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Annáll haustannar 2016 

Fjölbrautaskóli Vesturlands var settur miðvikudaginn 17. ágúst. Þá fengu nemendur afhentar 
stundaskrár. Regluleg kennsla hófst svo fimmtudaginn 18. ágúst. Síðasti kennsludagur á önninni 
var 6. desember. Önninni lýkur þegar skólameistari slítur þessari samkomu og þeir 51 
nemendur sem nú ljúka námi hafa verið brautskráðir frá skólanum. 

Í upphafi annar var 563 nemandi skráður í skólann. Þetta er svipaður fjöldi og á síðustu 
haustönn. Fullorðnir nemendur er stór hluti okkar nemenda, 120 nemendur eða um 21% 
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 58% karlmenn og 42% 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:. Hafdís Fjóla Ásgeirsdóttir, 
Harpa Hreinsdóttir, Tómas Alexander Árnason og Þuríður Björg Þorgrímsdóttir láta af störfum 
nú um áramót. Eru þessum starfsmönnum færðar þakkir fyrir störf þeirra við skólann. 

Íris Björg Jónsdóttir var ráðin skólahjúkrunarfræðingur við skólann í byrjun annarinnar. Starf 
skólahjúkrunarfræðings er samvinnuverkefni skólans og Heilbrigðisstofnunar Vesturlands. 

Í apríl á þessu ári voru kosningar nemendafélagsins. Jón Hjörvar Valgarðsson var þá kosinn 
formaður nemendafélagsins. Með honum í stjórn eru Einar Björn Þorgrímsson, Bjarki Aron 
Sigurðsson, Hrafnhildur Arin Sigfúsdóttir, Brynja Rún Björnsdóttir og Ólafur Valur Sigurðsson. Í 
ágúst var Guðjón Snær Magnússon kosinn í stjórnina fyrir hönd nýnema. 

Á þessari önn voru eftirtaldir nemendur í forsvari fyrir klúbba nemendafélagsins: Elmar Gísli 
Gíslason og Anna Eze fyrir Viskuklúbb, Sveinn Þór Þorvaldsson fyrir Ljósmyndaklúbb, Hjördís 
Tinna Pálmadóttir fyrir Tónlistarklúbb, Atli Vikar Ingimundarson fyrir Íþróttaklúbb, Brynja Rún 
Björnsdóttir, Aldís Eir Valgeirsdóttir og Aldís Ísabella Fannarsdóttir fyrir Leiklistarklúbb og Una 
Lára Lárusdóttir og Sandra Ósk Alfreðsdóttir fyrir góðgerðarfélagið Eynir. 

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. 

Í lok september komu fulltrúar samtaka rafverktaka og Rafiðnarsambands Íslands fyrir hönd 
allra atvinnurekenda og launþega í rafiðnaði í heimsókn og færðu öllum nemendur í 
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rafiðngreinum spjaldtölvu að gjöf. Tilgangur gjafarinnar er að tryggja að nemendur geti nýtt sér 
það mikla úrval af kennsluefni sem er þegar í boði á rafrænu formi. 

Í október 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. 

Á haustönninni var haldin ritgerðasamkeppni í ensku, sem er fjölþjóðlegt samstarfsverkefni 
Oddfellowreglunnar og Sameinuðu þjóðanna. Enskukennarar við skólann völdu 10 bestu 
ritgerðirnar. Það var síðan dómnefnd sem valdi ritgerðir þeirra Aðalbjargar Egilsdóttur og 
Bergsveins Loga Ríkharðssonar úr þeim hóp. Hljóta þau í verðlaun 11 daga ferð til 
Bandaríkjanna og Kanada þar sem hápunkturinn er heimsókn til Sameinuðu þjóðanna. 

Við fengum ýmsa góða gesti í heimsókn. Félagar úr Slysavarnarfélaginu Landsbjörg komu og 
gáfu nemendum endurskinsmerki. Ástráður, félag læknanema um forvarnir, kom með fræðslu 
til nemenda. Í nóvember kom Ragna Pétursdóttir hjúkrunarfræðingur á fíknigeðdeild 
Landspítalans í heimsókn og hélt fyrirlestur um ungt fólk og vímuefnaneyslu. Við sama tækifæri 
fékk skólinn að gjöf áfengismæli frá minningarsjóði Lovísu Hrundar. Hugrún, félag háskólanema 
í læknisfræði, hjúkrunarfræði og sálfræði við Háskóla Íslands, kom með fyrirlestur um 
geðheilbrigði. 

West Side var haldið en þar hittast nemendur úr framhaldsskólunum á Vesturlandi. West Side 
byrjaði á íþróttamóti síðan tók við spurningakeppni og dansleikur um kvöldið. 

Við tókum þátt í stærðfræðikeppni framhaldsskólanema. Heilsueflingahópur skólans stóð fyrir 
Tarsanleik, útihlaupi og fleiru fyrir nemendur og starfsmenn skólans. 

Á haustönn 2016 var í þriðja 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 stund íþrótt sína samhliða námi. Þetta samstarf hefur gengið vel og voru á 
þessari önn 52 nemendur á sviðinu. 

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. Síðasta dag nóvembermánaðar var 
jólaþema þar sem nemendur og kennarar mættu í jólapeysum, með jólasveinahúfur eða annað 
sem minnti á jólin. 

Viðsnúningur hefur orðið í rekstri stofnunarinnar. Á síðasta ári greiddi stofnunin upp stóran 
hluta skuldar sinnar við Ríkissjóð, auk þess sem að höfuðstóllinn fór frá því að vera neikvæður 
yfir í að vera jákvæður.   



FJÖLBRAUTASKÓLI 
VESTURLANDS 

Fjölbrautaskóli Vesturlands Vogabraut 5, 300 Akranes Kennitala: 681178-0239 
Sími: 433 2500   Fax: 431 2046 Heimasíða: http://www.fva.is Tölvupóstur: skrifstofa@fva.is 

Þessi viðsnúningur er afrakstur mikilla aðhaldsaðgerða síðustu ára, sem ekki hafa gengið 
þrautalaust fyrir sig. En afraksturinn er að FVA hefur hafið kaup og endurnýjun á 
tækjabúnaði. Við höfum verið að fjárfesta í nýjum tölvum og netbúnaði, nýjum stólum, borðum 
og skjávörpum inn í kennslustofur, endurnýja handverkfæri og kennslubúnað í verknámi, auk 
þess sem við höfum hafið átak í málmiðngreinum. Við erum byrjuð að kaupa inn tæki í 
málmiðngreinadeild og stefnum á að að þremur árum liðnum, þá muni sú deild vera fullbúin 
nútíma kennslubúnaði sem mæta ætti þörfum kennslunnar og því sem atvinnulífið kallar eftir.   

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. 

Dröfn Viðarsdóttir 




