Ársskýrsla Fjölbrautaskóla Vesturlands 2018
1. Stærð skóla: Húsnæði, fjöldi starfsmanna og nemenda, brautskráðir nemendur
Húsnæðið sem skólinn starfar í er rúmlega 7.330 fermetrar auk rúmlega 1.250 fermetra
heimavistar. (Sjá nánar um húsnæði skólans í rammanum hér að neðan til hægri.)
Kennarar voru 46 talsins á haustönn 2018. Þessir kennarar voru í samtals 35 stöðugildum. Af
kennurunum voru 19 í hlutastarfi. Í fullu starfi voru 27, auk þess voru tveir kennarar í
námsorlofi.
Taflan sýnir skiptingu hópsins eftir aldri og kyni.
Aldur
í árum
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69

Í fullu starfi
Í hlutastarfi
Karlar Konur Karlar Konur
2
0
0
1
1
3
2
4
1
4
2
6
6
4
1
1
5
1
2
0

Allir kennarar nema fimm í fullu starfi voru með
kennsluréttindi og menntun í kennslugreinum.
Taflan sýnir yfirlit yfir formlega menntun þeirra.
Í fullu starfi
Í hlutastarfi
Menntun
Karlar Konur Karlar Konur
MA/MS/PhD+UK
2
5
2
5
BA/BS+UK
5
6
1
5
BA/BS
2
1
2
Iðnmeistari+UK
4
Iðnmeistari
1
3
Sveinspróf
1
1

Starfsmenn aðrir en kennarar voru 18. Af
þessum 18 starfsmönnum voru 9 í fullu starfi og
6 til viðbótar í meira en hálfu starfi.
Áætlaðir ársnemendur samkvæmt fjárlögum
fyrir 2018 eru 459. Á árinu 2018 skilaði skólinn
442 ársnemendum.

Húsnæði Fjölbrautaskóla Vesturlands
Aðalbygging skólans við Vogabraut 5
2.189,43
440,20
635,99
449,70
106,45
237,73
84,60
660,63
1.532,47
6.337,20

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Málmiðnahús við Vogabraut 5
Kennslustofur
Málmsmíða- og vélaverkstæði
Önnur svæði
Samtals

315,20
487,54
189,24
991,98

m2
m2
m2
m2

Heimavistarhús við Vogabraut 4
Íbúð vistarstjóra
Herbergi nemenda
Þakrými, loftræstirými
Önnur svæði
Samtals

74,85
828,80
122,55
227,90
1.254,10

m2
m2
m2
m2
m2

Kennslustofur
Trésmíðaverkstæði
Skrifstofur, kennarastofa
Salur
Mötuneyti
Bókasafn
Tölvuver hjá bókasafni
Þakrými, loftræstirými
Önnur svæði
Samtals

Heildarstærð alls húsnæðis er 8.583,28 m2
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Brautskráningarathöfn á vorönn 2018 var 26. maí. Þá voru 65 nemendur brautskráðir frá skólanum. Þar af höfðu 41 lokið stúdentsprófi, 10 lokið burtfararprófi af iðnbraut, 4 lokið
burtfararprófi af starfsbraut, 1 lokið burtfararprófi af sjúkraliðabraut, 3 lokið meistaranámi í
vélvirkjun, 4 hafa lokið viðbótarnámi til stúdentsprófs eftir nám í iðngreinum og sjúkraliðanámi
og 2 bæði lokið stúdentsprófi og burtfararprófi af iðnbraut.
Brautskráningarathöfn á haustönn 2018 var 21. desember. Þá voru brautskráðir 47 nemendur.
Þar af höfðu 24 lokið stúdentsprófi og 17 lokið burtfararprófi af iðnbraut, 3 lokið meistaranámi
af iðnbraut, og 3 lokið viðbótarnámi til stúdentsprófs eftir nám í iðn- og listgreinum.
Á árinu 2018 voru alls 112 nemendur brautskráðir frá skólanum.
Þegar þrjár vikur voru liðnar af skólanum voru 526 nemendur í skólanum. Þeir skiptust á brautir
sem hér segir:
Brautabrú
Framhaldsskólabraut
Almennt nám alls

BB
FRH

10 = 2%
21 = 4%
31 = 6%

Félagsfræðabraut
Náttúrufræðabraut
Málabraut
Opin stúdentsbraut
Viðbótarnám til stúdentsprófs
Stúdentsnám alls

FÉL
NÁT
MB
OS
VSS/VIS

59
101
1
89
5
255

=
=
=
=
=
=

11%
19%
0%
17%
1%
48%

Grunnnám rafiðna
Námsbraut í rafvirkjun
Námsbraut í rafvirkjun
Námsbraut í húsasmíði
Námsbraut í húsasmíði
Grunnnám málmiðna
Námsbraut í vélvirkjun
Iðnnám alls

GR
RK8
RK9
HÚS
HÚ8
MG
VS8

38
21
4
44
9
25
42
183

=
=
=
=
=
=
=
=

7%
4%
1%
8%
2%
5%
8%
35%

Starfsbraut
Starfsbraut alls

ST4

19 = 4%
19 = 4%

Sjúkraliðabraut
Meistaraskóli
Ótilgreint nám
Aðrar brautir alls

SJÚ
MAH
ÓTN

35
1
2
38

=
=
=
=

7%
0%
0%
7%

Í hópi nemenda á haustönn 2018 voru karlar/piltar 307 en konur/stúlkur 219. Um 76%
nemenda voru frá Akranesi og úr Hvalfjarðarsveit og um 24% annars staðar að. Töflurnar sýna
hvernig nemendur skiptust eftir búsetu og aldri bæði á vorönn og haustönn 2018.
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Lögheimili
Akranes
Hvalfjarðarsveit
Borgarbyggð
Aðrir staðir á Vesturlandi
Utan Vesturlands

Vorönn
2018
71%
5%
6%
6%
13%

Haustönn
2018
72%
4%
7%
6%
11%

Fæðingarár
2002
2001
2000
1999
1998
Fyrir 1998

Vorönn
2018
24%
20%
21%
8%
27%

Haustönn
2018
22%
21%
17%
11%
4%
25%

2. Námsframboð á árinu 2018
Á vorönn 2018 var námsframboð eftirfarandi:
Almennt nám: Bautabrú (BB).
Nám til stúdentsprófs: Félagsfræðabraut (FÉ og FÉL ), Málabraut (MB), Náttúrufræðabraut
(NÁT), Opin stúdentsbraut (OS), Viðbótarnám til stúdentsprófs (VSS).
Iðnnám: Grunnnám rafiðna (GR), Námsbraut í rafvirkjun (RK8), Námsbraut í rafvirkjun (RK9),
Grunnnám bygginga- og mannvirkjagreina (GBM), Námsbraut í húsasmíði (HÚ8), Námsbraut í
húsgagnasmíði (HS8), Grunnnám málmiðna (MG), Námsbraut í vélvirkjun (VS8).
Starfstengt nám annað en iðnnám: Sjúkraliðabraut (SJ).
Nám fyrir fatlaða: Starfsbraut (ST4).
Nám fyrir þá sem ekki ætla að ljúka námsbraut við skólann: Ótilgreint nám (ÓTN).
Nám fyrir iðnmeistara, almennar greinar (MHA).
Á haustönn 2018 var námsframboð eftirfarandi:
Almennt nám: Framhaldsskólabraut (FRH).
Nám til stúdentsprófs: Félagsfræðabraut (FÉL), Náttúrufræðabraut (NÁT), Opin stúdentsbraut
(OS), Viðbótanám til stúdentsprófs (VSS, VIS).
Iðnnám: Grunnnám rafiðna (GR), Námsbraut í rafvirkjun (RK8), Grunndeild bíliðngreina (GM),
Grunnnám bygginga- og mannvirkjagreina (GBM), Námsbraut í húsasmíði (HÚ8, HÚS),
Námsbraut í húsgagnasmíði (HS8), Grunnnám málmiðna (MG), Námsbraut í vélvirkjun (VS8).
Starfstengt nám annað en iðnnám: Sjúkraliðabraut (SJ, SJÚ).
Nám fyrir fatlaða: Starfsbraut (ST4).
Nám fyrir þá sem ekki ætla að ljúka námsbraut við skólann: Ótilgreint nám (ÓTN).
Nám fyrir iðnmeistara, almennar greinar (MHA).
Í kafla eitt kemur fram hvernig nemendur skiptust á námsbrautir. Námsframboð á árinu 2018
var miðað við ungt fólk sem mætir í skóla á dagvinnutíma nema á sjúkraliðabraut þar sem
kennsla var sniðin að þörfum fullorðinna sem stunduðu nám með vinnu. Á málmiðnabrautum
(MG og VS8) og í húsasmíði (GBM og HÚ8) var bæði boðið upp á kennslu á dagvinnutíma og
utan hans fyrir fullorðna nemendur sem stunda nám með vinnu, nemendur í meistaranámi
stunda nám fyrir utan dagvinnu.
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3. Stefna ríkisaðila í A-hluta til þriggja ára: Stefna, framvinda og ávinningur
Á árinu 2018 var unnið eftir stefnu ríkisaðila í A-hluta til þriggja ára. Í stefnunni kemur fram
hlutverk og framtíðarsýn skólans, kjarnastarfsemi og rekstrarlegir þættir. Hér á eftir eru þessir
þættir taldir upp og gerð grein fyrir í hvaða aðgerðir verður ráðist til að ná fram settum
markmiðum.
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Ríkisaðili
Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranesi (FVA)
Ábyrgðaraðili Ágústa Elín Ingþórsdóttir
1

Kjarnastarfsemi
FVA býður upp á bók-, list- og starfsnám með fjölbreyttu sniði. Samkvæmt gildandi lögum og reglugerðum um framhaldsskóla leitast skólinn
við að bjóða öllum nemendum á Vesturlandi nám á fjölbreyttum brautum þar sem hlutverk og meginmarkmið skólans eru að búa nemendur
undir líf og starf í lýðræðissamfélagi og veita þeim alhliða menntun sem nýtist bæði í starfi, áframhaldandi námi og tómstundum.
Skólinn er áfangaskóli sem býður upp á verk- og bóknám; brautir til stúdentsprófs, brautir til starfsréttinda, stuttar brautir og starfsbraut. Þriggja
ára stúdentsbrautir eru félagsfræðabraut, náttúrufræðabraut og opin stúdentsbraut sem skiptist í íþrótta- og heilsusvið, opið svið, tónlistarsvið,
tungumálasvið og viðskipta- og hagfræðisvið. Þá geta nemendur einnig lokið stúdentsprófi á afreksíþróttasviði. Iðn- og verknámsbrautir skiptast
í málmiðngreinar, rafiðngreinar og tréiðngreinar. Þá er og boðið upp á framhaldsskólabraut, sjúkraliðabraut, starfsbraut og viðbótarnám til
stúdentsprófs eftir starfs- og listnám.
FVA býður upp á öflugt dreifnám fyrir eldri nemendur í starfsnámi.
Skólinn rekur mötuneyti fyrir nemendur og starfsmenn og enn fremur heimavist fyrir nemendur með 30 tveggja manna herbergjum.
Á vef skólans (www.fva.is) eru tilgreind inntökuskilyrði og kröfur um námsframvindu. Einnig er skólanámskrá birt á vefnum. Almennur hluti
hennar var síðast endurskoðaður í maí árið 2016.1
Skólinn er aðili að Stóriðjuskóla Norðuráls í samvinnu við Símenntunarmiðstöð Vesturlands.
Skólinn starfrækir íþróttaafrekssvið í samstarfi við Íþróttabandalag Akraness og Akraneskaupstað.
Skólinn býður upp á nám á tónlistarsviði opinnar stúdentsbrautar í samstarfi við Tónlistarskóla Akraness.
Gert er ráð fyrir að ársnemendur skólans verði 449 á árinu 2019.
Með þessum áherslum í kjarnastarfsemi tekur skólinn virkan þátt í vinnu að markmiðum stjórnvalda um aðgang að fjölbreyttu námsframboði
sem uppfyllir viðmið um gæði, þ.m.t. starfsnámi, og að nemendur ljúki námi á tilskildum tíma miðað við aðalnámskrá 2011.

1

Unnið er að nýrri útgáfu skólanámskrá þar sem tilgreindar verða megin áherslur (3-5) sem munu einkenna stefnu og starf skólans fyrir tímabilið 2019 til 2021. Áherslurnar munu
verða útfærðar nánar með markmiðum og aðgerðum sem beinast að kjarnastarfsemi FVA, námi og kennslu og þátttöku í samfélagi og atvinnulífi, sem og mannauðinum sem starf
skólans byggir á.
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Markmið 1
Efla fjölbreytt og gott bók-, list- og starfsnám

Tengist markmiði málaflokks
Markmið: Nemendur hafi greiðan aðgang að fjölbreyttu
námsframboði í öllum landshlutum

Mælikvarðar

Gögn lögð til grundvallar

Staða 2017

Staða 2018

Viðmið 2019

Aðstaða til verknáms uppfylli
kröfur atvinnulífsins

Innra mat; ánægjukönnun
meðal hagsmunaaðila:
„Hvernig uppfyllir aðstaða til
verknáms kröfur atvinnulífs?“

Ytra mat:
75% (B)

Viðhorf nemenda til
kennsluhátta og námsefnis

Innra mat; kennslukannanir:
„Kennarinn í áfanganum notar
fjölbreyttar kennsluaðferðir“ og

68% (57%
svarhlutfall)

Rýnihópur
stofnaður
með
kennurum,
nemendum
og fulltrúum
atvinnulífs
70% (47%
svarhlutfall)

,,Ég er ánægð/ánægður með
námsgögnin sem eru notuð í
áfanganum“

Spurning
verður lögð
fyrir 2018
haust
23,3%

Upphaf

Hlutfall nýnema sem sækir um
nám í verk- og starfsnámi

Aðgerðir

Innritunargögn

B

Viðmið
2020
B

Viðmið
2021
A

75%

77%

80%

Spurning
verður lögð
fyrir 2018
haust
25,2%

75%

77%

80%

26%

26%

26%

Lok

Kostnaður
2019

Kostnaður
2020

Kostnaður
2021
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Endurnýjun á tækjabúnaði í verknámi2
Innleiðing fjölbreyttari kennsluhátta og námsefnis3
Bjóða upp á fjölbreyttara listnám/nýsköpun/frumkvöðlamennt4

2016
2016
2016

Markmið 2
Gæði náms og kennslu fái aukið vægi og stuðning í starfi skólans

Mælikvarðar

Gögn lögð til grundvallar

Fjöldi stefna sem snerta alla
Stefnur FVA á heimasíðu
mikilvægustu þætti
skólans
starfseminnar, þar á meðal
nemendur, námsframboð, nám,
gæði kennslu, stoðþjónustu,
stjórnun, starfsmannahald og
fjármál

2021
2019
2019

20.000.000
1.200.000
1.000.000

20.000.000
0
0

10.000.000
0
0

Tengist markmiði málaflokks
Markmið: Gæðum náms sé viðhaldið svo nemendur séu vel
undirbúnir fyrir áframhaldandi nám og sérhæfð störf

Staða 2017

Staða 2018

Viðmið 2019

Fyrstu
stefnuskjöl
tilbúin

8 stefnur

6 stefnur

2

Viðmið
2020
Endurskoðu
n

Viðmið
2021
Endurskoðu
n

Leggja þarf rækt við iðn- og verkmenntun og skólinn fór af stað með málmiðngreinaátak á vorönn 2016. Mikil þörf er á endurnýjun tækjabúnaðar og aðstöðu fyrir
málmiðngreinar. Innan FVA búa málmiðngreinar enn að nokkru leyti við gamlan búnað. Miklar tækniframfarir á síðustu árum hafa leitt til þess að nauðsynlegt er fyrir skólann að
fjárfesta í nýjum tækjabúnaði fyrir málmiðngreinadeild skólans. Leggja þarf rækt við málmiðngreinar og tryggja að þær verði áfram mikilvæg stoð í atvinnulífi Vesturlands og séu
ein af forsendum fyrir auknum tækifærum í iðn- og verkmenntun og menntun á háskólastigi. Þannig fléttast saman mennta- og atvinnumál. FVA býður upp á gott og vandað nám í
iðn- og verkgreinum og tilkoma nýrra fyrirtækja á Grundartangasvæðinu mun enn auka þörfina fyrir iðn- og verkmenntað fólk. Við sjóndeildarhringinn eru ný og spennandi
tækifæri og því nauðsynlegt að taka höndum saman í átaki um endurnýjun aðstöðu og búnaðar við málmiðngreinadeild FVA. Aðkallandi er að stækka og endurnýja að hluta
aðstöðu í rafiðngreinadeild, þar sem uppi eru hugmyndir um sérhæfingu á ýmsum sviðum eins og mechatronic.
3
Form starfsþróunaráætlana skólans hafa verið unnin og byggir nú starfsþróun starfsfólks á þeim. Farið er yfir starfsþróun starfsfólks í árlegum starfsmannasamtölum. Fjármagn
var lagt í þróunarverkefni á vorönn 2018 sem byggði á innleiðingu fjölbreyttari kennsluhátta og námsefnis. Stefnt er að eftirfylgni við það verkefni á vorönn 2019. Settur verður
sérstaklega á fót rýnihópur kennara í deildum um fjölbreytt námsefni.
4
Faghópur var stofnaður á haustönn 2018 til að setja saman listnámsbraut þar sem boðið væri upp á grunnmenntun á sviði sjónlista og sviðslista, auk tónlistar. Niðurstaða þeirrar
vinnu var að bjóða upp á svið innan opinnar stúdentsbrautar sem legði áherslu á nýsköpun, frumkvöðlamennt með listrænu ívafi. Verið er að vinna að fyrstu drögum þess sviðs og
stefnt verður að því að bjóða upp á sviðið á haustönn 2019.
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Fjöldi skjala í gæðahandbók5

Gæðahandbók á sameiginlegu
svæði skólans

Fjöldi fjölbreyttra gagna þar
sem áhersla er lögð á virka
þátttöku starfsfólks, nemenda,
foreldra og annarra
hagsmunaaðila.6

Innra mat á heimasíðu skólans

Fyrstu skjöl
búin til og
viðmið sett
Fyrstu
kannanir og
mælingar
gerðar

60 skjöl

80 skjöl

40 skjöl

40 skjöl

Halda áfram
og koma á
rýnihópum
hagsmunaaðila

Fer eftir
stöðu 2019

Fer eftir
stöðu 2020

Kostnaður
2019

Kostnaður
2020

Kostnaður
2021

Aðgerðir

Upphaf

Búið að
koma á nýrri
kennslukönnun,
nemendakönnun,
foreldrakönnun og
könnun
meðal
útskrifaðra
nemenda
Lok

Mótuð heildstæð stefna um nám og kennslu. Stefnan taki m.a. til
þróunar kennsluhátta, mats á gæðum kennslu og
endurmenntunar. Stefnan verður stöðutekin og endurskoðuð ef
þurfa þykir.

2016

2019

5

Gæða- og mannauðsstjóri hefur verið ráðinn við skólann og eitt af verkefnum hans er að hafa, ásamt aðstoðarskólameistara, umsjón með gerð gæðahandbókar í samstarfi við
gæðaráð. Gæðahandbók sýnir uppbyggingu skólans og inniheldur hverjir bera ábyrgð á hverju, verklagsreglur, ferla og úrbætur. Skjölum er lúta að stjórnskipulagi og stefnu skólans
og starfslýsingum skal var lokið 2019. Unnið verður að öðrum skjölum; verklagsreglum, vinnulýsingum, leiðbeiningum, gátlistum og eyðublöðum jöfnum höndum til loka 2021.
Gæðahandbókin verður endurskoðuð reglulega.
6
Unnið er að endurskoðun innra mats skólans á grundvelli eftirfarandi atriða: Skilgreining skýrra matsviðmiða; fjölbreytt gagnaöflun og greining gagna; þátttaka allra
hagsmunaaðila skólasamfélagsins; skýr niðurstaða um styrkleika og veikleika skólastarfsins; niðurstöður markvisst notaðar við að þróa skólann. Stuðst verður við viðhorfakannanir
og beinar mælingar s.s. á kennsluháttum, notkun upplýsingatækni, vinnufriði í kennslustundum, notkun skólabókasafns, skólahjúkrunar, dyslexíuráðgjafar og náms- og
starfsráðgjafar. Unnið verður að gerð nýrra matsaðferða, svo sem jafningjamats og rýnihópa, og að aðferðafræði og framkvæmd beinna mælinga jöfnum höndum til loka 2019.
Matið verður endurskoðað reglulega.
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Gera gæðahandbók fyrir alla starfsemi skólans. Gæðahandbókin
verður endurskoðuð reglulega.
Endurskoða innra mat til þess að bæta skólastarf og gera
hagsmunaaðilum skólastarfið sýnilegra.

2016

2019

6.000.000

2016

2019

3.000.000

Markmið 3
Minnka brotthvarf úr námi

Tengist markmiði málaflokks
Markmið: Fleiri nemendur ljúki prófi á tilsettum tíma

Mælikvarðar

Gögn lögð til grundvallar

Hlutfall nýnema sem ljúka
fyrsta ári með a.m.k. 40
einingum (20 á önn)
Hlutfall nemenda sem ljúka
öðru ári með a.m.k. 80
einingum
Hlutfall nemenda sem
útskrifast á ætluðum námstíma
(stúdentsbrautir 3 ár, iðnnám
3-4,5 ár)
Aðgerðir

Námsferlar nýnema eftir fyrsta
ár

Staða 2017
haust
66,4%

Viðmið 2021

77%

Viðmið
2020
78%

Mælikvarði
settur
(2018H)
Mælikvarði
settur
(2018H)

Fer eftir
stöðu 2018

Fer eftir
stöðu 2019

Fer eftir
stöðu 2020

Fer eftir
stöðu 2018

Fer eftir
stöðu 2019

Fer eftir
stöðu 2020

Upphaf

Lok

2016

2021

Kostnaður
2019
0

Kostnaður
2020
0

Kostnaður
2021
0

2017

2021

3.000.000

3.000.000

3.000.000

2016

2021

1.200.000

1.200.000

1.200.000

Námsferlar nemenda eftir annað
ár
Námsferlar nemenda í Innu

Skima fyrir brotthvarfi meðal allra nýnema, úrvinnsla og
eftirfylgni
Stuðningur við nemendur með annað móðurmál og nemendur
með dyslexíu verði aukinn
Efla stoðþjónustu með skólahjúkrun í samstarfi við
heilbrigðisþjónustu og koma á skipulögðu samstarfi stjórnenda
FVA, lögreglu, bæjaryfirvalda, stjórnenda grunnskóla og
forvarnafulltrúa í baráttu gegn fíkniefnanotkun og annarri
áhættuhegðun ungs fólks á Akranesi

Staða 2018
vor
82,9%

Viðmið 2019
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80%

2

Rekstrarþættir
Við skólann starfa 48 kennarar í 36,75 stöðugildum, þar af eru 29 konur í 21,55 stöðugildum og 19 karlar í 15,2 stöðugildum. Aldurssamsetning
kennara er þannig að 19 þeirra eru eldri en 55 ára. 36 kennarar eru með kennsluréttindi í þeim greinum sem þeir kenna. Hlutfall yfirstjórnar
(skólameistari, aðstoðarskólameistari, áfangastjóri, gæða- og mannauðsstjóri og fjármálastjóri) yngri en 55 ára er 40%. Kynjaskipting yfirstjórnar
er 5 konur í 4,75% stöðugildum.
Skólinn hefur sett sér stefnur í samræmi við ákvæði laga um framhaldsskóla og verða þær í stöðugri endurskoðun. Stefnurnar hafa það að
markmiði að FVA sé góður vinnustaður sem hefur á að skipa hæfu og áhugasömu starfsfólki, að rekstur sé hagkvæmur og vistvænn og að tryggja
faglega starfshætti og stöðugar umbætur. Skólinn mun á næstu árum leggja meiri áherslu á jafnréttisstefnu sína. FVA er heilsueflandi
framhaldsskóli og leggur áherslu á heilbrigði líkama og sálar. Skólinn er í umsóknarferli um að vera skóli á grænni grein, þ.e. öðlast rétt til að
flagga Grænfánanum.
Innra mat skólans. Unnið er að endurskoðun á öllu innra mati skólans. Gæða- og mannauðsstjóri var ráðinn við skólann 2018. Hann hefur það
hlutverk að stýra endurskoðuninni ásamt aðstoðarskólameistara og gæðaráði.
Eftirfylgniúttekt á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytis var gerð 2016 og er hún birt á vef skólans.
Ytri úttek var gerð á skólanum 2017 og er hún birt á vef skólans ásamt viðbrögðum skólameistara.
Skólanámskrá var endurskoðuð vorið 2016 og borin undir fulltrúa nemenda í skólanefnd og skólaráði. Einstakir hlutar skólanámskrár voru
kynntir nemendum í umsjónartímum. Auk þess var haldinn þjóðfundur með öllum nemendum og starfsmönnum skólans vorið 2016 þar sem
hlutar skólanámskrár voru til umfjöllunar.
Unnið var að endurbótum á heimavistarhúsi skólans. Innanstokksmunir voru endurnýjaðir í mörgum skólastofum og einnig var tækjabúnaður
endurnýjaður og bættur í skólanum.
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Efling mannauðs
Gögn lögð til
grundvallar
Ánægja starfsmanna með
Niðurstöður SFR
frammistöðu skólans þegar
könnunar á fyrirtæki
kemur að stjórnun, starfsanda, ársins
launakjörum, vinnuskilyrðum,
sveigjanleika og sjálfstæði í
starfi, ímynd stofnunar og
jafnrétti
Fjöldi starfsmannasamtala á
Gögn um innra mat
ári
Fjöldi starfslýsinga og
Gæða- og
starfsþróunaráætlana
starfsmannahandbók
Markmið 1
Mælikvarðar

Aðgerðir

Staða 2017

Staða 2018

Viðmið 2019

Viðmið 2020

FVA í 84. sæti
Heildareinkun
n 3,402

FVA í 77. sæti
Heildareinkun
n 3,525

Heildareinkun
n fari yfir 3,6

Heildareinkun Fer eftir
n fari yfir 3,7 stöðu 2020

16

Allir
starfsmenn
Starfsþróunaráætlunum
lokið
Lok

Allir
starfsmenn
Allar áætlanir
endurskoðaðar

Allir
starfsmenn
Fer eftir stöðu
2019

Allir
starfsmenn
Fer eftir
stöðu 2020

Kostnaður
2019
2.000.000

Kostnaður
2020
2.000.000

Kostnaður
2021
2.000.000

Starfslýsingum
lokið
Upphaf

Endurskoðun og breytingar á skipuriti og skipulagi skólans 2017
2020
7
(deildarstjórn/innkaup/ræsting)
Innleiða regluleg starfsmannasamtöl og eftirfylgni til
2016
2019
0
0
umbóta
Endurskoðun á frammistöðumati og starfsþróunaráætlunum 2016
2019
0
0
Faglegri starfshættir og stöðugar umbætur
Markmið 2
Mælikvarðar
Gögn lögð til grundvallar
Staða 2017
Staða 2018
Viðmið 2019 Viðmið
2020
Hagnaður/tap af rekstri
Launa- og rekstrarbókhald
9.703.318
4
10.919.417
heimavistar (án tillits til
framlaga)
Innkaup á kennsluefni
Rekstrarbókhald
10.332.777
10.442.745
10.000.000
7

Stefnt er að því að endurskoða enn starfssvið millistjórnenda með tilliti til aukins vægis dreifstýringar.
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Viðmið 2021

0
0
Viðmið 2021

Kostnaður við gerð
skjalavistunaráætlunar/innleiði
ngar
Aðgerðir

Rekstrarbókhald

Endurskoðun rekstrar heimavistar
Endurskoðun innkaupaáætlana kennsluefnis
Gerð skjalavistunaráætlunar/innleiðingar
Bætt þjónusta við hagsmunaaðila
Markmið 3
Mælikvarðar
Gögn lögð til grundvallar
Hlutfall þeirra, sem notfæra
sér helst þjónustu skrifstofu,
sem eru að jafnaði (árlegt
hlutfall) mjög jákvæðir
aðspurðir spurningarinnar
„Hvernig líkar þér þjónusta
skrifstofunnar?“

Niðurstöður úr
viðhorfskönnunum nemenda,
foreldra og starfsmanna

Hlutfall þeirra sem hafa
aðgang að Office 365
Fjöldi skrefa í átt að
umhverfisviðurkenningu
(Grænfáni)
Aðgerðir

Skýrsla umsjónarmanns
tölvukerfis
Skýrsla umhverfisnefndar

0

0

500.000

Upphaf

Lok

2017
2016
2017

2021
2020
2019

Kostnaður
2019
0
-500.000
500.000

Kostnaður
2020
0
-500.000
500.000

Kostnaður
2021
0
0
500.000

Staða 2017

Staða 2018

Viðmið 2019

Viðmið
2020
Fer eftir
stöðu 2019

Viðmið 2021

100%

100%

97%
97%
nemenda hafa
leitað til
skrifstofu og
eru
96% ánægð
með
þjónustuna
(50 %
nemenda var
spurður,
svarhlutfall
var 43%)
100%
100%

Upphaf

Er í
umsóknarferl
i
Lok

100%

100%

Kostnaður
2019

Kostnaður
2020
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Fer eftir
stöðu 2020

Kostnaður
2021

Endurskoða skipulag og þjónustu skrifstofu til umbóta
Aðgangur nemenda og starfsmanna að Office 365
Sjö skref í átt að aukinni umhverfisvitund og sjálfbærni

2017
2016
2016

2020
2020
2019

0
0
1.500.000
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0
0
0

0
0
0

Framvinda og staða markmiða og mælikvarða
Markmið 1
Efla fjölbreytt og gott bók-, list- og starfsnám

Tengist markmiði málaflokks
Markmið: Nemendur hafi greiðan aðgang að fjölbreyttu
námsframboði í öllum landshlutum

Mælikvarðar

Gögn lögð til grundvallar

Staða 2017

Staða 2018

Viðmið 2019

Aðstaða til verknáms uppfylli
kröfur atvinnulífsins

Innra mat; ánægjukönnun
meðal hagsmunaaðila:
„Hvernig uppfyllir aðstaða til
verknáms kröfur atvinnulífs?“

Ytra mat:
75% (B)

Rýnihópur
stofnaður
með
kennurum,
nemendum
og fulltrúum
atvinnulífs

Viðhorf nemenda til
kennsluhátta og námsefnis

Innra mat; kennslukannanir:
„Kennarinn í áfanganum notar
fjölbreyttar kennsluaðferðir“ og

68% (57%
svarhlutfall)

Áætlað var
að stofna
rýnihóp með
kennurum,
nemendum,
og fulltrúum
atvinnulífsins
. Stofnun
þessa
rýnihóps var
frestað til
haustannar
2019.
69%

,,Ég er ánægð/ánægður með
námsgögnin sem eru notuð í
áfanganum“

Spurning
verður lögð
fyrir 2018
haust
23,3%

Hlutfall nýnema sem sækir um
nám í verk- og starfsnámi

Innritunargögn

Viðmið
2020
B

Viðmið
2021
A

75%

77%

80%

75%

75%

77%

80%

25,8%

26%

26%

26%
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Aðgerðir

Upphaf

Endurnýjun á tækjabúnaði í verknámi
Innleiðing fjölbreyttari kennsluhátta og námsefnis
Bjóða upp á fjölbreyttara listnám/nýsköpun/frumkvöðlamennt
Markmið 2
Gæði náms og kennslu fái aukið vægi og stuðning í starfi skólans

2016
2016
2016

Mælikvarðar

Staða 2017

Staða 2018

Viðmið 2019

Fyrstu
stefnuskjöl
tilbúin

6 stefnur

8 stefnur

Fyrstu skjöl
búin til og
viðmið sett
Fyrstu
kannanir og
mælingar
gerðar

66 skjöl

80 skjöl

Búið að
koma á nýrri
kennslukönnun,
nemendakönnun,
foreldrakönnun og
könnun
meðal

Halda áfram
Fer eftir
og koma á
stöðu 2019
rýnihópum
hagsmunaaðila og
vettvangsathu
gunum

Gögn lögð til grundvallar

Fjöldi stefna sem snerta alla
Stefnur FVA á heimasíðu
mikilvægustu þætti
skólans
starfseminnar, þar á meðal
nemendur, námsframboð, nám,
gæði kennslu, stoðþjónustu,
stjórnun, starfsmannahald og
fjármál
Fjöldi skjala í gæðahandbók
Gæðahandbók á sameiginlegu
svæði skólans
Fjöldi fjölbreyttra gagna þar
sem áhersla er lögð á virka
þátttöku starfsfólks, nemenda,
foreldra og annarra
hagsmunaaðila.

Innra mat á heimasíðu skólans

Lok

Kostnaður
2019
2021
20.000.000
2019
1.200.000
2019
1.000.000
Tengist markmiði málaflokks

Kostnaður
2020
20.000.000
0
0

Kostnaður
2021
10.000.000
0
0

Markmið: Gæðum náms sé viðhaldið svo nemendur séu vel
undirbúnir fyrir áframhaldandi nám og sérhæfð störf
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Viðmið
2020
Endurskoðu
n

Viðmið
2021
Endurskoðu
n

40 skjöl

40 skjöl

Fer eftir
stöðu 2020

Aðgerðir

Upphaf

útskrifaðra
nemenda
Lok

Mótuð heildstæð stefna um nám og kennslu. Stefnan taki m.a. til
þróunar kennsluhátta, mats á gæðum kennslu og
endurmenntunar. Stefnan verður stöðutekin og endurskoðuð ef
þurfa þykir.
Gera gæðahandbók fyrir alla starfsemi skólans. Gæðahandbókin
verður endurskoðuð reglulega.
Endurskoða innra mat til þess að bæta skólastarf og gera
hagsmunaaðilum skólastarfið sýnilegra.
Markmið 3
Minnka brotthvarf úr námi
Mælikvarðar
Gögn lögð til grundvallar

2016

2020

2016

2020

6.000.000

2016

2020

3.000.000

Staða 2017
haust
66,4%

Tengist markmiði málaflokks
Markmið: Fleiri nemendur ljúki prófi á tilsettum tíma
Staða 2018
Viðmið 2019 Viðmið
Viðmið 2021
vor
2020
82,9%
77%
78%
80%

Hlutfall nýnema sem ljúka
fyrsta ári með a.m.k. 40
einingum (20 á önn)
Hlutfall nemenda sem ljúka
öðru ári með a.m.k. 80
einingum
Hlutfall nemenda sem
útskrifast á ætluðum námstíma
(stúdentsbrautir 3 ár, iðnnám
3-3,5 ár)
Aðgerðir

Námsferlar nýnema eftir fyrsta
ár

Kostnaður
2019

Kostnaður
2020

Kostnaður
2021

Námsferlar nemenda eftir annað
ár

76%

75%

75%

75%

Námsferlar nemenda í Innu

42%

45%

47%

Upphaf

43% úr
stúdentsprófi
og 39% úr
iðnnámi
Lok

2016

2021

Kostnaður
2019
0

Kostnaður
2020
0

Kostnaður
2021
0

Skima fyrir brotthvarfi meðal allra nýnema, úrvinnsla og
eftirfylgni
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Stuðningur við nemendur með annað móðurmál og nemendur
með dyslexíu verði aukinn
Efla stoðþjónustu með skólahjúkrun í samstarfi við
heilbrigðisþjónustu og koma á skipulögðu samstarfi stjórnenda
FVA, lögreglu, bæjaryfirvalda, stjórnenda grunnskóla og
forvarnafulltrúa í baráttu gegn fíkniefnanotkun og annarri
áhættuhegðun ungs fólks á Akranesi
2

2017

2021

3.000.000

3.000.000

3.000.000

2016

2021

1.200.000

1.200.000

1.200.000

Rekstrarþættir
Efling mannauðs
Gögn lögð til
grundvallar
Ánægja starfsmanna með
Niðurstöður SFR
frammistöðu skólans þegar
könnunar á fyrirtæki
kemur að stjórnun, starfsanda, ársins
launakjörum, vinnuskilyrðum,
sveigjanleika og sjálfstæði í
starfi, ímynd stofnunar og
jafnrétti
Fjöldi starfsmannasamtala á
Gögn um innra mat
ári
Fjöldi starfslýsinga og
Gæða- og
starfsþróunaráætlana
starfsmannahandbók
Markmið 1
Mælikvarðar

Staða 2017

Staða 2018

Viðmið 2019

Viðmið 2020

FVA í 84. sæti
Heildareinkun
n 3,402

FVA í 77. sæti
Heildareinkun
n 3,525

Heildareinkun
n fari yfir 3,6

Heildareinkun Fer eftir
n fari yfir 3,7 stöðu 2020

16

Allir
starfsmenn
Allar áætlanir
endurskoðaðar

Allir
starfsmenn
Fer eftir stöðu
2019

Allir
starfsmenn
Fer eftir
stöðu 2020

Kostnaður
2019
2.000.000

Kostnaður
2020
2.000.000

Kostnaður
2021
2.000.000

Aðgerðir

Upphaf

Allir
starfsmenn
Starfsþróunaráætlunum
lokið
Lok

Endurskoðun og breytingar á skipuriti og skipulagi skólans
(deildarstjórn/innkaup/ræsting)

2017

2020

Starfslýsingum
lokið
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Viðmið 2021

Innleiða regluleg starfsmannasamtöl og eftirfylgni til
2016
2019
0
0
umbóta
Endurskoðun á frammistöðumati og starfsþróunaráætlunum 2016
2019
0
0
Faglegri
starfshættir
og
stöðugar
umbætur
Markmið 2
Mælikvarðar
Gögn lögð til grundvallar
Staða 2017
Staða 2018
Viðmið 2019 Viðmið
2020
Hagnaður/tap af rekstri
Launa- og rekstrarbókhald
-9.703.318
-12.325.589
-27.429.877
heimavistar (án tillits til
framlaga)
Innkaup á kennsluefni
Rekstrarbókhald
10.332.777
7.350.791
8.000.000
Kostnaður við gerð
Rekstrarbókhald
0
185.000
500.000
skjalavistunaráætlunar/innleiði
ngar
Aðgerðir
Upphaf
Lok
Kostnaður
Kostnaður
2019
2020
Endurskoðun rekstrar heimavistar
2017
2021
0
0
Endurskoðun innkaupaáætlana kennsluefnis
2016
2020
-500.000
-500.000
Gerð skjalavistunaráætlunar/innleiðingar
2017
2019
500.000
500.000
Bætt þjónusta við hagsmunaaðila
Markmið 3
Mælikvarðar
Gögn lögð til grundvallar
Staða 2017
Staða 2018
Viðmið 2019 Viðmið
2020
Hlutfall þeirra, sem notfæra
Niðurstöður úr
97%
97%
Fer eftir
sér helst þjónustu skrifstofu,
viðhorfskönnunum nemenda,
nemenda hafa
stöðu 2019
sem eru að jafnaði (árlegt
foreldra og starfsmanna
leitað til
hlutfall) mjög jákvæðir
skrifstofu og
aðspurðir spurningarinnar
eru
„Hvernig líkar þér þjónusta
96% ánægð
skrifstofunnar?“
með
þjónustuna
(50 %
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0
0
Viðmið 2021

Kostnaður
2021
0
0
500.000
Viðmið 2021
Fer eftir
stöðu 2020

Hlutfall þeirra sem hafa
aðgang að Office 365
Fjöldi skrefa í átt að
umhverfisviðurkenningu
(Grænfáni)
Aðgerðir

nemenda var
spurður,
svarhlutfall
var 43%)
100%

Skýrsla umsjónarmanns
tölvukerfis
Skýrsla umhverfisnefndar

Endurskoða skipulag og þjónustu skrifstofu til umbóta
Aðgangur nemenda og starfsmanna að Office 365
Sjö skref í átt að aukinni umhverfisvitund og sjálfbærni

Upphaf

Er í
umsóknarferl
i
Lok

2017
2016
2016

2020
2020
2019

100%

100%

100%

Grænfáni
afhentur

100%

100%

Kostnaður
2019
0
0
1.500.000

Kostnaður
2020
0
0
0

Kostnaður
2021
0
0
0
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Staða árangursmælikvarða og framvinda áhersluverkefna
Aðstaða til verknáms uppfylli kröfur atvinnulífsins:
Áætlað var að stofna rýnihóp með kennurum, nemendum og fulltrúum atvinnulífsins. Stofnun
þessa rýnihóps var frestað til haustannar 2019.
Viðhorf nemenda til kennsluhátta og námsefnis:
Fjöldi nemenda sem svara Mjög sammála og Sammála við spurningunni "Kennarinn í
áfanganum notar fjölbreyttar kennsluaðferðir" var 68% að meðaltali á árinu 2017 og var á
vorönn 2018 70% en 68% á haustönninni, meðaltalið er 69% sem er lítilleg hækkun. Áfram
verður unnið að því að hækka þessa tölur og ná 75% markinu árið 2019.
Spurningin "Ég er ánægð/ánægður með námsgögnin sem eru notuð í áfanganum" var fyrst lögð
fyrir á haustönn 2018. Þeir sem svöruðu Mjög sammála og Sammála voru 75% sem ásættanlegt
og sama prósenta og viðmiðið fyrir árið 2019.
Hlutfall nýnema sem sækir um nám í verk- og starfsnámi:
Það hlutfall er komið upp í 25,8%, fyllilega samkvæmt áætlun fyrir árið 2018, og nálgast viðmið
næstu ára sem er 26%.
Fjöldi stefna sem snerta alla mikilvægustu þætti starfseminnar, þar á meðal nemendur,
námsframboð, nám, gæði kennslu, stoðþjónusta, stjórnun, starfsmannahald og fjármál:
Á árinu 2018 voru komnar inn á heimasíðu skólans 6 stefnur, stefnt er að því að setja inn aðrar
stefnur á árinu 2019.
Fjöldi skjala í gæðahandbók:
Í upphafi haustannar 2018 var ráðinn til FVA gæða- og mannauðsstjóri. Með ráðningu hans er
verið að setja aukinn þunga í gerð gæðaskjala auk þess sem verið er að taka í notkun gæðakerfi
til að auðveldara verði að halda utan um skjölin og gera þau aðgengilegri fyrir alla. Í lok árs 2018
voru 66 skjöl tilbúin í gæðakerfinu.
Fjöldi fjölbreyttra gagna þar sem áhersla er lögð á virka þátttöku starfsfólks, nemenda,
foreldra og annarra hagsmunaaðila:
Áfram er unnið að endurskoðun á innra mati skólans með aðkomu gæðastjóra. Jafnframt verður
unnið að því að fá fram skoðanir og álit hagsmunaaðila og fylgjast með á vettvangi. Verið er að
uppfæra heimasíðu skólans og þegar því verður lokuð verður innra mat skólans enn
aðgengilegra er verið hefur.
Hlutfall nýnema sem ljúka fyrsta ári með a.m.k. 40 einingum (20 á önn):
Af þeim nemendum sem innrituðust á haustönn 2017 voru 82,9% sem höfðu lokið 40 einingum
á skólaárinu.
Þegar fylgst er með árgangi 2001, sem byrjaði á haustönn 2017, þá voru þau 118. Á vorönn
2018 voru þau 116 og á haustönn 2018 voru þau orðin 113. Það eru því 5 nemendur sem eru
ekki lengur í námi við FVA í lok haustannar 2018, eða 4%. Af þessum 113 sem eftir voru á
haustönn 2018 náðu 76% nemenda að ljúka 20 einingum eða meira. Stefnt er að svipuðum
árangri á næstu þremur árum.
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Hlutfall nemenda sem útskrifast á ætluðum námstíma (stúdentsbrautir 3 ár, iðnám 3-3,5) ár:
Af nemendum sem komu inn í skólann á haustönn 2015 beint úr grunnskóla útskrifuðust 43%
þeirra sem innrituðust á stúdentsbrautir eftir 6 annir. Einni öll síðar útskrifuðust 18% til
viðbótar. 39% þeirra sem byrjuðu í iðnnámi útskrifuðust eftir 6 eða 7 annir. Í FVA heldur stór
hluti iðnnema áfram í námi og er það misjafnt hvort þeir útskrifist fyrst úr iðnnáminu og síðan
úr viðbótanáminu eða útskrifist af báðum brautum á saman tíma sem skekkir þessa tölu.
Ánægja starfsmanna með frammistöðu skólans þegar kemur að stjórnun, starfsanda,
launakjörum, vinnuskilyrðum, sveigjanleika og sjálfstæði í starfi, ímynd stofnunar og jafnrétti:
Stefnt er að því að heildareinkunn niðurstaðna SFR könnunar á fyrirtæki ársins fari yfir 3,7 á
næstu tveimur árum.
Fjöldi starfsmannasamtala á ári:
Þessu markmiði hefur verið náð. Allir starfsmenn koma í viðtal einu sinni á ári.
Fjöldi starfslýsinga og starfsþróunaráætlana:
Búið er að gera allar starfslýsingar, jafnhliða starfsmannasamtölunum er þær yfirfarðar og
endurskoðaðar, ásamt skráningu starfsþróunar og starfsþróunaráætlunar. Unnið er að útfærslu
á frammistöðumati.
Hagnaður/tap á rekstri heimavistar (án tillits til framlaga):
Tap af rekstri heimavistar jókst á milli ára, þá án tillits til framlaga vegna húsaleigu. Helsti
þátturinn í auknu tapi er hækkun á húsaleigu um rúm 1600 þúsund á milli ára, framlag frá
ráðuneyti greiðir þó þessa hækkun á húsaleigu.
Innkaup á kennsluefni:
Innkaup á kennsluefni í verknámi drógust þó nokkuð saman á milli ára. Ýmsir þættir spila þar
inní. M.a. bætt skipulag við innkaup kennsluefnis, nýir kennarar sem kenna ekki með sama
hætti og þeir sem áður voru, betri notkun á möguleikum Ríkiskaupa o.s.frv.
Kostnaður við gerð skjalavistunaráætlunar/innleiðingar:
Í upphafi haustannar 2018 var ákveðið að taka inn skalavistunarkerfið GoPro. Kerfið kom til FVA
í upphafi árs 2019.
Hlutfall þeirra sem notfæra sér helstu þjónustu skrifstofu, sem eru að jafnaði mjög jákvæðir:
Þjónustukönnun var gerð á vorönn 2018 og voru 96% þeirra sem svöruðu ánægðir með
þjónustuna.
Hlutfall þeirra sem hafa aðgang að Office 365:
Búið er að koma fyrir tengli á heimasíðu skólans til að auðvelda öllum nemendum og
starfsmönnum aðgang að sínu leyfi í Office 365.
Fjöldi skrefa í átt að Grænfána:
Á haustönn 2018 var umsókn kláruð og í byrjun árs 2019 fékk FVA Grænfánann.
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Ávinningur af áhersluverkefnum
Ávinningur af framvindu og stöðu verkefna í kjarnastarfsemi:
Markmið 1: Efla fjölbreytt og gott bók-, list- og starfsnám
Umtalsverðum fjárhæðum hefur verið varið í að endurnýja kennslu- og tækjabúnað skólans sem
og aðstöðu nemenda og starfsfólks. Endurnýjun tölvubúnaðar fyrir nemendur er lokið og átak í
máliðgreinadeild skólans er langt á veg komið. Leiða má líkum að því að þessi endurbætta
aðstaða til verknámsins skili sér í ánægju meðal hagsmunaaðila hvað varðar spurninguna
,,Hvernig uppfyllir aðstaða til verknáms kröfur atvinnulífs?“
FVA hefur hugað að fjölbreyttum kennsluháttum og námsefni, t.d. með því að efla þróunarstarf
í þá veru, sem hefur skilað sér í jákvæðara viðhorfi nemenda til þessara þátta. Námsgögnin hafa
haft áhrif á kennsluhætti og möguleika kennara og nemenda til að beita fjölbreytilegum
aðferðum við nám og kennslu.
Hlutfall nýnema sem sækir um nám í verk- og starfsnámi hefur aukist jafnt og þétt. Auk þess
þjónar skólinn fullorðnum nemendur í svokölluðu dreifnámi í vélvirkjun, húsasmíði og
sjúkraliðanámi. Stuðlar skólinn þannig að því að auka menntunarstig nær- og fjærumhverfis sem
eykur hæfni viðkomandi einstaklinga til að finna sér stað á vinnumarkaði og dregur úr líkum á
atvinnuleysi, félagslegum vanda, áhættuhegðun og heilsuleysi.
Markmið 2: Gæði náms og kennslu fái aukið vægi og stuðning í starfi skólans
Með tilkomu nýrra stefna FVA, sem snerta mikilvæga þætti starfseminnar, virkrar skráningar
gæðaskjala í gæðahandbók og fjölbreyttara og kerfisbundnara innra mats og eftirlits með
gæðum skólastarfs, hefur skólinn stuðlað að umbótum og aukið gæði náms- og skólastarfs.
Lögð hefur verið sérstök áhersla á að efla og styðja innra mat og gæðastjórnun skólans sem
hvetur um leið stjórnendur og kennara í umbótum á eigin starfi og að vinna saman að bæta
eigin starfshætti til frekari skólaþróunar. Leiðarljósið er nemandinn, réttur hans og þarfir.
Markmið 3: Minnka brotthvarf úr námi
Skólinn hefur eflt stuðning við nemendur á árinu 2018. Þar má nefna sérstakan stuðningsáfanga
fyrir nemendur með annað móðurmál og nú gefst nemendum kostur á dyslexíuráðgjöf, auk
aðgengis og kennslu á ýmis forrit sem ýta undir sjálfstæðari vinnubrögð þeirra sem ná ekki
sjálfvirkum, fyrirhafnarlausum lestri og góðum leshraða. Með þessu móti er þessum hópi
auðveldað að tileinka sér námsefni og nýta sér kennslu og taka virkan þátt í samfélaginu.
Stoðþjónustan hefur einnig verið efld með skólahjúkrun, en hjúkrunarfræðingur með
geðhjúkrun sem sérsvið, er nú í 25% starfi við FVA. Akraneskaupstaður og Heilbrigðisstofnun
Vesturlands eru auk þess í samstarfi með sálfræðiþjónustu fyrir nemendur skólans. Þessi
fjölþætti stuðningur hefur hjálpað til við að halda brotthvarfi lágu miðað við landsmeðaltal.
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Búið er að opna nýtt stuðnings- og námver til að auka þjónustu við nemendur skólans, þar fá
nemendur aðgang að faglegri þjónustu, stuðningi og/eða kennslu með áherslu á
einstaklingsmiðaða þjónustu.
Skólinn stefnir á að skoða nánar þá nemendur sem ljúka ekki námi á tilsettum tíma, til að greina
betur ástæður sem liggja að baki.

Ávinningur af framvindu og stöðu verkefna í rekstrarþáttum:
Markmið 1: Efling mannauðs
Með tilkomu nýrrar umgerðar starfamannasamtala, útkomumiðaðra starfslýsinga og
starfsþróunaráætlana hefur skólinn viljað efla umbætur og stefnumörkun með tilliti til
mannauðsmála. Með ráðningu gæða- og mannauðsstjóra var stefnan sett á uppbyggingu og
þróun mannauðsmála í samstarfi við aðra stjórnendur og starfsfólk skólans. Til stendur að vinna
enn frekar í mannauðsmálum meðal annars með því að nýta betur Orra mannauðskerfi.
Markmið 2: Faglegri starfshættir og stöðugar endurbætur
Skólinn hefur nú tekið upp GoPro skjala- og mannauðskerfi, meðal annars til að auðvelda
varðveislu gagna og afhendingu til Þjóðskjalasafn Íslands. Slík áreiðanleg upplýsingastjórnun
hjálpar starfsfólki að auka skilvirkni og ná meiri árangri, gerir skjöl aðgengilegri, einfaldar
samvinnu og tryggir gagnaöryggi með reglubundnum afritunum. GoPro auðveldar
starfsmönnum að tryggja varðveislu gagna með tilliti til persónuverndarlaga.
Bætt þjónusta við hagsmunaaðila
Mælikvarðar varðandi ofangreint markmið hafa allir náðst. Næstum allir sem sækja þjónustu
skrifstofu eru ánægðir með hana. Skólinn hefur náð markmiðum sínum í sjálfbærni og
umhverfisvernd með tilkomu Grænfánans, verkefni sem byggir á lýðræðismenntun og getu til
aðgerða og hefur eflt vitund nemenda og starfsfólks um umhverfismál. Auk þess að bera ábyrga
afstöðu í málum er snerta umhverfið getur skólinn sparað talsvert í rekstri með því að innleiða
raunhæfar aðgerðir og vinna á markvissan hátt að sjálfbærni í skólanum.
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4. Umbótaþættir eftir sjálfsmat
Mat á starfi skólans var unnið á árinu samkvæmt áætlun og voru eftirtaldir þættir skólastarfsins
teknir til skoðunar:







Á vor- og haustönn 2018 var kennslumat hjá öllum kennurum skólans. Í kjölfar matsins
fengu allir kennarar heildarniðurstöður skólans. Niðurstöður voru ræddar á
kennarafundi og unnið var í hópum um tillögur að úrbótum fyrir þá liði sem komu verst
út.
Námsárangur, skólasókn, nemendafjöldi og skipting hans eftir brautum, kyni, búsetu og
brottfalli.
Nemendakönnun þar sem allir nemendur skólans voru spurðir um þá þjónustu sem
skólinn veitir (mötuneyti, bókasafn, skrifstofa og fl.) auk spurninga um nemendafélag
skólans.
Skólapúlsinn var á haustönn 2018.

Námsframboð og skipulag kennslu á hverri önn tekur mið af niðurstöðum mats á námsárangri,
nemendafjölda, nýtingu á kennslu og brottfalli.
Heildarskýrslu um innra mat á starfi skólans var síðast skilað til mennta- og
menningarmálaráðuneytisins í október 2018. Skýrslan liggur frammi á vefnum
https://www.fva.is/images/innramat/Sjálfsmatsskýrsla_2018.pdf

5. Úttektir
Ytri úttekt var gerð á skólanum á vorönn 2017. Skýrslu úttektaaðila má finna á vef skólans
http://fva.is/attachments/article/407/uttekt_a_starfsemi%20FVA_2017.pdf
Viðbrögð skólameistara við ytri úttekt má einnig finna á vef skólans
http://fva.is/attachments/article/407/vidbrogd_skolameistara_vid_uttekt_a_starfssemi_FVA_2
017.pdf.

6. Afkoma, rekstrarstaða
Rekstur skólans gekk mjög vel á árinu 2018, og var rekstrarniðurstaða ársins jákvæð um 112,9
millj. kr. samanborið við 80,2 millj. kr. á árinu 2017.
Sértekjur skólans á árinu námu 49,3 millj. kr. á árinu 2018 samanborið við 46,1 millj. á árinu
2017. Framlag úr Ríkissjóði til skólans nam 739,1 millj. kr. árið 2018 samanborið við 673,3 millj.
kr. á árinu 2017. Heildargjöld skólans á árinu 2018 námu 676,0 millj. kr., en á árinu 2017 voru
heildargjöldin 650,0 millj. kr.
Í árslok 2018 námu eignir skólans 309,2 millj. kr. og skuldir 80,3 millj. kr.
Nánari greinargerð fyrir afkomu skólans á árinu er í fylgiskjali 1.
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7. Brottfall og námsárangur
Brottfall á vorönn 2018 var 2% eininga sem er svipað og á vorönn 2017. Meðaleinkunn í
skólanum var 6,9 og fallprósenta 14,7%.
Brottfall á haustönn 2018 var 3,4% eininga sem er heldur minna en á haustönn 2017.
Meðaleinkunn í skólanum var 7,05 og fallprósenta 12,6%.
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8. Stjórnun
Að yfirstjórn skólans koma, auk skólameistara, aðstoðarskólameistari, áfangastjóri, fjármálastjóri
og gæða- og mannauðsstjóri. Einnig gegna sex kennarar stöðum deildarstjóra og hafa umsjón með
faglegu samráði í grein eða greinaflokki.
Skipurit FVA

Skólanefnd Fjölbrautaskóla Vesturlands hélt fundi tvisvar sinnum á haustönn 2018. Þess má geta
að skipunartíma fyrri skólanefndar lauk 30. apríl 2017 og ný skólanefnd var ekki skipuð fyrr en 12.
júní 2018. Fundargerðir skólanefndar liggja frammi á vef skólans á síðunni
http://fva.is/index.php/skolanefnd.
Þann 12. júní 2018 var skipuð ný skólanefnd til fjögurra ára sem hér segir:
 Aðalmenn án tilnefningar eru: Ellert Jón Björnsson, Helga Kristín Björgólfsdóttir og Viktor Elvar
Viktorsson.
 Aðalmenn tilnefndir af fulltrúaráði Fjölbrautaskóla Vesturlands fyrir hönd sveitarfélaga eru:
Ingþór Bergmann Þórhallsson og Þórdís Þórisdóttir.
 Varamenn án tilnefningar eru: Hjördís Garðarsdóttir, Maren Rós Steindórsdóttir og Guðmundur
Reynir Georgsson.
 Varamenn tilnefndir af fulltrúaráði Fjölbrautaskóla Vesturlands fyrir hönd sveitarfélaga eru:
Hjördís Hjartardóttir og Sigurður Bjarni Gilbertsson.
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9. Samvinna við aðrar stofnanir
Skólinn hefur samstarf og samráð við Fjölbrautaskóla Suðurlands og Fjölbrautaskóla Suðurnesja
meðal annars við gerð skólanámskrár.
Skólinn er í virku samstarfi við aðra iðn- og verknámsskóla á landsvísu.
Skólinn er aðili að Símenntunarmiðstöðinni á Vesturlandi og á fulltrúa í stjórn hennar. Hann hefur
samráð og samstarf við Símenntunarmiðstöðina um ýmislegt sem lýtur að fullorðinsfræðslu.
Stærstu samvinnuverkefnin á síðasta ári voru við Stóriðjuskóla Norðuráls.
Skólinn hefur ýmislegt samstarf og samráð við grunnskóla á Akranesi og í Hvalfjarðarsveit, meðal
annars varðandi skil á skólastigum, ásamt því að vera í samstarfi við Tónlistarskólann á Akranesi.
10. Sérstakar áherslur og markmið skólans
Skólinn leggur áherslu á að koma til móts við þarfir allra íbúa svæðisins fyrir menntun á
framhaldsskólastigi með því að bjóða fjölbreytt nám á mörgum brautum, sem hæfir nemendum
með misjafna getu, margvísleg áhugamál og ólíkar þarfir.
Í drögum að almennum hluta skólanámskrár sem kom út í júní 2016 eru skólanum sett þrjú
meginmarkmið sem síðan eru útfærð nánar, m.a. með vísun í sex grunnþætti menntunar
samkvæmt aðalnámskrá frá 2011. Þessi þrjú meginmarkmið eru að:





Veita öllum nemendum góða menntun sem felur í sér þekkingu, leikni og hæfni í
einstökum greinum, víðsýni og gagnrýna hugsun, ábyrgð og sanngirni, vandvirkni og góð
vinnubrögð.
Vera umhyggjusamur um velferð nemenda og stuðla að heilbrigðum lífsháttum.
Bera virðingu fyrir hverjum einstaklingi og koma fram við alla í anda jafnréttis og
lýðræðis.

Fylgiskjöl
1. Rekstraryfirlit fyrir árið 2018.
2. Annáll vorannar 2018.
3. Annáll haustannar 2018.
4. Prófíll haustannar 2018.
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Ágústa Elín Ingþórsdóttir
skólameistari

Dröfn Viðarsdóttir
aðstoðarskólameistari
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Fylgiskjal 1 með ársskýrslu Fjölbrautaskóla Vesturlands 2018:
Rekstraryfirlit fyrir árið 2018
Sértekjur
Aðrar rekstrartekjur
Samtals tekjur

2018
-42.104.400
-7.770.000
-49.874.400
350.326.994
1.849.019
4.060.809
61.994.176
99.504.342
2.553.698
347.907
520.289.038
142.905

2017
-46.176.889
-6.600.000
-52.776.889
341.384.217
1.934.521
5.344.687
58.992.511
97.080.718
-4.034.417

-112.979.280

-80.234.273

Dagvinna
Vaktaálag
Aukagreiðslur
Yfirvinna
Launatengd gjöld
Orlof
Önnur launagjöld, ótalin
Samtals launagjöld
500.702.237
269.270
Ferða og dvalarkostnaður innanlands
196.014
Ferða og dvalarkostnaður erlendis
698.517
Fundir, námskeið og risna
816.976
1.977.652
Akstur
1.880.742
Ferðir og fundir
2.840.623
3.141.453
2.383.742
Tímarit, blöð og bækur
1.520.523
3.774.013
Skrifstofuvörur og áhöld
3.172.647
15.639.057
Aðrar vörur
11.325.024
Rekstrarvörur
16.018.194
21.796.812
2.059.434
Tölvu og kerfisfræðiþjónusta
3.942.742
14.682.631
Önnur sérfræðiþjónusta
13.085.890
4.199.366
Sími og ýmis leigugjöld
4.865.795
2.345.378
Prentun,póstur, augl., flutningar
1.506.866
Aðkeypt þjónusta
23.401.293
23.286.809
84.628.971
Húsaleiga og aðk. ræsting
93.246.629
8.695.194
Rafmagn og heitt vatn
7.880.918
1.019.500
Verkkaup og byggingavörur
2.880.015
Húsnæði 104.007.562
94.343.665
904.413
Verkstæði og varahlutir
926.320
Bifreiðar og vélar
926.320
904.413
1.697.222
Vextir, bætur, skattar
139.164
4.711.082
Afskriftir eigna
8.367.313
Rekstrarkostnaður
8.506.477
6.408.304
-673.329.995
Framlag ríkissjóðs
-730.727.074
-4.711.082
Framlag til afskrifta
-8.367.313
Framlag ríkissjóðs -739.094.387 -678.041.077
Hagnaður ársins
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Fylgiskjal 2 með ársskýrslu Fjölbrautaskóla Vesturlands 2018:
Annáll vorannar 2018
Kennsla á vorönn 2018 hófst föstudaginn 5. janúar. Kennslu- og námsmatsdögum lauk
föstudaginn 18. maí. Önninni lýkur svo þegar skólameistari slítur þessari samkomu og þeir 65
nemendur sem nú útskrifast hafa fengið skírteini sín afhent.
Í upphafi annar voru nemendur Fjölbrautaskólans 482 sem er aðeins færra en á síðustu vorönn.
Eldri nemendur, fæddir 1992 og fyrr, eru um 18% nemenda skólans. Stærsti hluti fullorðinna
nemenda er í svokölluðu dreifnámi. Dreifnámsnemendur eru í fjarnámi en mæta í skólann
nokkrum sinnum á önninni, gjarnan á kvöldin og um helgar. Þannig getur fólk sótt skóla en
jafnframt stundað vinnu. Dreifnámið hefur einnig gert fólki sem býr utan Akraness mögulegt að
ljúka námi þó það sé komið yfir hefðbundinn skólaaldur og sé í fullri vinnu í sinni heimabyggð.
Þessir nemendur stunda nám í vélvirkjun, húsasmíði, húsgagnasmíði og sjúkraliðanámi.
Fjöldi nemenda 16 til 20 ára eru aðeins fleiri en á síðustu vorönn. Á þessari önn eru karlar 53%
nemenda skólans en konur 47%. Það eru aðeins fleiri konur en karlar á stúdentsbrautum, karlar
eru í miklum meirihluta í iðnnáminu en konur í sjúkraliðanámi.
---Nú í lok vorannar láta 2 kennarar af störfum en það er þau Helgi Magnússon og Steinunn Eva
Þórðardóttir. Flemming Madsen, Jón Gunnar Axelsson og Þröstur Þór Ólafsson verða í leyfi
næsta skólaár. Lúdmíla Ermolinskaja og Ólöf Húnfjörð Samúelsdóttir verða í námsleyfi næsta
skólaár en Steingrímur Benediktsson kemur úr námsleyfi. Þær Hulda Sigurðardóttir
heimavistarstjóri og Gígja Sæbjörg Jónsdóttir bókavörður láta af störfum nú í vor.
---Það var mikið um að vera í skólanum á þessari önn. Meðal þess voru Opnir dagar og árshátíð og
stærðfræðikeppnin fyrir grunnskóla.
Mikið starf var unnið í kynningamálum á þessari önn. Við vorum þátttakendur í útgáfu blaðsins
20 20 en það blað var sent til allra nemenda í 9. og 10. bekk grunnskóla. Titill blaðsins 20 20
vísar til þess markmiðs að 20% nemenda velji iðnám fyrir árið 2020. Tilgangur blaðsins var að
vekja athygli á fjölbreyttum störfum í iðn-, tækni- og verkgreinum.
Nemendur tíunda bekkjar Brekkubæjarskóla, Grundaskóla, Heiðarskóla og
Kleppjárnsreykjaskóla heimsóttu okkur í febrúar og fengu leiðsögn um skólann í fylgd nemenda
Fjölbrautaskólans. Kynningin tókst vel og er nemendum okkar sem tóku þátt í henni færðar
þakkir fyrir þeirra framlag.
Opið hús var haldið í mars þar sem nemendur og forráðamenn gátu komið og kynnt sér skólann.
Auk þess fór skólameistari ásamt nemendum, náms- og starfsráðgjafa og kennara í
kynningaferðir í grunnskóla á Vesturlandi.
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Í mars tók hópur nemenda frá okkur þátt í Háskólaherminum, nemendurnir voru tvo daga í
Háskóla Íslands þar sem þeir kynntu sér nám í hinum ýmsu deildum.
Að vanda stóðu nemendur okkar sig vel á ýmsum sviðum.
Leiklistarklúbburinn setti upp leikritið Með allt á hreinu, eins og áður var þetta glæsileg sýning
hjá leiklistarklúbbnum sem fékk góða dóma.
Gettu betur liðið keppti í janúar, þau stóðu sig vel en komust ekki áfram.
Nemendur stofnuðu femínistaklúbb í byrjun annar. Halla Margrét Jónsóttir og Hanna Louisa
Guðnadóttir voru fyrstu formenn klúbbsins sem fékk nafnið Femínistaklúbburinn Bríet.
Söngkeppni NFFA var haldinn í febrúar, það voru þær Rakel Eyjólfsdóttir og María Einarsdóttir
sem báru sigur úr býtum og voru fulltrúar okkar í aðalkeppninni sem fram fór hér á Akranesi í
lok apríl.
Nemendur starfsbrautar tóku þátt í hæfileikakeppni starfsbrauta sem haldin var á Egilsstöðum
þetta árið. Þau voru með uppistand og kölluðu atriðið Mið-Akranes, þau stóðu sig frábærlega
þó þau hafi ekki sigrað að þessu sinni.
Það vakti athygli á önninni hversu öflugt starf var hjá Góðgerðarfélaginu Eyni, þau stóðu fyrir
margskonar fjáröflunum til styrktar góðum málefnum.
Skuggakosningar voru haldnar í apríl, auk þess að æfa sig í að kjósa í sveitastjórnarkosningum
fengu nemendur að kjósa um lækkun kosningaaldurs. Niðurstöður þessara kosninga verða á
dagskrá kosningasjónvarps RÚV í kvöld eftir lokun kjörstaða.
Á þessari önn höfum við haldið áfram að endurnýja og bæta aðstöðu nemenda og
kennslubúnað. Fjárhagsstaða skólans er nú það góð, að fjárfest hefur verið í nýjum
kennslubúnaði fyrir um 20 milljónir króna fyrir næsta skólaár. Starfsaðstaða nemenda og
kennara mun því verða til fyrirmyndar.
Aðalstjórn nemendafélagsins nú á vorönn var skipuð eftirtöldum nemendum: Guðjón Snær
Magnússon var formaður og með honum í stjórn voru Aðalbjörg Egilsdóttir, Árni Þórir
Heiðarsson, Atli Vikar Ingimundarson, Sandra Ósk Alfreðsdóttir og Tómas Andri Jörgensson.

Á þessari önn voru eftirtaldir nemendur í forsvari fyrir klúbba nemendafélagsins: fyrir
Viskuklúbb Auðunn Ingi Hrólfsson; fyrir Ljósmyndaklúbb Davíð Orri Arnarson; Halla Margrét
Jónsdóttir fyrir Tónlistarklúbb; Eggert Halldórsson fyrir Íþróttaklúbb; og Aðalbjörg Egilsdóttir og
Ólöf Gunnarsdóttir fyrir Leiklistarklúbb; Ísak Máni Sævarsson fyrir Kvikmyndaklúbb; og Eva
María Jónsdóttir, Hjördís Brynjarsdóttir og Hrafnhildur Arín Sigfúsdóttir fyrir Góðgerðarfélagið
Eynir.
Við þökkum nemendum fyrir vel unnin störf að félagsmálum.
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Ný stjórn nemendafélagsins fyrir næsta skólaár var kosin í maí. Formaður fyrir næsta skólaár
var kjörinn Guðjón Snær Magnússon. Með honum í stjórn verða Árni Þórir Heiðarsson, Birta
Margrét Björgvinsdóttir, Ylfa Örk Davíðsdóttir og Ísak Máni Sævarsson. Fulltrúi nýnema í stjórn
NFFA verður síðan kosinn í ágúst.
---Ein af þeim nýjungum sem teknar hafa verið upp á síðustu árum er nám á afreksíþróttasviði.
Það er unnið í samstarfi við Akraneskaupstað og Íþróttabandalag Akraness. Þar gefst
afreksíþróttanemendum kostur á að stunda íþróttir að hluta til á skólatíma. Verkefnið hefur
gengið mjög vel og eru nemendur að útskrifast hér í dag sem stunduðu nám á sviðinu.
Læt ég nú lokið annáli vorannar 2018 og óska ég ykkur sem útskrifist frá skólanum í dag til
hamingju með þann áfanga sem þið hafið nú náð. Þið megið vera stolt af því að hafa lokið námi
við Fjölbrautaskóla Vesturlands og við sem hér störfum erum stolt af ykkur og því sem þið
vinnið gott í framtíðinni.
Dröfn Viðarsdóttir
Aðstoðarskólameistari
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Fylgiskjal 3 með ársskýrslu Fjölbrautaskóla Vesturlands 2017:
Annáll haustannar 2018
Fjölbrautaskóli Vesturlands var settur föstudaginn 17. ágúst. Þá fengu nemendur afhentar
stundaskrár. Regluleg kennsla hófst svo mánudaginn 20. ágúst. Síðasti kennsludagur á önninni
var 14. desember. Önninni lýkur þegar skólameistari slítur þessari samkomu og þeir 47
nemendur sem nú ljúka námi hafa verið brautskráðir frá skólanum.
Í upphafi annar voru 526 nemendur skráðir í skólann. Þetta eru aðeins færri nemendur en á
síðustu haustönn. Fullorðnir nemendur eru stór hluti okkar nemenda. 97 nemendur, eða um
18% nemenda við skólann, stunda svokallað dreifnám, það er nám utan hefðbundins
dagvinnutíma. Þessir nemendur stunda nám á sjúkraliðabraut, í húsasmíði og í vélvirkjun.
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.
Í apríl á þessu ári voru kosningar nemendafélagsins. Guðjón Snær Magnússon var þá kosinn
formaður nemendafélagsins. Með honum í stjórn eru Ylfa Örk Davíðsdóttir, Ísak Máni
Sævarsson, Birta Margrét Björgvinsdóttir og Árni Þórir Heiðarsson. Í ágúst var Kristófer Leon
Ívarsson kosinn í stjórnina fyrir hönd nýnema.
Á þessari önn voru eftirtaldir nemendur í forsvari fyrir klúbba nemendafélagsins: fyrir
Tónlistarklúbb Logi Breiðfjörð Franklínsson, Árni Þórir Heiðarsson fyrir Íþróttaklúbb, Thelma
Rakel Ottesen, Hrönn Eyjólfsdóttir og Freyja María Sigurjónsdóttir fyrir Leiklistarklúbb,
Aðalbjörg Egilsdóttir, Ólöf Gunnarsdóttir, Bjarney Helga Guðjónsdóttir, Gyða Kolbrún
Hallgrímsdóttir og Sólveig Erna Þorsteinsdóttir fyrir Góðgerðafélagið Eynir og Hanna Louise
Guðnadóttir og Jófríður Ísdís Skaftadóttir fyrir Femínistafélagið Bríet.
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 og ferð nýnema í Logaland. Sú nýbreytni var á móttöku nýnema að í
stað busavígslu var farið í tveggja daga ferð upp í Borgafjörðinn þar sem nemendur skemmtu
sér með þátttöku stjórnar nemendafélagsins. Þegar heim var komið tóku stjórn og
klúbbaformenn vel á móti nýnemahópnum á sal skólans með glensi og gamni.
Í ágúst var endurnýjaður samningur skólans við Heilbrigðisstofnun Vesturlands um
heilbrigðisþjónustu fyrir nemendur skólans á yfirstandandi skólaári.
Kynningarfundur fyrir foreldra og forráðamenn nýnema var haldinn að venju í september.
Við héldum minningastund um Einar Darra Óskarsson nemanda okkur sem lést 25. maí á þessu
ári.
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Við héldum upp á Evrópska tungumáladaginn og nemendur í tréiðngreinum héldu „reisugill“
þegar þeir voru búnir að reisa síðustu sperruna í húsunum sem þeir voru að smíða. Nemendur í
jarðfræði og umhverfisfræði fóru í dagsferðir til að skoða jarðmyndanir og fl. og nemendur í
myndlist fóru í ferð til höfuðborgarinnar til að kynna sér íslenska myndlist.
Eins og undanfarnar annir voru formenn Góðgerðafélagsins Eynis duglegir í söfnunum fyrir góð
málefni. Meðal þess málefnis sem naut góðs af þeirra góða starfi er Minningasjóður Einars
Darra.
Nemendur í Berlínaráfanga fóru í ferð til Berlínar undir leiðsögn kennara síns, henni Kristínu
Luise Kötterheinrich. Þess má geta að þetta er í fimmta sinn sem Kristín fer með nemendur til
Berlínar.
Nemendur okkar tóku þátt í Þrekmóti framhaldsskólanna. Það voru þau Hrönn Eyjólfsdóttir,
Ingibjörg Rósa Jónsdóttir, Gylfi Karlsson og Karl Ívar Alfreðsson sem kepptu fyrir hönd skólans
og lentu þau í þriðja sæti á mótinu.
Í byrjun nóvember stóð Femínistafélagið Bríet fyrir femínistaviku hér í skólanum. Formenn
félagsins buðu upp á áhugaverða fyrirlestra fjóra daga í röð. Meðal þess sem boðið var uppá var
fyrirlestur frá Ungmennaráði UN Women, fyrirlestur frá Hönnu Björg Vilhjálmsdóttur, kennara í
kynjafræði, og fyrirlestur um Karlmennskuna. Síðasta daginn var síðan upplestur og umræður
um MeToo í FVA.
Við fengum ýmsa góða gesti í heimsókn. Ástráður, félag læknanema um forvarnir, kom með
fræðslu til nemenda og Hugrún, félag háskólanema í læknisfræði, hjúkrunarfræði og sálfræði
við Háskóla Íslands, kom með fyrirlestur um geðheilbrigði.
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
Brynhildur Traustadóttir og Davíð Örn Harðarson 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 7 lið sem keppa innbyrðis. Það voru að venju útskriftarnemar sem
voru liðsstjórar og stjórnuðu þau sínu fólki af röggsemi. Einnig tóku nemendur þátt í WestSide
sem er keppni milli framhaldsskóla á Vesturlandi í ýmsum greinum. Var viðburðurinn haldinn á
Snæfellsnesi að þessu sinni. Síðasta dag nóvembermánaðar var jólaþema þar sem nemendur og
kennarar mættu í jólapeysum, með jólasveinahúfur eða annað sem minnti á jólin.
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.
Endurnýjun tölvubúnaðar fyrir nemendur er til að mynda lokið og átak, sem hafið var fyrir
tveimur árum síðan í málmiðngreinadeild skólans, er langt á veg komið.
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, aðstoðarskólameistari.
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Fylgiskjal 4 með ársskýrslu Fjölbrautaskóla Vesturlands 2018:
Upplýsingar um skólann þ.e. „prófíll“
Stærð skóla, fjöldi nemenda og starfsmanna: Fjölbrautaskóli Vesturlands er með um 480 nemendur og
66 starfsmenn í alls um 50 stöðugildum. Skólinn starfar í um 7.330 m2 húsnæði auk rúmlega 1.250 m2
heimavistar. Áætlaðir ársnemendur samkvæmt fjárlögum fyrir 2017– 2018 eru 459. Á árinu 2018 skilaði
skólinn 442 ársnemendum.

Þegar þrjár vikur voru liðnar af skólanum á haustönn 2018 voru 526 nemendur í skólanum. Þeir
skiptust á brautir sem hér segir:
Brautabrú
Framhaldsskólabraut
Almennt nám alls

BB
FRH

Félagsfræðabraut
Náttúrufræðabraut
Málabraut
Opin stúdentsbraut
Viðbótarnám til stúdentsprófs
Stúdentsnám alls

FÉL
NÁT
MB
OS
VSS/VIS

59
101
1
89
5
255

=
=
=
=
=
=

11%
19%
0%
17%
1%
48%

Grunnnám rafiðna
Námsbraut í rafvirkjun
Námsbraut í rafvirkjun
Námsbraut í húsasmíði
Námsbraut í húsasmíði
Grunnnám málmiðna
Námsbraut í vélvirkjun
Iðnnám alls

GR
RK8
RK9
HÚS
HÚ8
MG
VS8

38
21
4
44
9
25
42
183

=
=
=
=
=
=
=
=

7%
4%
1%
8%
2%
5%
8%
35%

Starfsbraut
Starfsbraut alls

ST4

19 = 4%
19 = 4%

Sjúkraliðabraut
Meistaraskóli
Ótilgreint nám
Aðrar brautir alls
Meistaraskóli
Ótilgreint nám
Aðrar brautir alls

SJÚ
MAH
ÓTN
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Stefna ríkisaðila í A-hluta til þriggja ára: Á árinu 2018 var unnið eftir stefnu ríkisaðila í A-hluta til þriggja
ára. Í stefnunni kemur fram hlutverk og framtíðarsýn skólans, kjarnastarfsemi og rekstrarlegir þættir og
gerð er grein fyrir í hvaða aðgerðir verður ráðist til að ná fram settum markmiðum. Skólinn var
samstarfsaðili að Stóriðjuskóla Norðuráls og í upphafi hverrar annar lá fyrir námsframboð og
kennslufyrirkomulag eins og stefnt var að. Skólinn var og er þátttakandi í samráðsvettvangi og
verkefnastjórn vegna Tilraunaverkefnis um hækkað menntunarstig í Norðvesturkjördæmi. Stærsta
verkefnið þar er svokölluð Tæknimessa sem haldin verður á tveggja ára fresti.
Umbótaþættir eftir sjálfsmat: Við skólann fer fram heildstætt innra mat á öllum helstu þáttum
skólastarfsins. Niðurstöður matsins birtast á vef skólans jafnóðum og þær liggja fyrir. Heildarskýrslu um
innra mat á starfi skólans var síðast skilað til ráðuneytis í október 2018.
Úttektir: Ytri úttekt var gerð á skólanum á vorönn 2017. Skýrslu úttektaaðila má finna á vef skólans
http://fva.is/attachments/article/407/uttekt_a_starfsemi%20FVA_2017.pdf
Viðbrögð skólameistara við ytri úttekt má einnig finna á vef skólans
http://fva.is/attachments/article/407/vidbrogd_skolameistara_vid_uttekt_a_starfssemi_FVA_2017.pdf.
Afkoma, rekstrarstaða: Rekstur skólans gekk mjög vel á árinu 2018, og var rekstrarniðurstaða ársins
jákvæð um 112,9 millj. kr. samanborið við 80,2 millj. kr. á árinu 2017. Viðskiptareikningur við Ríkissjóð er
jákvæður um 69 milljónir króna (inneign hjá Ríkissjóði) og höfuðstóll er um 228,9 milljónir.
Brottfall: Brottfall á vorönn 2018 var 2% og 3,4% á haustönn 2018.
Stjórnun: Að yfirstjórn skólans koma, auk skólameistara, aðstoðarskólameistari, áfangastjóri,
fjármálastjóri og gæða- og mannauðsstjóri.
Samvinna við aðra: Skólinn hefur samstarf og samráð við Fjölbrautaskóla Suðurlands, Fjölbrautaskóla
Suðurnesja og Símenntunarmiðstöðina á Vesturlandi. Hann tekur þátt í að starfrækja Stóriðjuskóla í
samvinnu við Símenntunarmiðstöðina á Vesturlandi og Norðurál ehf. Skólinn hefur ýmislegt samstarf og
samráð við grunnskóla á Akranesi og í Hvalfjarðarsveit, meðal annars varðandi skil á skólastigum, ásamt
því að vera í samstarfi við Tónlistarskólann á Akranesi.
Sérstakar áherslur/sérsvið skólans: Skólinn leggur áherslu á að koma til móts við þarfir allra íbúa
svæðisins fyrir menntun á framhaldsskólastigi með því að bjóða fjölbreytt nám á mörgum brautum sem
hæfir nemendum með misjafna getu, margvísleg áhugamál og ólíkar þarfir.
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