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Fundargerð 59. fundar skólanefndar.  

Dagsetning: þriðjudagur 18. september 2012 

Viðstaddir: Kjartan Páll Einarsson (formaður), Jón Eggert Bragason, Hrafnhildur 
Hallvarðsdóttir,  Sigríður Finsen, Magnús Þór Jónsson, Ólína Bj. Kristinsdóttir, Björg 
Ágústsdóttir, Helga Sveinsdóttir áheyrnarfulltrúi foreldra, Sólrún Guðjónsdóttir 
áheyrnarfulltrúi kennara og Guðrún Jóna Jósepsdóttir sem ritaði fundargerð.  

Fundur settur. Formaður skólanefndar Kjartan Páll var endurkosinn samhljóða.    

 
Dagskrá: 
 

1. Starfsmenn FSN á haustönn 2012. Fjórir kennarar kvöddu á vorönn 2012. Einn 
þeirra kennara sem sagði upp á vorönn 2012 sótti einnig um kennslu á haustönn 
2012 og fékk þá stöðu. Ekki gekk að ráða í hinar stöðurnar á haustönn og voru 
því stöðurnar leystar með þeim kennurum sem fyrir voru.  Skólameistari kennir 
að auki tvo áfanga haustönn 2012.  Einnig hafa orðið mannabreytingar í 
framhaldsdeildinni á Patreksfirði en búið er að ráða einn nýjan starfsmann í 
deildina.  
 

2. Nemendafjöldi haustið 2012 – Áætlaðir ársnemar. Hlutfall innritaðra nemenda 
úr árgangi 1996 af upptökusvæði FSN er einungis 59%. Nýnemar fæddir 1996 
voru 38. Nemendur í dagskóla eru 169 haustið 2012. Nemendur í dreif-/fjarnámi 
64 og grunnskólanemendur 32 af Snæfellsnesi. Heildarnemendafjöldi haustið 
2012 er 265.   
Áætlaðir ársnemar 2012: vorönn 2012 180 nemendur + starfsbraut, haustönn 
2012 190 nemendur + starfsbraut. Fjárlög árið 2012 miða við 210 ársnemendur. 
Spurning hvort að ákveðið verði hvort að telja megi einingar 
grunnskólanemenda?  
 

3. Busun. Skólameistari vill sjá breytingu á busavígslu FSN, þar sem dregið verði 
úr sóðaskap og niðurlægingu. Einhugur er í kennaraliði FSN og háværar raddir 
um breytingar til batnaðar en ekki hefur tekist að fá nemendur með.  
 

4. Námskrárvinna – Kennsluhættir – Leiðsagnarmat. Skólanámskrá FSN – 
grunnþættir menntunar: Læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, 
heilbrigði og velferð og sköpun. Tillaga að vinna að upptöku nýrrar námskrár 
með því að skoða fyrst grunnþættina og smíða áfangana í framhaldinu en ekki 
taka þá áfanga sem fyrir eru og sníða að nýju grunnþáttunum. Að vinna á 
þennan hátt er í raun sóknarfæri sem og að vinna að þessu með grunnskólunum 
á Snæfellsnesi. Skólanefnd studdi þessa tillögu heilshugar.  
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5. Fjarnámsbraut í auðlindanýtingu og umhverfisfræðum er farin af stað. Innritaðir 
nemendur eru 19 og eru 2 af þeim skráðir í FSN. Vonandi vísir að einhverju 
meiru. 
 

6. Fisktæknibraut. Námskeiði í samstarfi við G.Run. var hafnað, en FSN sótti um 
styrk til þróunarsjóðs skólasamninga (MRN) undir yfirskriftinni Hagnýting og 
þróun stuttra starfsnámsbrauta á framhaldsskólastigi í ólíkum 
starfsgreinaflokkum eða starfssviðum til að þróa fisktæknibraut í samstarfi við 
G.Run og Símenntunarmiðstöð Vesturlands. Tveir aðrir skólar, Menntaskólinn 
á Tröllaskaga og Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra, Sauðárkróki sóttu einnig 
um. Styrkur upp  á 4,5 m.kr. fékkst úr þróunarsjóði skólasamninga (MRN) sem 
skólarnir þrír munu skipta á milli sín, það er FSN, Menntaskólinn á Tröllaskaga 
og Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra, Sauðárkróki. 
 

 
7. Skólaakstur. Skólaárið 2011-2012 var hallalaust, í fyrsta sinn frá stofnun 

skólans. Ekki eru þó nógu margir krakkar að nýta rútuna á haustönn 2012. 
Heildarfjöldi nemenda í daglegum rútuakstri haustið 2012 er 54. Til 
samanburðar voru þetta 74  nemendur síðustu haustönn og 67 síðastliðna 
vorönn.  
  

8. Foreldrafélag FSN hefur verið endurvakið. Helga Sveinsdóttir fulltrúi foreldra 
mætti á fundinn.  
 

 
9. Önnur mál 

• Umræður um lög nr. 92 frá 2008 um framhaldsskóla sem áttu að taka 
gildi 2011 en búið er að fresta upptöku til ársins 2015 í framhaldsskólum 
en 2014 í grunnskólum landsins. Umræður um hlutverk skólanefndar í 
því samhengi. Skólanefnd lýsir yfir áhuga á samstarfi við þróun nýrra 
námsbrauta þar sem unnið er útfrá hugmyndinni um grunnþætti 
menntunar. Skólanefnd mun koma saman í október þar sem unnið verður 
að upptöku nýju laganna í FSN. Ákvörðun um hvort að lögin verði tekin 
upp í FSN haustið 2013 þarf að liggja fyrir þann 1. febrúar 2013. Tillaga 
að bjóða skólastjórum grunnskólanna á Snæfellsnesi á fundinn í október.  

• NFSN. Fyrsta vika október mánaðar er undirlögð af viðburðum á vegum 
nemendafélagsins. Það verður litbolti, Westside, nýnemaferð ofl. 

• IPA – Evrópusambandið auglýsir eftir styrkjum og skulu verkefnin vera 
landshlutaskipt og hafa marga snertifleti í samfélaginu. Matís er hér í húsi 
og hafa þeir ásamt Samtökum atvinnulífsins og fleirum sótt eftir þátttöku 
FSN í IPA-verkefni. Frumkvöðlanám, starfsnám og fleira eru meðal 
hugmynda. Umsóknarfrestur rennur út 30. nóvember 2012. 

• Matís leigir aðstöðu í FSN. 

• FSN var einnig leigður undir kvikmyndagerðarfólk á haustdögum.  
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