega.  
Þá má nefna með afbrigðum vel heppnaða nýnemaferð í ágúst 2019, góðgerðaviku, vel heppnaða 
dansleiki og vandræðalitla og er þá víðsfjarri allt talið. Hlutur kvenna jókst í starfi NFF en betur má ef 
duga skal. Þá er verið að vinna í aukinni virkni nemenda og meðvitund um hlut sinn í skólastarfinu, - 
réttindi og þar með einnig skyldur.  
Skólinn kennir og þjálfar núvitund meðal nemenda og starfsmanna.  
Nemendur keppa í forkeppnum í fjölda námsgreina og komast einhverjir hverju sinni í undanúrslit eða 
lengra.  
Skólinn stendur fyrir stærðfræðikeppni fyrir grunnskóla Hafnarfjarðar og taka jafnan á annað hundrað 
nemenda þátt. Elín Guðmundardóttir og Sólveig Kristjánsdóttir sáu um keppnina 2019.  
Mikil vinna hefur verið lögð í stefnumótun, námskrá og þar með um leið markaðssetningu og 
samstarf við sveitarfélagið.  
Þá hefur skólinn verið í samstarfi við Alúð, félag um vakandi athygli og núvitund, Núvitundarsetrið, 
ÍBH, SH, Keili, FH og Hauka vegna Flensborgarhlaupsins, auk fjölda fyrirtækja sem stutt hafa ýmis 
verkefni, m.a. verðlaun á útskrift, Mennta- og starfahlaðborð og margt annað. 
 

13 SÉRSTAKAR ÁHERSLUR OG MARKMIÐ SKÓLANS 

Öll þessi atriði eru aðgengileg á nýjum vef skólans - http://www.flensborg.is/. 
 

14 LOKAORÐ 

 
Þegar þessi skýrsla er rituð eru umbrot- og átök í samfélaginu, auk annarra ógna, s.s. af fjallinu Þorbirni 
og umhverfi hans, hamfarahlýnunar og veiru sem kennd er við Corona, Wuhan og 2019.  
Þegar hún er á lokastigi eru skólar lokaðir og hún unnin í fjarvinnslu og samvinnslu.  
Til að mæta þessu hafa stjórnendur fylgt ráðgjöf þeirra sem best til þekkja, m.a. með því að hvetja 
kennara til að nýta sér þá leiðsögn sem fylgir Heimsmarkmiðum SÞ. 
Órói og spenna hjálpa ekki til þegar kvíði fer vaxandi í samfélaginu.  

http://www.flensborg.is/


Það tilheyrir kannski næstu skýrslu en ég læt það fara núna að aðdáun mín á samstarfsfólki, 
nemendum, kennurum og öðrum er mikil fyrir að hafa einhent sér í það að mæta samkomubanni og 
fleiru. Ég held reyndar að það gildi um allt skólakerfið. Þetta er framvarðasveit sem oft gleymist. 
 
I skýrslu síðasta árs segir m.a. : „Framhaldsskólar eru ekki flóknar stofnanir. Þar fara fram átök milli  
gamalla venja og framsækni og alls þar á milli. Fyrir par hundruðum ára veltu þeir aðilar sem stýrðu 
mótun þess sem seinna varð skólakerfi því fyrir sér hvað nemendur ættu að læra. Slík umræða hefur 
ekki farið fram lengi hér á landi sem skýrist kannski með vandræðaganginum í umræðunni um þjöppun 
námsefnis til stúdentsprófs í stað umræðu um breytta námsskipan. Framhaldsskólar þurfa stuðning í 
því sem þeir eru að gera. Það er eitt að setja orð í námskrá og annað að fá það framkvæmt i skólastofu.“ 
Flækjur í framhaldsskólakerfinu tengjast umgjörð skólanna og þeim miklu margbrotnari hópi sem 
þangað sækir. Stjórnvöld virðast ekki ná utan um þetta og einstaka skólar varla. Það er hins vegar ljóst 
að núna, þegar þær ógnir steðja að sem að ofan eru nefndar þá verður adrúmsloftið eilítið svipað og 
upp úr miðri síðustu öld þegar kjarnorkuvopnaógnin varð til. Til hvers er þetta ef allt er að fara í súginn? 
Hér er verk að vinna. Stjórnvöld reyna að halda uppi jákvæðri umræðu og stefnumótun. Það heyrðum 
við þegar forsætisráðherra sótti okkur heim á Flensborgardaginn 2019.  
Engu að síður þarf meira til. 
Um allt samfélagið og víða um heim ræða menn nemendur í nýju ljósi. Ekki er eingöngu verið að hamra 
á námsgreinum. Í Finnlandi er t.d. verið að vinna þematengt við hlið námsgreina. Það er ákallið að 
vinna með líðan, skuldbindingu og að mæta nemandanum á hans forsendum. Þetta köllum við 
Menntun til farsældar sem fjallar ekki einvörðungu um nemandann í einstökum námsgreinum. 
Menntun til farsældar vísar til þess að verið er að vinna með nemandann sem einstakling. Við leggjum 
áherslu á fleira en námsgreinarnar einar. Samfélagsleg verkefni, vitundarhvetjandi umræða, þróun 
nýrra námssjónarmiða, núvitund og margt fleira er í gangi. Við leggjum einnig áherslu á að kennarar 
kenni ekki eingöngu námsgreinina sem slíka heldur einnig hvernig henni er beitt. Hvernig hún tengist 
öðrum. Hvernig samþætt heildarmynd verður til þegar upp er staðið.  
Við finnum metnað og afl i hverju horni, með starfi nemendafélagsins, námskrárvinnu og margskonar 
þróunarvinnu. Við göngum til starfa af heilum hug, með það að leiðarljósi að Flensborg sé fyrst og 
fremst og skóli sem menntar nemendur til farsældar.  
Fyrsta október nk. verða tíu ár frá því þáverandi mennta-og menningarmálaráðherra (núverandi 
forsætisráðherra), ásamt heilbrigðisráðherra og forseta Íslands gerðu samning við landlækni, 
Lýðheilsustöð og Flensborgarskólann um að hefja verkefnið Heilsueflandi framhaldsskóli. Spurning 
hvort og hvernig eigi að fagna því.   
Eins og segir í skýrslunni 2018: „Í gjafabréfi skólans frá 1882 er talað um að glæða sálargáfur nemenda 
og veita þeim þá menntun sem alþýðufólk þurfi að hafa. Í reglugerð sem sett var þegar skólinn breyttist 
í fjölbrautaskóla (1976) segir „gert skal ráð fyrir mislöngum námsferli innan hverrar námsbrautar, 
þannig að nemendur eigi þess kost á hverju námsári að ljúka skilgreindu námi...“ 
Það er von mín að þessi andi sé enn hjá okkur.“ 
Tek undir þau orð og ítreka.  
 

Hafnarfirði, febrúar 2020. 
Magnús Þorkelsson, skólameistari 

  



15 VIÐAUKAR 

15.1 REKSTRARREIKNINGAR LIGGJA EKKI FYRIR ENDURSKOÐAÐIR. 

 
15.2 SKÓLASLITARÆÐUR ÁRSINS MEÐ YFIRLITI UM STARFIÐ.  

15.2.1 Skólaslitaræða vor 2019 – stytt 
 
Ræða skólameistara, Magnúsar Þorkelssonar 
 
Hvernig ertu  
maður í kólfi tímans? 
Uppfullur af kreddum fortíðarinnar  
og kvíðafullur fyrir deginum á morgun. (GÁG)  
 
Þetta er úr ljóðasafni Gísla Ágústs Gunnlaugssonar, þá nýstúdents sem hann gaf út árið 1973. Orðin 
eiga ekki síður við í dag eins og þá því við erum að fást við kreddur fortíðarinnar svo við getum 
leiðrétt fyrir mistök okkar og tekið á umhverfismálum framtíðarinnar. Hvers vegna nefni ég þetta? 
Við erum að útskrifa enn einn hópinn sem fer frá okkur með nokkra sérmenntun í umhverfisfræðum 
og ekki veitir af. Tæplega helmingur þeirra hefur auk þess kynnt sér jafnréttismál í kynjafræðiáfanga 
en þessi tvö mál eru uppi á borðum einmitt núna. 
Dæmin undirstrika mikilvægi þess að skólastarf snerti raunveruleika samfélagsins, því um leið og við 
þurfum að kenna nemendum okkar tilteknar námsgreinar þá er enn meiri krafa um að þau séu 
þjálfuð í skapandi hugsun, jafnrétti og umhverfismálum svo nokkuð sé nefnt. Með slíku er verið að 
tengja saman hefðbundnar námsgreinar og sýna nemendum okkar að það er ekki eingöngu innihald 
námsgreina sem skiptir máli heldur einnig hvernig maður beitir námsgreinum og tengir þær saman. 
Skólastarf á Íslandi hefur breyst alveg ótrúlega mikið, - og þó ekki. Ramminn er sá sami, skólahús og 
kennslustofur, meistarar og lærlingar. Aðferðir og verklag hafa hins vegar breyst, mismikið en í 
heildina mjög mikið. 
Hjá okkur köllum við þetta menntun til farsældar og trúum því að með uppgræðslustarfi, 
sjálfboðaliðaverkefnum, gróskuhugarfari, núvitund, skapandi hugsun og fleiru þá fari nemendur 
okkar héðan með þá trú að þeir skipti máli og láti að sér kveða. 
Hvað okkur varðar þá hefur skólastarfið gengið sinn vanagang, þó svo að allt breytist eitthvað en ein 
stærsta breytingin er fjárhagslegs eðlis. Með miklum samtakamætti og stuðningi þeirra sem hér 
starfa þá er skólinn ekki lengur með skuldahala og ef ekki bregður til einhvers mjög svo verri vegar þá 
erum við laus við hann. Hann hefur hangið yfir okkur í öllum okkar verkum en nú er hann frá og ég 
þakka samstarfsfólki mínu innilega veittan stuðning, samstöðu og samstarf. Nú getum við t.d. leyft 
okkur að endurnýja húsbúnað sem hefur varla verið gert af krafti síðan 2007. 
Skóli er ekki hús og húsgögn. Skólinn er samskiptin sem við eigum, kennarar, stjórnendur og allir 
starfsmenn skólans við nemendur okkar. Þau læra fleira en bókina. Ég sá t.d. leiðbeiningar frá 
fráfarandi stjórn nemendafélagsins. Þar var undirstrikað að það væri mjög mikilvægt að hafa 
umsjónarmann hússins, húsvörð skólans, góðan. Ég trúi að það sé rétt mat. 
Af þessum sökum snýst uppbygging skóla ekki um góðæri eða hallæri og ekki um krónur og aura. 
Uppbygging skóla snýst um samfélagslega sátt, þolinmóða fjárfestingu og framtíðarsýn.  
Breytingar á námi til stúdentsprófs hafa verið allmikið milli tanna fólks.  
Fyrir okkur í Flensborg er óþarfi að tala um þriggja ára stúdentspróf. Við tölum um breytta 
námsskipan og bjóðum stúdentspróf sem er 200 einingar með mörgum brautum og nemendur okkar 
ljúka því þegar þeir eru tilbúnir. 
Rétt eins og fyrir daga styttingar. Þá luku nemendur þessu gamla inntökuprófi í háskóla eftir fjögurra 
ára kerfi. Sumir luku á þremur árum og aðrir voru lengur.  
Þetta hefur ekki breyst! Aldursspönnin í þessum hópi er frá 17 árum og upp í 25 ára aldur.  
Nútíma framhaldsskóli þarf að laga sig að fjölbreytileika nútímans, hvernig sem hann birtist. Og þar 
er gott að hugsa um menntun til farsældar. 



Félagslíf nemenda var fjölbreytt, dansleikir, ferðir, sleep over í skólanum þar sem næsta lítið var sofið 
og góðgerðarvika, verkefni sem fer vaxandi og styrktu þau UNWomen samtökin. 
Á vegum skólans voru einnig fjölmargir viðburðir, eins og Erla nefndi. Afrakstur Flensborgarhlaupsins 
var drjúgur enda hópurinn sem þátt tók stór, bæði þeir sem unnu í sjálfboðaliðavinnu að hlaupinu 
sem og hlaupararnir. Og veðurguðirnir léku við okkur. Í ár styrktum við félagið Hugrúnu, sem er á 
vegum þriggja stúdentafélaga Háskóla Íslands og vinnur að fræðslu um geðræn vandamál. Félagar í 
Hugrúnu vinna allt í sjálfboðavinnu. Flensborgardagurinn var vel heppnaður. Þar tókst nemendum að 
fá alla sem þeir vildu til að koma, - forsetann, þingkonu, skemmtikrafta, fyrirlesara. Umræðurnar 
voru góðar, margt spunnið úr þeim um jafnréttismál og fleira. 
Starf foreldraráðsins var með miklum blóma og höfum við notið mikils stuðnings af því og starfi þess. 
Fyrir það erum við afskaplega þakklát. 
Samstarf okkar við íþróttafélögin hefur gengið vel og alla jafna um 200 nemendur á íþróttaafrekssviði 
á hverjum tíma.  
Loks er nú kjarnastarfsemin, - kennslan sem leiðir til náms. Hvernig á að mæla hana? Ef við reiknum 
saman fjölda kennslustunda á ári hjá okkur þá er sá hluti hátt í 15 ársverk einnar manneskju og þá er 
ekki reynt að meta vinnuframlag nemenda, eða verkin við að undirbúa kennsluna, semja jafnvel 
námsefni auk yfirferðar og alls annars. Verkefnafjöldinn er talinn í þúsundum, ef ekki tugþúsundum 
og sífellt er verið að breyta og endurskoða. Svo eru þau ófá verkefnin hjá nemendaþjónustunni, í 
eldhúsinu, á skrifstofunni, bókasafninu og meðal stjórnenda. 
Hins vegar ber að hafa í huga, sem ég ítreka og endurtek. Það er ekki námsgreinin sem þú lærir sem 
skiptir mestu. Mestu skiptir hvernig þú beitir kunnáttu þinni og hyggjuviti.  
Verkefnið Heilsueflandi framhaldsskóli heldur áfram og nær nýjum hæðum á hverju ári. Það eru í 
haust tíu ár frá því við hófum undirbúning þess með Lýðheilsustofnun og Embætti landlæknis og níu 
ár frá því að það fór formlega af stað. Ótrúlegur tími sem hefur kennt okkur ákaflega margt. 
Eitt af verkefnum kennslunnar er áfangakeðja sem kallast Hámark. Þar sinna nemendur fjölbreytum 
verkefnum m.a. í samfélagslegri þátttöku.  
Sem dæmi um verkefni sem nemendur í Hámarki tóku að sér til að sýna samfélagslega þátttöku eru 
t.d.  
Haukar - Special Olympics 
Í nýopnuðu Ungmennahúsi var haldinn fatamarkaður, þau skipulögðu kaffboð á sambýli, plokkuðu 
rusl, styrktu rauðakrossinn með sjoppurekstri, fóru í sjálfboðaliðastörf í leikskóla / grunnskóla / 
elliheimili, söfnuðu flöskum og afraksturinn fór til Barnaspítala Hringsins, héldu Bingo fyrir Neistann, 
fatasöfnun fyrir Kvennaathvarfið, fóru með köku á slökkviliðsstöðina, perluðu armbönd til styrktar 
Krafti og öfluðu um 200 þúsund krónum, veittu félagslegan stuðning á Starfsbraut, mokuðu snjó fyrir 
fólk og er þá víðsfjarri allt talið.  
Talandi um að gera gagn. 
 
 
Það eru alltaf nokkrar breytingar á starfsmannahópnum. Við fengum til starfa Sigríði Erlu 
Viðarsdóttur sem mannauðsstjóra. Sædís Hlöðversdóttir kom til starfa í eldhúsi og Sigrún Eugenio 
Jónsdóttir hljóp í skarðið í viðskiptagreinum. Auk hennar gerðu slíkt þau Anna Hildur Johannessen, 
Magnús Karl Ásmundsson og Stefán Bjarnason. Þau fjögur sem kenndu viðskiptagreinar fara öll til 
annarra starfa en verður sárt saknað. 
Þá ber að nefna kórstjórann dr. Helga Rafn Ingvarsson, sem leysti Hrafnhildi af frá áramótum.  
Nokkrir starfsmenn hætta. Það eru þau Halldóra Jóhannesdóttir og Kristófer Eggertsson en auk 
þeirra láta þrír kennarar af störfum og tek ég það fyrir á eftir.  
Fjórir starfsmenn fara í námsorlof,  
Bergljót Gunnlaugsdóttir, bókasafnsfræðingur 
Guðrún Hafdís Eiríksdóttir, stærðfræðikennari, 
Hrafnhildur Blomsterberg, kórstjóri 
Rannveig Klara Matthíasdóttir, kennsluráðgjafi. 



 
Skólinn hefur farið af stað með fjölbreytt skólaþróunarverkefni fyrir næsta skólaár. Eitt af því er 
svokölluð skiptikennsla en það er samstarf við Verzlunarskóla íslands þar sem kennarar skólanna fá 
tækifæri til að kynnast nýju skólaumhverfi og skólamenningu. Hildur Einarsdóttir efnafræðikennari 
okkaar mun ríða á vaðið og kenna þar 2. árs nemendum efnafræði. Í stað hennar fáum við Þórhöllu 
Arnardóttur og mun hún kenna bæði líffræði og efnafræði. 
 
Starfsmenn úr námsleyfi 
Steinhildur Hildimundardóttir 
Hrafnkell Tumi Kolbeinsson 
Það eru svo sem fjöldamörg verkefni sem ég gæti nefnt til viðbótar. Þessi samhenti og öflugi hópur 
sem hér starfar er mér ótrúlega kær og seinþreyttur til vandræða.  
Starfsmenn sem nemendur en nú skulum við fara að snúa okkur að verkefni dagsins. 
 
 
Í hópnum eru þrír nemendur sem fengu viðurkenningar sem nýnemar og stóðu hér á sviðinu vorið 
2017, - að vísu móðir eins því sonurinn var að sparka bolta ef ég man rétt einhvers staðar úti í 
löndum.    
Það er alltaf nokkuð spenna í loftinu yfir því hver verði dúx. Segja má að samkeppnin í ár hafi minnt á 
lokakvöld Eurovision.  
Þau eru þrjú sem tókust á um titilinn dúx. Ég veit ekki hvort það samrýmist persónuverndarlögum að 
segja hverjir það voru. 
   
Ég vildi byrja á að þakka þessum fallega kór sem sungið hefur undir stjórn Helga Rafns Ingvarssonar. 
Þannig var að Hrafnhildur Blomsterberg kórstjóri þurfti að fara í veikindaleyfi um síðustu áramót, 
með stuttum fyrirvara og fer síðan í námsorlof í haust. Þá voru góð ráð dýr. Við fundum ekki aðra 
Hrafnhildi en við fundum Helga Rafn og þvílíkur fengur. Því miður er óljóst um framhaldið.  
klappa fyrir þeim og Helga 
Ég þakka ykkur öllum sem hér eruð samveruna í dag, gestum sem tengjast þessari útskrift,  raunar 
ykkur öllum sem hafið verið hluti af starfi okkar um lengri eða skemmri tíma.  
 
Ég þakka þeim sem láta af störfum núna í vor fyrir vel unnin störf í þágu skólans og óska þeim 
velfarnaðar í nýjum verkefnum. 
Sérstaklega vil ég þó þakka þeim vaska hópi sem kemur að undirbúningi útskriftarinnar, þeim stóra 
hópi sem er alltaf boðinn og búinn og ekki síst þeim sem næst mér standa frá degi til dags. Sá hópur 
sem ber þar hitann og þungann er ótrúlega öflugur og gaman að vinna með þeim.  
Þegar ég hef lokið máli mínu mun kórinn syngja. 
Lagið er Skólasöngur Flensborgarskólans. Örn Arnarson orti ljóðið í tilefni af vígslu fyrstu 
skólabyggingarinnar sem nú nefnist Brekka, árið 1937. Lagboði textans var í fyrstu þekkt sænskt lag, 
en í maí 1977 samdi Sigurður Ágústsson (sem lést árið 1991) nýtt lag við ljóðið, „með þakklátri 
minningu um Flensborgarskólann” eins og segir í frumritinu. 
En 
 
 
Kæru útskriftarnemendur. Nú er komið þar í sögunni að ég þarf að botna mál mitt vel og vandlega.  
Þessi dagur er alltaf svolítið skrýtinn – tregi yfir að sjá á eftir ykkur. Gleði yfir að sjá ykkur fara! Þið 
hafið lagt stund á nám, lært fjölmargt, hvort sem er í kennslustofum eða utan þeirra. Þið hafið lært 
heilmargt af okkur og af hvort öðru. En það er ekki nóg að kunna. Maður þarf breyta hugarfari sínu 
og lifa samkvæmt því sem maður hefur lært.  
Mér sýnist að mín kynslóð og næstu kynslóðir þar á eftir eigi erfitt með að höndla þann vanda sem 
þið lýstuð í myndbandinu hér áðan. Þið hafið verk að vinna elskurnar mínar. Þið hafið tekið þátt í 



uppgræðslu í Krýsuvík sem er hluti af því verkefni skólans að kolefnisjafna starf okkar síðustu 
tæplega tuttugu ár. Gjöf ykkar til Ljóssins mun skipta þau sem þiggja máli og ég er þakklátur fyrir 
þeirra hönd og stoltur af ykkur.        
Sem sagt, ekki gera ekki neitt. Þið getið haft áhrif.  Þið hafið haft áhrif. 
Trú manns á það sem maður er að gera skiptir öllu. Vandinn blasir við okkur og við vitum hvað 
veldur. Eitt er að kunna en mikilvægara að nota  það til að hugsa og framkvæma.  
Ég er afskaplega stoltur af ykkur öllum. Það nám sem ykkur bauðst hér getur orðið tæki til að fara 
með út í lífið, prófskírteinið vottar það. Ég vona að þið hættið aldrei að læra. Ég vona að þið látið 
aldrei hyggjuvitið víkja fyrir öfgum hverjar sem þær eru.  
Munið að lífið á eftir að koma ykkur á óvart. Þið munið eiga eftir að takast á við sitt af hverju, standa 
frammi fyrir ákvörðunum sem þið vilduð ekki þurfa að sæta eða taka ákvarðanir sem þið vilduð ekki 
þurfa að taka.  
Lífsins ganga er stundum stygg 
Ströggl svo bros og hlátur 
glettni gleður mest ég hygg 
Geng ég veginn kátur  
Lífið er ótrúlega skemmtilegt að langmestu leiti. Það tekur allskonar beygjur og vísar manni leiðir 
sem maður vissi ekki að væru til.  
Við erum búin að gera okkar. Núna er boltinn hjá ykkur. 
Og það er máski vegarnesti mitt til ykkar. Það er ykkar að hlaupa með boltann og láta að ykkur 
kveða. 
Farnist ykkur vel. 
Framtíðina eigið þið. Vegurinn sem þið farið er ykkar vegur. Hann getið þið gengið með öðrum en 
aðrir ganga hann ekki fyrir ykkur. 
Ég segi skólaárinu 2019-2020 lokið.  
 

  



15.2.2 Skólaslitaræða haustönn 2019 – stytt 
Formaður skólanefndar, ágætu útskriftarnemar, góðir samstarfsmenn, foreldrar og aðrir. 
Máske þú fáir menn úr tini / - máske líka þetta kver. / við skulum bíða og sjá hvað setur  / seinna 
vitnast hvernig fer. 
Þessi vísa Jóhannesar úr Kötlum lýsir vissulega óþreyju eftir jólum en kannski ekki síður óþreyju 
þeirra sem bíða spenntir eftir lokaniðurstöðu prófanna. Og hvað er verið að prófa spyr maður sig? 
Ætlum við að mennta ungmenni undir þeirra framtíð eða okkar fortíð? Spurði Andreas Schleicher mig 
og á annað þúsund annarra gesta á ráðstefnu nýverið. Spurningin er góð og raunar arfagóð. 
Ráðstefnan var haldin í Kína nú í haust, nánar tiltekið í Shanghai. Það var afar fróðlegt að fara til 
borgar eins og Shanghai. Töfrandi borg þar sem kommúnistaríkið er að verða eitthvert magnaðasta 
kapítalístaveldi sem hefur sést. Einn komma fjórir milljarðar íbúa og við erum núll komma núll núll 
núll 3 milljarðar eða við getum sagt svona gróft reiknað að innan landamæra Kína búa um 4250 
Kínverjar per Íslending. Það vakti athygli okkar að nú fara um heiminn straumar skyldir þeim sem við 
ferðumst í, um heilsueflingu og farsæld. Þetta veitir okkur styrk og við sjáum vel að sú umræða sem 
fer fram um aðstæður til náms, þar sem hugtök eins og líðan, traust, öryggi, næring, svefn og 
núvitund skipta öllu máli. Við fáum byr undir báða vængi og munum halda áfram ótrauð á okkar 
braut.   
Hugmyndir okkar hér í Flensborg eru að svara Herra Scleicher og segja að við viljum að nemendur 
okkar séu undirbúnir undir sína framtíð, að svo miklu leiti sem það er hægt. 
Þetta gerum við með áföngum eða námsgreinum sem snúa að því að efla umhverfisvitund þeirra, 
jafnrétti, samfélagsþátttöku og ábyrgð. Við köllum það menntun til farsældar. Meira að segja 
stjórnvöld hafa tekið þann pól í hæðina að byggja þjóðfélag velsældar og þar taka forsætisráðherrar 
Íslands og Nýja Sjálands auk Fyrsta ráðherra Skotlands saman höndum. 
Við sjáum einnig aukna þátttöku í samfélagsmálum. Stórar mannréttindagöngur eins og Gleðigangan 
og Druslugangan, varðstaða á hverjum föstudegi við Alþingishúsið, sem og margt annað segir okkur 
að unga fólkið hugsar í lausnum og hver veit nema kjarni lausnanna sem við leitum liggi hjá þeim. Við 
þurfum lausnir og ábyrg stjórnmál. 
Ég er einn þeirra sem trúi því að okkur muni takast að bjarga plánetunni okkar. Heimsmarkmiðin 
sautján geta veitt okkur leiðsögn, - en við verðum að hlíta þeirri leiðsögn. Spurningin er hversu 
nálægt brúninni við förum áður. En ég er líka vel meðvitaður um hlutverk mitt. Ekkert okkar má sitja 
hjá. 
Það urðu nokkrar breytingar í starfsmannahópnum, enda létu þrír kennarar af störfum á nýliðnu vori, 
fyrir aldurs sakir, auk fjögurra starfsmanna sem eru í launuðum námsorlofum. Ég ætla nú ekki að fara 
yfir þetta allt en nefni: 
Kennari í tölvugreinum – Valborg Sturludóttir 
Kennari í viðskipta- og hagfræðigreinum – Ósk Guðmundsdóttir  
Kennari í viðskipta- og hagfræðigreinum - Guðjón Óskar Guðmundsson 
Afleysing á bókasafni fram til 1. febrúar 2020 – María Hrafnsdóttir  
Kennarar í sögu – Árni Stefán Guðjónsson og Styrmir Reynisson  
Þá hefur Sigrún Knútsdóttir, kennari í þýsku, látið af störfum að eigin ósk.  
Við reyndum fyrir okkur með skólaþróunarverkefni og eitt slíkt var að við skiptumst á kennurum við 
Verslunarskólann eina önn. Til okkar kom Guðný Guðmundsdóttir þaðan en við lögðum þeim til Hildi 
Einarsdóttur. Hildur kemur aftur til okkar í janúar og Guðný snýr aftur til síns heima. Við munum 
sakna Guðnýjar verulega en fagna því að fá Hildi aftur.  
Aðrar breytingar 
Fjórir starfsmenn fóru í námsorlof,   
Bergljót Gunnlaugsdóttir, bókasafnsfræðingur  
Guðrún Hafdís Eiríksdóttir, stærðfræðikennari,  
Hrafnhildur Blomsterberg, kórstjóri  
Rannveig Klara Matthíasdóttir, kennsluráðgjafi.  
Og tveir snéru ferskir tilbaka  



Steinhildur Hildimundardóttir  
Hrafnkell Tumi Kolbeinsson  
Við endurskipulögðum millistjórnendakerfið okkar og við fórum út í mikla endurnýjun á búnaði, 
raunar þá langstærstu frá 2007, ef frá eru talin tölvukaup árið 2013. Þetta var langþráð. Þið sitjið 
m.a. í nýjum stólum en að auki voru borðin í salnum endurnýjuð. Þá voru borð og stólar endurnýjuð í 
sex kennslustofum og margt fleira. Við ætlum að flytja starfsbrautina að hluta um áramót og meira 
síðar. Sett verður upp ný stofa fyrir þau á þessari hæð og allur búnaður endurnýjaður þar. Þá eru 
komnar rafhleðslustöðvar hérna á bílastæðinu. Nú er hægt að hlaða fjóra bíla samtímis en lögnin 
miðar við að hægt sé að hafa 20 hleðslustöðvar, sem við teljum forsjálni. 
Venjubundnir atburðir s.s. nýnemadagar og ferðir, þematengdar vikur og vel heppnaður dansleikur 
voru í höndum NFF í byrjun haustannar. Flensborgarhlaupið tókst afar vel. Aftur var hlaupið í átt að 
Bessastöðum. Veðrinu verður seint lýst. Í þrjá daga á undan rigndi eldi og brennisteini og aftur í viku 
eftir hlaupið. En daginn sem það fór fram var logn og blíða.  Að þessu sinni styrktum við Bergið, 
úrræði fyrir ungt fólk. 
Flensborgardagurinn snérist um umhverfismál og kom fjöldi góðra gesta. Þar á meðal var 
forsætisráðherra sem lagði lykkju á leið sína út að Bessastöðum þar sem forsetinn beið hennar. Því 
eins og ritarinn hennar orðaði það – hana langaði að fá að koma.  
Á Flensborgardaginn 2019 voru rétt tíu ár frá því að Flensborgarskólinn tók að sér að vera 
forystuskóli í verkefninu Heilsueflandi framhaldsskóli. Í ræðu sem ég hélt um þær mundir minnti ég á 
það að slík verkefni lifa ekki endilega nema tvö til þrjú ár. Ég er því afar stoltur af því að við erum enn 
á fullri ferð og að frá haustinu 2010 bættust nær allir framhaldsskólar í hópinn. Síðan hafa 
sveitarfélög tekið þetta verkefni til sín undir hugtakinu Heilsueflandi samfélag og þannig hafa 
grunnskólar og leikskólar bæst við líka. Og nú er verið að tala um Heilsueflandi vinnustaði og það eru 
tíu ár liðin. 
Verkefnið hefur blómstrað hér innan skólans og náð nýjum hæðum. Við trúum því að það sé rétt hjá 
landlækni að það eru til tvenns konar lyf sem lækna ótrúlega margt og kosta ekki mikið. Þetta eru 
hreyfing og  svefn. Það skilur það enginn fyrr en á reynir hvers virði heilsan er. Og ef meðulin eru ekki 
kostnaðarsamari en þessi eru hví skyldi samfélagið ekki ýta undir notkun þeirra? 
Frá árinu 2001 hafa nær allir nemendur skólans tekið þátt í samstarfsverkefni okkar og samtakanna 
Gróður fyrir fólk við það sem við köllum endurheimt lands. Þetta er afar merkilegt verkefni og ég 
hvet alla hér inni til að fara á heimasíðu þessara samtaka og skoða myndir af því sem 
Flensborgarnemendur hafa verið að vinna að í Krýsuvíkurlandi og víðar þar í kring. Það er innlegg í 
umræðuna.  
Við verðum vör við vaxandi fjölbreytileika og honum þarf að sinna. Við viljum vera skóli fyrir alla og 
þannig þjónusta alla, - sem við vilja taka. Þegar talað er um skóla fyrir alla er oft margt undir. Hversu 
langt göngum við eða er þetta sparnaðarúrræði? Er skóli fyrir alla opinn öllum jafnt og þýðir það að 
allir fái stuðning eftir þörfum eða að allir verði að bjarga sér hvað best þeir geta? Nemendur koma til 
okkar frá fjarlægum löndum, stundum eftir ævintýraleg ferðalög í aðstæðum sem börn eiga ekki að 
búa við. Menn geta gagnrýnt kerfið sem tekur á málum þeirra en ég velti því fyrir mér hvort ekki væri 
betra að tala um innflytjendur frekar en útlendinga? Er það ekki betra fyrir samfélag sem vill taka vel 
á móti gestum? 
Það er víst enn þörf á að standa vörð um mannréttindi. Þrátt fyrir frjálslega löggjöf á mörgum sviðum 
þá þurfum við að vera meðvituð um fjölbreytni samfélagsins. Við alhæfum um hópa sem eru jafnvel 
frekar safn einstaklinga sem eru ólíkir innbyrðis. Þeir eiga kannski það eitt sameiginlegt að falla undir 
samheiti eins og Hafnfirðingar eða Garðbæingar? Íslendingar og Vesturlandabúar? Hversu langt þarf 
að ganga í að draga fólk í dilka, aðskilja það og flokka, fremur en læra einfaldlega að búa í fjölbreyttu 
opnu samfélagi?  
Við viljum skila af okkur góðu fólki. Fólki sem veit að það hefur hlutverk, það ber ábyrgð og að það 
getur látið gott af sér leiða. Og þessi hópur hefur tekið þátt í slíku á marga vegu, eins og ég mun víkja 
að síðar.  



Það að vera Flensborgari er að vera hluti af stóru samfélagi einstaklinga sem er að finna á öllum 
stigum samfélagsins, heima og erlendis. 
Takk fyriressi hópur er dálítið spes ef svo má að orði komast. Ég hef ekki þurft að hafa mikil afskipti af 
honum og þau sem ég þekki, þekki ég fyrir störf á vegum NFF eða viðlíka málefna. Þau hafa verið 
fremur farsæl, lagt á sig það sem þarf og sum farið á hnefunum og seiglu sem er frábær eiginleiki að 
hafa út í lífið. 
 
 
Lokaorð 
Nokkur orð um síðasta lag kórsins og tónleika eldri kórsins 21/12 – klappa fyrir þeim og Stefáni 
Ég þakka ykkur öllum sem hér eruð samveruna í dag, gestum sem tengjast þessari útskrift,  raunar 
ykkur öllum sem hafið verið hluti af starfi okkar um lengri eða skemmri tíma.  
Það er mér mikilvægt að fá að þakka samstarfsfólki mínu öllu. Þessi hópur er eins og smurð vél. 
Sérstaklega vil ég þó þakka þeim vaska hópi sem kemur að undirbúningi útskriftarinnar, og ætla ekki 
að telja þau öll upp. Samstarfsfólkið allt og krakkarnir gera það að verkum að manni leiðist aldrei í 
vinnunni. 
Ég þakka Daníel Scheving Hallgrímssyni fyrir hans innlegg og óska Maríu Jónu Helgadóttur til lukku 
með styrkinn. Þetta er spennandi verkefni í umhverfisfræðum sem hún er að vinna að með 
rannsóknum á Okinu, þessu fallega fjalli sem útlendingar kalla feimnislaust OK mountain. 
 
Lokaorð 2019  
Jæja kæru stúdentar. Það er komið að því. Þið að kveðja og eins og ég sagði við ykkur í ágúst þá var 
stutt í jólin. Nú eruð þið hluti af fjölmennu samfélagi Flensborgara, sem hafa farið víða um heiminn. 
Þið sáuð dæmi um það þegar styrkurinn var veittur.  
Þið eruð heldur betur búin að upplifa margt á leið ykkar að þessu marki. Fjölþættir áfangar og 
námsgreinar, s.s. hámarkið með sinni núvitund, leiðtogaþjálfun, umhverfisfræðin, fjármálalæsi, 
kynjafræði og allar hinar námsgreinarnar. Þið hafið tekið þátt í að rækta upp land við Krýsuvík og 
nágrenni, örfoka mela sem eru nú grónir að verða. Þið hafið tekið þátt í félagslífi skólans, kórnum, 
leiklistinni, Gettu betur og Morfís svo nokkuð sé nefnt. Öll hafið þið reynslu af einhverju af þessu en 
ekki allir af öllu. Þið hafið líka þroskast í samskiptum ykkar, við hvort annað og okkur hin. Við veitum 
upplýsingar. Okkar upplýsingar blandast við aðrar upplýsingar og þær flæða yfir samfélagið eins og 
syndaflóðið.  
Það er bara ekki nóg að vita það – við þurfum að breyta hugsun okkar til að breyta hegðun okkar.  
Þið hafið sett svip ykkar á skólann og þegar þið nú kveðjið þá bíður ykkar heimur fullur tækifæra og 
sóknarmöguleika. Og hann getið þið lagt að fótum ykkar ef þið viljið.  
Hvað bíður manns eftir menntó? Eftir stúdentspróf? Það veit enginn og lífið mun gerast, rétt eins og 
jólin sem koma, hvernig sem þrifin ganga. Jafnvel mun það taka beygjur sem þið sáuð ekki fyrir. Við 
verðum að muna að sigri og tapi þarf að mæta með sama æðruleysinu. Ég vona að þið farið glöð í 
bragði, með smá trega en fyrst og síðast stolt af því hvaðan þið komið. Við vitum að okkar fólki er vel 
tekið alla jafna og langoftast og ég hef fundið Flensborgara á óliklegustu stöðum veraldar. Þessi 
nemendur hugsa stoltir  til baka og sjá sig sem grein af þessum mikla meiði sem Flensborgarskólinn 
er og saga hans.  
Ég nefni oft tvennskonar meðöl sem talin eru geta bætt líf margra – það er svefn og hreyfing. Fleira 
má nefna.  
Á þessum tímum stöðugrar áreitni, sama hvert farið er, þá eru einbeiting og þjálfun við að ná henni 
með því betra sem maður getur tamið sér. Einbeiting, ígrundun, íhugun og núvitund eru greinar af 
sama meiði og þetta þarf að þjálfa. 
Það er máski vegarnesti mitt til ykkar. Í þessum undarlega heimi átaka um öryggi og umhverfi veitir 
okkur ekki af því að einbeita okkur að því að finna eigin jafnvægi, umhyggju fyrir umhverfi okkar og 
fólkinu sem þar er að finna, einbeita okkur að jákvæðu hugarfari, samfélagslegri ábyrgð og 



lausnarmiðaðri skapandi hugsun. Munið að það er betra að manns sé minnst sem manns sem reyndi, 
en manns sem aldrei reyndi. 
Nú er valið ykkar. Veljið með hliðsjón af væntingum ykkar, því sem hjartað segir ykkur og munið að 
við verðum aldrei fullnuma. Þess vegna leitum við áfram að því sem bætir líf okkar, en ekki síður líf 
annarra. Það er gaman að breyta heiminum, krefjandi, tekur tíma, en gaman.  
Farnist ykkur vel, kíkið við og leyfið okkur, sem eftir sitjum, að heyra af ykkur. 
Framtíðina eigið þið. Vegurinn sem þið farið er ykkar vegur. Hann getið þið gengið með öðrum en 
aðrir ganga hann ekki fyrir ykkur. 
Ég segi haustönn 2019 lokið. Gleðileg jól. 
 

 

  



 
 

15.3 ÞRIGGJA ÁRA STEFNA. 
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Ríkisaðili Flensborgarskólinn Ráðuneyti Mennta- og menningarmálaráðuneyti 

Ábyrgðaraðili Forstöðumaður Magnús Þorkelsson 

 

A Kjarnastarfsemi  

 Flensborgarskólinn í Hafnarfirði hefur samkvæmt lögum um framhaldsskóla (92/2008) það hlutverk að taka á móti ungu fólki sem lokið hefur grunnskóla og finna því leið í gegnum 
framhaldsskólakerfið. Kjarnastarfsemin er því að veita kennslu og mennta ungt fólk sem til skólans sækir. Skólinn er bóknámsskóli fyrst og leitar bestu úrræða fyrir nemendur sína. Markmið 
starfseminnar eru útfærð í 2. gr. fyrrgreindra laga. Til að þetta náist þurfa starfsmenn hans einnig að sækja sér menntun og líta á sig sem sérfræðinga á sínu sviði. 
Með þessum áherslum í kjarnastarfsemi tekur skólinn virkan þátt í vinnu að markmiðum stjórnvalda um aðgang að fjölbreyttu námsframboði sem uppfyllir viðmið um gæði.  
Skólinn er áfangaskóli sem býður upp á nám á brautum til stúdentsprófs, auk starfsbrautar (sjá www.flensborg.is). Innan brautanna er einnig hægt að velja svið; íþróttaafrekssvið, listasvið og 
félagslífssvið. Inntökuviðmið á einstaka námsbrautir eru tilgreind á vef skólans sem og kröfur um námsframvindu og skipulag brautanna. Skólanámskrá skólans er birt á vef hans. Hún er í 
endurskoðun í heild sinni. 
ÍFlensborgarskólinn leggur áherslu á nám til stúdentsprófs af félagsvísinda-, raunvísinda- og viðskipta og hagfræðibraut, auk opinnar námsbrautar þar sem nemendur geta hannað sína eigin 
námsbraut úr námsframboði skólans. Einnig býður skólinn nám á starfsbraut sem er ætluð nemendum sem þurfa einstaklingsmiðað nám vegna fötlunar eða sértækra námsörðugleika.  
Á haustönn 2019 voru 680 nemendur skráðir í skólann en samkvæmt fjárlögum er gert ráð fyrir að 657 ársnemendur stundi nám við skólann á árinu 2019 en 660 á árinu 2020. Einnig voru 44 
grunnskólanemendur skráðir við skólann til náms í áfanga á framhaldsskólastigi. 
Heldur dregur úr brotthvarfi við skólann. Brotthvarf skýrist að hluta af því að þjónusta við nemendur, hvort sem heldur er í kennslu eða utan, hefur skilað meiri árangri en enn þarf að taka 
tillit til fjölbreytts nemendahóps. Það er mikil getubreidd í hópi nemenda (þ.m.t. nemendur með margvíslegar greiningar og viðfangsefni) við skólann, auk fleiri þátta.  

Flensborgarskólinn er heilsueflandi framhaldsskóli þar sem unnið er með hugmyndafræðina menntun til farsældar; gróskuhugarfar, einbeitingu (núvitund) og almenna vellíðan. Námskrá 
skólans er sniðin utan um þessa hugsun og einkennist skólinn af sterkum skólabrag, jákvæðu andrúmslofti og hvetjandi vinnuanda.  
Þá rekur skólinn íþróttaakademíu þar sem hátt í þriðjungur nemenda skólans stundar nám. 
Vaxandi þrýstingut er á skólann vegna flóttafólks og hælisleitenda, enda er Hafnarfjörður með samninga við ríkið um þau mál. 

 
Markmið, mælikvarðar og aðgerðir 

Nr. Markmið H
M 

Mælikvarðar Gögn til 
grundvallar  

Staðan 2018 Viðmið 2020 Viðmið 2022 

 
A1 

Að vinna að enn minna brottfalli 
 

3 
og 
4 

Hversu margir nemendur 
hætta á skólaári út frá 
athygliverðum 
mælikvörðum 

Inna 
Gögn frá MRN 

SKv. Skýrslu 
MRN er 
brottfall 5,9% 
en tilfærslur 
8,0% 

Að brottfall sé 
jafnt og/eða 
lægra en 
landsmeðaltal 

Að brottfall 
sé jafnt 
og/eða 
lægra en 
landsmeðalt
al 
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Hversu margir nemendur 
flytja sig til eða frá 
skólanum og í aðra skóla. 

Inna 
Gögn frá MRN 

Landsmeðalt
al er brottfall 
5,2% og 
tilfærslur 
10,9% 

Að tilfærslur 
séu ekki meiri 
en 7,5% 

Að tilfærslur 
séu ekki 
meiri en 7% 

Hver er samsetning 
nemendahópsins sem sækir 
skólann 

Inna 
Kannanir 
 

Greiningu 
vantar en 
síðasta 
innritun gaf 
ákveðnar 
vísbendingar 

Að 
nemendahópu
rinn sé 
fjölbreyttur og 
endurspegli 
styrkleika 
grunnskóla Hfj 

Að 
nemendahó
purinn sé 
fjölbreyttur.  

Tengist markmiði málaflokks 

Að fleiri nái að ljúka námi á „tilsettum“ tíma 

Nr. Verkefni/aðgerðir  Upphaf Endir 
A1.1 Nemendahópur greindur betur og paraður við ytri rannsóknir á líðan o.fl. (Framhaldsskólapúlsinn; R og G; 

áfangamat) 
H2019 V2022 

A1.2 Vinnuhópur stofnaður til að vinna með skilgreindan nemendahóp og nemendur af erlendu bergi brotnir V2020 V2022 
A1.3 Úrræði búin til – námsbraut eða annað – sem hentar þessum hópi H2020 V2022 

Nr. Markmið H
M 

Mælikvarðar Gögn til 
grundvallar 

Staðan 2018 Viðmið 2020 Viðmið 2022 

 
A2 

 

Að efla skólasókn nemenda í 
skólann 

3 
og 
4 

Skólasókn nemenda Gögn úr Innu Um 100 
nemendur á 
önn hverri 
eru undir 
skilgreindum 
lágmarksvið
miðum um 
skólasókn 

Að nemendum 
undir 
lágmarkröfum 
um skólasókn 
fækki um 10%  

Að 
nemendum 
undir 
lágmarkskröf
um um 
skólasókn 
fækki um 
20% 
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Viðtöl og gögn frá 
Nemendaþjónustu skólans 

Gögn fyrir MMS 10% 
nemenda 
voru á 
skilmálum 
H2018 

Að nemendum 
á skilmálum 
fækki um 3% 

Að 
nemendum 
á skilmálum 
fækki um 3% 

     

Tengist markmiði málaflokks 

Að fleiri nái að ljúka námi á „tilsettum“ tíma 

Nr. Verkefni/aðgerðir  Upphaf Endir 
A2.1 Farið yfir hlutverk kennara í að leita uppi nemendur í námsvanda - námskeið V2020 H2022 
A2.2 Samræmdar upplýsingar um skólasóknarreglur og hvernig þær geta tengst í áfanga V2020 V2020 
A2.3 Nemendaþjónusta styrkt og bætt við ráðgjafateymið, sérstaklega varðandi íþróttaafreksnemendur H2020 H2022 

Nr. Markmið H
M 

Mælikvarðar Gögn til 
grundvallar 

Staðan 2018 Viðmið 2020 Viðmið 2022 

 
A3 

 

Að koma Heimsmarkmiðum SÞ inn 
í nám nemenda 

1-
17 

Hversu margir kennarar 
setja HM í kennsluáætlun 

Kennsluáætlanir Enginn Meira en 
helmingur 

Allir 

     

     

Tengist markmiði málaflokks 

Inntak markmiðs (sbr. gildandi fjármálaáætlun 

Nr. Verkefni/aðgerðir  Upphaf Endir 
A3.1 Fræðsla um heimsmarkmiðin V2020 H2020 
A3.2 Leiðbeiningar og stuðningur við útfærslu V2020 H2021 
A3.3    
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B Rekstrarþættir 

 Við skólann starfa að öllu jöfnu (á launaskrá) 105 starfsmenn. Þar af eru bókavörður (50%), umsjónarmaður fasteigna, stuðningsfulltrúar (4), 
þroskaþjálfi (1) starfsmenn í mötuneyti (3,5), námsráðgjafar (2), kennslu- og nemendaráðgjafi (50%), starfsmenn á skrifstofu (2 auk 
fjármálastjóra), kennarar (67), langflestir með kennsluréttindi á framhaldsskólastigi (96%). 14 starfsmenn eru stundakennarar eða verktakar. 
Til yfirstjórnar teljast fjármálastjóri, mannauðsstjóri, áfangastjóri, aðstoðarskólameistari og skólameistari.   
Á hverju ári er unnið sjálfsmat og eru það annars vegar fastir þættir (áfangamat, Hlýtt á nemendur; o.fl.) og hins vegar tilfallandi þættir sem 
mikilvægt er að skoða vegna tiltekinna aðstæðna. Skólinn stendur fyrir árlegu innra mati og hefur gert frá 1998, gefur út ársskýrslur og 
greinargerðir um HEF verkefnið. Hann var tekinn í ytra mat árið 2014 og 2019. 
 
Eins og hér hefur komið fram byggir skólinn starf sitt á hugmyndafræði menntunar til farsældar og hafa yfirmenn og margir starfsmenn sótt sér 
fræðslu um þessi mál. Hann er leiðandi skóli og í nánu samstarfi við Embætti landlæknis um verkefnið Heilsueflandi framhaldsskóli. Fyrir utan 
allar þær stefnur sem honum er ætlað að eiga skráðar og eru birtar á heimasíðu skólans (áætlun um einelti, jafnréttismál, áætlun um viðbrögð 
vegna áfalla/slysa, öryggismál) eru verkefni sem tengjast HEF um núvitund, gróskuhugarfar, skapandi hugsun, samstarf við Nemendafélagið 
o.fl..  
 
Stjórnendur skólans hafa undanfarin ár lagt mikið kapp á að skapa starfsmönnum og nemendum góðar aðstæður til starfa og munu halda því 
áfram með markvissum umbótum á húsnæði sem og anda skólastarfsins.  
Í eldri stefnuskjölum er talað um að ná jafnvægi í rekstri skólans og losna við tugmilljóna halla. Því er náð. 
Einnig að fá jafnlaunavottun. Því er náð.  
Loks að endurskipuleggja tölvumál. Því er náð.  
Þá er spurning hvort fjárlagaáætlun gefur svigrúm til umbóta í ljós þess að framlög lækka um 37 mio milli 2019 og 2020 og haldast síðan 
óbreytt þrjú ár í röð.  

Viðfang og heiti 
Reikningur 
2018 Fjárlög 2019 

Frumvarp 
2020 Áætlun 2021 Áætlun 2022 

101 
Flensborgarskóli 936,5 1188,6 1151,8 1151,8 1151,8 

601 Tæki og 
búnaður  5,2 5,4 5,4 5,4 
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Stutt umfjöllun sem m.a. tekur til þjónustu, fjármálastjórnunar, mannauðsmála, gæðastjórnunar og árangursmælinga, starfshátta og stöðugra 
umbóta. 

 
 

Markmið, mælikvarðar og aðgerðir 

Nr. Markmið Mælikvarðar Gögn til 
grundvallar  

Staðan 
2019 

Viðmið 2020 Viðmið 2022 

 
B1 

Að ndurmóta og skipuleggja 
Afrekssvið skólans 

Að greina samsetningu 
nemendahópsins 

INNA Ógrend Búið að 
vinna gögnin 

Komið 
skipulag og 
verklag 

Að fara yfir námsframboð og 
valkosti 

Námskrá skólans 
og íþróttafélaga 

Orðin 10 
ára gömul 

Samstarfs-
fundir og 
endurskoðun 

Endurskoðað 
og skipulagt 
framboð 
áfanga 

Að móta betra verklag með ÍBH Skýrslur fagstjóra Gengur illa 
að ná ÍBH 
að borðinu 

Yfirferð og 
samstarfsnef
ndir 

Komið 
skipulag 

Nr. Verkefni/aðgerðir Upphaf Endir 
B1.1 Endurskipulagt starf fagstjóra  2020 2022 
B1.2 Yfirfarin og endurskipulögð námskrá 2020 2022 
B1.2 Fundað með ÍBH félögum sameiginlega og sér 2020 2022 

Nr. Markmið Mælikvarðar Gögn til 
grundvallar 

Staðan 
2018 

Viðmið 2020 Viðmið 2022 

 
B2 

Að kryfja rekstur eldhúss skólans 
og styrkja 

Að starfsmenn nýti sér þjónustu 
mötuneytisins almennt 

Rekstrartölur, 
viðhorfskannanir 

Fjöldi 
starfsmann
a sem nýtir 
sér 
mötuneytið 
hefur aukist 

5% fleiri 
kaupi mat í 
mötuneyti 
skólans 

10% fleiri 
kaupi mat í 
mötuneyti 
skólans 
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Að nemendur nýti sér þjónustu 
mötuneytisins almennt 

Rekstrartölur, 
viðhorfskannanir 

Æ færri 
nemendur 
nýta sér 
þjónustu 
mötuneytis 

5% fleiri 
nemendur 
kaupi mat í 
mötuneyti 

10% fleiri 
nemendur 
kaupi mat í 
mötuneyti 

Velta mötuneytisins Rekstrartölur fyrir 
mötuneytið fyrir 
hvern 
ársfjórðung(önn) 

Tap á 
rekstri 
mötuneytis 
hefur aukist  

Að rekstur 
mötuneytisin
s batni 

Að rekstur 
mötuneytisins 
sé viðunandi 

Nr. Verkefni/aðgerðir Upphaf Endir 
B2.1 Viðhorfskönnun, regluleg – sjálfsmatsnefnd V2020 V2022 
B2.2 Rekstur mötuneytis greindur H2018 V2022 
B2.3    

Nr. Markmið Mælikvarðar Gögn til 
grundvallar 

Staðan 
2018 

Viðmið 2020 Viðmið 2022 

 
B3 

 

Að koma á virkri 
Persónuverndarstefnu 

Að til staðar sé virk 
persónuverndarstefna 

Leiðbeiningar frá 
MRN 

Verkið langt 
komið 

Komin í fulla 
framkvæmd 

 

Að fyrir liggi nothæft 
skjölunarkerfi 

Leiðbeiningar frá 
fagaðilum 

Verkið hafið 
en langt í 
land 

Nýtt kerfi 
komið í 
gagnið 

Komið í fulla 
framkvæmd 

Að fyrir liggi verklagsreglur Leiðbeiningar m.a. 
frá Persónuvernd 

Verkið hafið Komið í fulla 
framkvæmd 

 

Nr. Verkefni/aðgerðir Upphaf Endir 
B3.1 Semja við og taka ákvörðun um samstarf við rekstraraðila skjölunarkerfis V2020 H2020 
B3.2 Persónustefna yfirfarin og fullunnin H2018 H2019 
B3.3 Ferlum lýst og þeir settir á blað – kynntir og staðfestir H2019 V2020 



 

15.1 MATSÞÆTTIR INNRA MATS 

 
  



 

15.2 UMBÓTAÁÆTLUN YTRA MAT 

 
16                 3.         SJÁLFSMATSHÓPUR 

 
Heildarrammi sjálfsmatsins í ár var svipaður og sá rammi sem var mótaður á skólaárinu 2016-
2017.  Almennur tilgangur matsins er að leggja grunn að sívirku umbótastarfi í 
Flensborgarskólanum til að bæta námsumhverfi, líðan og árangur nemenda og starfsmanna. 
Í lögum um framhaldsskóla 92/2008 segir að innleiða eigi aðferðir til sjálfsmats sem nái til allra 
þátta skólastarfsins. 
 
Nýr sjálfsmatshópur tók til starfa í lok september 2017 og í honum sátu Erla Ragnarsdóttir 
aðstoðarskólameistari, sem einnig leiðir starf hópsins, Unnar Þorsteinsson, kennari, Heimir 
Björnsson, kennari, Jennifer McNamara og Borghildur Sverrisdóttir kennari. Nefndin gekk frá 
matsviðmiðum fyrir nýtt skólaár og útfærði nýja sjálfsmatsáætlun skólaárið 2017-2018 í 
tengslum við nýja skýrslu um sjálfsmat frá skólaárinu 2016-2017. Sú áætlun var kynnt fyrir 
starfsmönnum skólans á fundi í október 2017. Eftir gagnlegan fund með 
Menntamálaráðuneytinu skömmu síðar þar sem farið var yfir sjálfsmatsferli var farið í gerð 
umbótaáætlunar (sjá fylgiskjal 1) sem strax var farið að vinna eftir. Sú áætlun verður einnig 
höfð til hliðsjónar í skólastarfinu á skólaárinu 2018-2019. 

 
17                 4.         SJÁLFSMATSÁÆTLUN  

 
Meðal verkefna sem telja má fram eru (sjá einnig Sjálfsmatsáætlun - fylgiskjal 1):  

 
● Kennslumat, sem fram fór á haustönn 2017 og vorönn 2018. Kennslumatinu var fylgt 

eftir með samantekt á kennarafundum og lögð áhersla á sýna þá þætti sem komu best 

út úr matinu og einna síst. Einnig voru niðurstöður kennslumats bornar saman á milli 

anna. Kennurum var boðið upp á samtal/ráðgjöf hjá aðstoðarskólameistara og 

skólameistara í framhaldinu.  

● Útskriftarhópar spurðir um viðhorf þeirra til Flensborgarskólans og þeirrar menntunar 

sem þeir höfðu fengið, aðstöðu til náms, félagslíf og fleira. Að auki voru þeir spurðir 

um framtíðaráform sín. Viðhorfskönnun framkvæmd bæði á haust- og vorönn. 

● Nýnemahópur spurður um viðhorf þeirra til Flensborgarskólans og þeirrar menntunar 

sem höfðu fengið. Einnig er spurt um aðstöðu til náms, félagslíf og fleira. 

Viðhorfakönnun framkvæmd í lok fyrsta skólaárs eða í maí 2018. 

● Foreldrar nýnema spurðir um viðhorf þeirra og reynslu af skólabrag 

Flensborgarskólans. Spurðir um gæði þjónustunnar, námsins, mötuneytisins og fleira. 

Ánægjukönnun framkvæmd í lok skólaárs eða í maí 2018. 

● Hlýtt á nemendur. Undir þann flokk falla nokkrar kannanir á skólaárinu, s.s. 

Skólapúlsinn og skimun fyrir brottfalli. Einnig þátttaka í opnum umræðum um 

skólastarfið á Flensborgardegi í október 2017. 

● Skýrslur deilda og nemendaþjónustu. Kallað er eftir upplýsingum á nýjungum í 

kennsluháttum, hvaða námsmat skilaði mestum árangri og hver væru brýnustu 

faglegu verkefnin á komandi árum. Framkvæmd í maí 2018. 



 

● Hlýtt  á starfsmenn. Undir þann flokk falla m.a. umræðufundir að hausti og vori, þar 

sem starfsfólk ræðir ýmis mál sem snúa að skólastarfinu, ytri ramma þess og inntaki. 

Ytri könnunin, Stofnun ársins, fellur einnig hér undir.  

● Könnun um nemendaþjónustu skólans. Spurt var um nýtingu á þjónustunni, gæði 

hennar og helstu þætti starfsins. Framkvæmd í nóvember 2017. 

 
● Önnur verkefni: 

o   Brottfall – talnagögn og upplýsingar úr Innu og úttektir Menntamálastofnunar 
o   Kennsluáætlunum safnað saman 
o   Námsárangur nemenda – Miðannarmat, próf og annað námsmat, úttekt á 

viðveru 
 
 


