
Skólanefndarfundur 25. maí 2020 kl 16:00  

Salur FVA.  

Mættir: Viktor Elvar Viktorsson formaður, Ellert Jón Björnsson, Helga Kristín Björgólfsdóttir, 

Ingþór Bergmann Þórhallsson, Þórdís Þórisdóttir, Úrsúla Ásgrímsdóttir, Steinunn Inga 

Óttarsdóttir skólameistari FVA, Dröfn Guðmundsdóttir fulltrúi kennara, Gylfi Karlsson fulltrúi 

nemendafélags NFFA, Þorbjörg Ragnarsdóttir aðstoðarskólameistari sem ritar fundargerð.  

Guðrún Lind Gísladóttir fjármálastjóri FVA og Hrafnhildur F. Kristinsdóttir vistarstjóri voru gestir 

fundarins.  

 

Fundarefni: 

1. Fundur settur 
2. Ársreikningur FVA 
3. Gjaldskrá: https://www.fva.is/index.php/thjonusta/gjaldskra 
4. Skólanámskrá, bls 35-39, endurskoðun kafla um heimavistarreglur: 

https://www.fva.is/attachments/article/1261/Almennur_hluti_skolanamskrar_FVA_utgafa_201
9.pdf 

5. Önnur mál 
 

 

Steinunn Inga bauð fundarmenn velkomna. 

Fundur settur  

Steinunn Inga skólameistari kynnir sig og talar um undarlega önn og alla þá vinnu sem 

kennarar og nemendur hafa lagt á sig síðustu vikur. 

 

Brautskráning - verið er að huga að útskrift, verður hér í sal og hver nemandi má koma með 

2 með sér. 65 eru að útskrifast. Athöfn verður í streymi við þessar óvenjulegu aðstæður.  

 

Ársreikningur FVA   

Árskýrsla 2019 var send fundarmönnum í tölvupósti. Guðrún Lind fjármálastjóri fór yfir 

rekstraryfirlit fyrir árið 2019 sem hún dreifði á fundinum. Kemur fram að sértekjur drógust 

saman, þar sem ekki má rukka efnisgjöld í verknámið.   

Mötuneyti með örlitlum halla og á móti kemur að ekki er verið að færa allan kostnað milli 

skólans og mötuneytis. 

Fáum ekki framlög frá ríki til að reka mötuneytið, en það gengur mjög vel. 

Heimavist kom betur út, tekjur jukust milli ára og meðan vistin er fullsetin þá er þetta vel 

rekstrabær eining. Nú eru ríkiseignir að endurnýja baðherbergi á vistinni og verið að taka 

mikið í gegn. Þess vegna er heimavistin ekki leigð út í sumar. 

Hagnaður á síðast ári 11 miljónir samanborið við 113 milljónir árið áður.  

Búið að taka 155 miljónir af varasjóð FVA, máttum eiga 74 milljónir. Ríkið fór í að skera aftan 

af þeim skólum sem áttu inneignir. 

 

https://www.fva.is/index.php/thjonusta/gjaldskra
https://www.fva.is/attachments/article/1261/Almennur_hluti_skolanamskrar_FVA_utgafa_2019.pdf
https://www.fva.is/attachments/article/1261/Almennur_hluti_skolanamskrar_FVA_utgafa_2019.pdf


 

Gjaldskrá  

Ekki tilefni til að hækka eins og t.d. leigu á heimavist, eða mötuneytið. Reynum að halda því 

verði eins lágu og hægt er.   

Nemandafélagsgjaldið hækkað um 1000 kr. á síðustu önn.  

Nemendafélagið ekki í góðum málum en stefnir á að sýna leikritið í haust, sem átti að vera í 

mars. 

Bókasafnið- mikið um að gögn eru ekki að skila sér, rætt um að setja á gjald ef ný gögn eru 

skemmd eða glötuð þá gildir innkaupsverð.  

Heimavist spurning um tryggingargjöld, Guðrún telur að það þurfi ekki ef þau skila ekki  

herbergi hreinu. Þá kemur rukkun í heimabanka.  

Umræða um gjaldskrá, og hún samþykkt fyrir næsta skólaár.  

 

Skólanámskrá  

Farið yfir heimavistarreglur, breytingar kynntar fundarmönnum.  Allar breytingar eru til 

komnar vegna vandamála sem hafa komið upp á síðasta skólaári.    

• Að nemendur eru ekki eldri en 20 ára á heimavistinni, nema með undanþágu. 

• Viljum að nemendur skrifi undir áður en dvöl hefst og forráðamenn komi með þeim í 

upphafi. 

• Nemendur ljúka 20 einingum á önn til að eiga víst heimavistarpláss á næstu önn.  

• Horft verður til námsframvindu og skólasóknarreglna.  

• Miklar umræður um heimavistarreglur, ákveðið að skólameistari fari yfir þær og sendi 

skólanefnd.  

• Almenn umræða um mál heimavistarbúa. 

 

Önnur mál 

Úrsúla spyr um ráðningar í auglýst störf, Steinunn svarar því að auglýstar voru 7 

kennarastöður og sóttu alls um 50 einstaklingar.  

Umræða um tækni og kennslu í framhaldi af covid, mjög líklega verða miklar breytingar til 

frambúðar á kennsluháttum næsta haust í ljósi covid reynslu. 

Steinunn talar um Fab lab, við viljum vera með í því og fá það inn í FVA. Akraneskaupstaður 

vill fara með Fab lab í HB húsið í framtíðinni, en spurning millibils ástand hvort vilji er fyrir því 

að koma með tækin hingað. Almennar umræður um tækni og tækifæri fyrir FVA.  

Að lokum var Viktor Elvar Viktorsson endurkjörinn formaður skólanefndar. 

Fundi slitið 18:08 

Þorbjörg Ragnarsdóttir 

 


