Annáll haustannar 2017 við Fjölbrautaskóla Vesturlands
Fjölbrautaskóli Vesturlands var settur fimmudaginn 17. ágúst. Þá fengu nemendur afhentar
stundaskrár. Regluleg kennsla hófst svo föstudaginn 18. ágúst. Síðasti kennsludagur á önninni
var 15. desember. Önninni lýkur þegar skólameistari slítur þessari samkomu og þeir 62
nemendur sem nú ljúka námi hafa verið brautskráðir frá skólanum.
Í upphafi annar var 555 nemandi skráður í skólann. Þetta er svipaður fjöldi og á síðustu
haustönn. Fullorðnir nemendur er stór hluti okkar nemenda, 125 nemendur eða um 22%
nemenda við skólann stunda svokallað dreifnám, það er stunda nám utan hefðbundins
dagvinnutíma. Þessir nemendur stunda nám á sjúkraliðabraut, í húsasmíði, í vélvirkjun og í
meistaraskóla.
Af nemendum skólans eru 57% karlmenn og 43% kvenmenn. Það eru þó fleiri konur en karlar
á stúdentsbrautum en karlar eru í meirihluta í iðnnámi og konur í sjúkraliðanámi.
Brottfall var tæplega 4% sem er svipað og á undanförnum önnum. Þótt okkur þyki þetta of
mikið er þetta frekar lítið samanborið við aðra framhaldsskóla.
Eftirfarandi breytingar verða á starfsliði skólans nú um áramót: Kristján Guðmundur
Arngrímsson og Lilja Birkisdóttir láta af störfum við skólann. Er þeim færðar þakkir fyrir þeirra
störf við skólann. Bjarnfríður Sveinbjörnsdóttir verður í leyfi á næstu önn.
Í apríl á þessu ári voru kosningar nemendafélagsins. Guðjón Snær Magnússon var þá kosinn
formaður nemendafélagsins. Með honum í stjórn eru Aðalbjörg Egilsdóttir, Atli Vikar
Ingimundarson, Sandra Ósk Alfreðsdóttir og Tómas Andri Jörgensen. Í ágúst var Árni Þórir
Heiðarsson kosinn í stjórnina fyrir hönd nýnema.
Á þessari önn voru eftirtaldir nemendur í forsvari fyrir klúbba nemendafélagsins: Auðunn Ingi
Hrólfsson fyrir Viskuklúbb, Davíð Orri Arnarson fyrir Ljósmyndaklúbb, Halla Margrét Jónsdóttir
fyrir Tónlistarklúbb, Eggert Halldórsson fyrir Íþróttaklúbb, Aðalbjörg Egilsdóttir og Ólöf
Gunnarsdóttir fyrir Leiklistarklúbb og Eva María Jónsdóttir, Hjördís Brynjarsdóttir og Hrafnhildur
Arín Sigfúsdóttir fyrir góðgerðarfélagið Eyni.
Það má geta þess að mjög öflugt starf hefur verið í góðgerðarfélaginu á þessari önn, þau hafa
aflað fjár með margvíslegum hætti, m.a. vinnu á Tæknimessu, sölu veitinga. Þau söfnuðu um
240.000 krónum á önnina sem hefur verið varið til styrktar góðra málefna.
Við þökkum nemendum fyrir vel unnin störf að félagsmálum.

Það má segja að skólastarf haustannar hafi verið með hefðbundnum hætti. Við byrjuðum á
hefðbundnum nýnemadegi, ferð í Fannahlíð og Langasandssprelli.
12. september á þessu ári varð skólinn 40 ára. Við héldum veglega afmælishátíð af því tilefni
laugardaginn 16. september. Þar voru meðal annars haldnir tónleikar þar sem fram komu
fyrrverandi nemendur skólans. Þar á meðal var hljómsveitin Tíbrá sem var starfandi hér við
skólann fyrir 40 árum síðan. Í tilefni afmælisins var gefið út afmælisrit sem var að stórum hluta
skrifað af nemendum skólans undir stjórn kennara.
Í nóvember komu fulltrúar Samtaka rafverktaka og Rafiðnarsambands Íslands, fyrir hönd allra
atvinnurekenda og launþega í rafiðnaði, í heimsókn og færðu nemendum á fyrsta ári í
rafiðngreinum spjaldtölvu að gjöf, en eldri nemendur höfðu fengið sambærilega spjaldtölvu á
síðasta ári. Tilgangur gjafarinnar er að tryggja að nemendur geti nýtt sér það mikla úrval af
kennsluefni sem er þegar í boði á rafrænu formi.
Eins og í fyrra tókum við þátt í verkefninu "Ég kýs" þar sem nemendur fengu frambjóðendur
allra flokka, sem buðu fram til Alþingis, í heimsókn þar sem þeir kynntu stefnuskrá sinna flokka.
Einnig fóru fram skuggakosningar meðal nemenda skólans.
Í nóvember var haldin Tæknimessa hér í skólanum í annað sinn. Hún er haldin í samvinnu við
Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi. Um 650 ungmenni af elsta stigi grunnskólanna á
Vesturlandi tóku þátt. Markmið með Tæknimessu er að kynna það námsframboð sem í boði er
í Fjölbrautaskóla Vesturlands á sviði iðn- og verkgreina og hvaða tækifæri eru til atvinnu hjá
iðn- og tæknifyrirtækjum í landshlutanum. Fjölmörg fyrirtæki komu og kynntu starfsemi sína og
hvers konar störf þau geta boðið.
Í nóvember tóku nemendur í upplýsingatækni þátt í Bebras áskoruninni sem er alþjóðleg
áskorun sem byggist á að nemendur leysa krefjandi verkefni sem reyna á rökhugsun og
tölvufærni.
Við fengum ýmsa góða gest í heimsókn. Ástráður, félag læknanema um forvarnir, kom með
fræðslu til nemenda. Á forvarnardaginn 4. október kom Pálmar Ragnarsson með fyrirlestur um
jákvæð samskipti. Í nóvember komu fulltrúar Kvenréttindafélag Íslands í skólann og gáfu öllum
fyrsta árs nemendum bókina "Við ættum öll að vera femínistar". Hugrún, félag háskólanema í
læknisfræði, hjúkrunarfræði og sálfræði við Háskóla Íslands kom með fyrirlestur um
geðheilbrigði. Skólinn fékk að gjöf áfengismæli frá minningasjóði Lovísu Hrundar á þessari
önn.

West Side var haldið á þessari önn en þar hittast nemendur úr framhaldsskólunum á
Vesturlandi. West Side byrjaði á íþróttamóti, síðan tók við spurningakeppni og dansleikur um
kvöldið. Þess má geta að FVA vann keppnina í ár.
Heilsueflingarhópur skólans stóð fyrir nokkrum viðburðum fyrir nemendur og kennara. Meðal
þess sem boðið var uppá var fimleikaæfing hjá Fimleikafélagi Akraness og Crossfit æfingu hjá
Crossfit Ægir.
Á haustönn 2017 var í fjórða sinn boðið upp á áfangann Evrópa menning og mannlíf. Í þeim
áfanga fara nemendur í námsferð til Berlínar ásamt kennara sínum Kristínu Kötterheinrich.
Á haustönn 2015 hófum við samstarf við Íþróttabandalag Akraness og Akraneskaupstað um
íþróttaafrekssvið fyrir nemendur sem hafa stundað afreksíþróttir í töluverðan tíma og vilja aukið
svigrúm til að stunda íþrótt sína samhliða námi. Þetta samstarf hefur gengið vel og voru á
þessari önn 46 nemendur á sviðinu.
Nemendur unnu mörg skemmtileg verkefni á önninni, mig langar að nefna útgáfu tímarits sem
nemendur starfsbrautar gáfu út á rafrænu formi. Tímaritið er hægt að nálgast á heimasíðu
skólans.
Nemendur í efsta áfanga í stærðfræði hafa undanfarnar annir verið með jafningjafræðslu fyrir
nemendur í stærðfræði. Þau buðu upp á tíma einu sinni í viku, á þessari önn voru það þau
Hlynur Sævar Jónsson, Halla Margrét Jónsdóttir og Karólína Andrea Gísladóttir sem stóðu
vaktina.
Ýmislegt fleira gerðist á önninni; haldnir voru dansleikir, kaffihúsakvöld, bingó og fleiri
samkomur nemenda. Skammhlaup fór fram í nóvember en það er keppni þar sem öllum
nemendum skólans er skipt í 8 lið sem keppa innbyrðis. Það voru að venju útskriftarnemar sem
voru liðsstjórar og stjórnuðu þau sínu fólki af röggsemi. Fyrsta dag desembermánaðar var
jólaþema þar sem nemendur og kennarar mættu í jólapeysum, með jólasveinahúfur eða annað
sem minnti á jólin.
Nokkur skipulagsbreyting var á stundaskrám og námsmatsdögum á þessari önn. Stundaskrá
var breytt þannig að nemendur voru nokkrum mínútum styttra í hverjum áfanga í hverri viku
þannig að nemendur voru alltaf búnir í skólanum klukkan 16. Í staðinn voru allir áfangar með
tíma í stundatöflu til 15. desember. Tíminn 4. - 15. desember var r í sumum áföngum notaðu í
hefðbundin próf meðan aðrir notuðu tímann til verkefnavinnu, upprifjunar og fleira.
Rekstur skólans hefur gengið mjög vel á þessu ári. Þá hefur umtalsverðum fjárhæðum verið
varið í að endurnýja kennslu- og tækjabúnað skólans sem og aðstöðu nemenda og starfsfólks.

Ég óska ykkur sem útskrifast frá skólanum til hamingju með þann áfanga sem þið hafið náð.
Þið megið vera stolt af að hafa lokið námi við Fjölbrautaskóla Vesturlands og við sem hér
störfum erum stolt af ykkur.
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