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Fundargerð skólanefndar Fjölbrautaskóla Snæfellinga. 
Dagsetning: miðvikudagur 14. september kl. 16:30 2015 í 

Fjölbrautaskóla Snæfellinga. 
 
Viðstaddir: 

Sigrún Ólafsdóttir, Hrafnhildur Hallvarðsdóttir, Sólrún Guðjónsdóttir, Erna 

Guðmundsdóttir fulltrúi kennara, Helga María Jóhannesdóttir fulltrúi foreldra, 

Björg Ágústsdóttir formaður, Helga Guðmundsdóttir, Sigríður Finsen, Hilmar 

Orri Jóhannesson fulltrúi nemenda og Lilja Magnúsdóttir sem ritaði fundagerð. 

 

Formaður setti fundinn og bað fundarmenn velkomna. 

1. Nýir starfsmenn FSN 

Sólrún Guðjónsdóttir nýr aðstoðarskólameistari,Kristín Rós 

stærðfræði, Iðunn Hauksdóttir náttúrufræði, nýr námsráðgjafi Birta 

Antonsdóttir í 50% stöðu, Símon Karl Sigurðsson Big – bandið, 

Grazyna Zofia ræstingar, María Kúld í áheyrn og kennslu. 

Solveig og Jakob tóku við sögu af Sólrúnu og Eydís tók við 

stærðfræði af Jakobi. 

2. Nemendafjöldi haustið 2015 – Áætlaðir ársnemar 

Nemendur skráðir á haustönn 2015: 223 samtals. 

a) Nýnemar 42 

b) Eldri dagskólanemar 92 

c) Dreifnemendur 49 

d) Fjarnámsnemendur 19 

e) Utanskólanemendur 5 

f) Skiptinemi -1 

Freydís Bjarnadóttir sér um stærðfræði grunnskólanema frá 

Snæfellsbæ, vilji til að senda bréf til ráðherra vegna nemendafjölda. 

3. Framhaldsdeildin á Patreksfirði 

Þar eru 33 nemendur og allt gengur mjög vel. 

4. Nýjar námsbrautir 



 

FSN – Fundargerð                                                                                   

 

 
 

2 

 

Kjarninn er eins – Nýju brautirnar fara vel af stað -  

5. Nýnemadagur og nýnemaball 

6. Hilmar 0rri sagði frá nýnemadeginum og ballinu, allir mjög ánægðir 

með þessa daga. Sápubolti, leikir og grill á eftir, daginn eftir var svo 

ballið 130 miðar seldir- rosa góð stemming 

7. Fjármál 

Björg talaði um fjárlögin, verður aftur þessi slagur sem búinn er að 

vera í nokkur ár, búið að skerða okkur niður með nemendafjölda. 

8. Önnur mál 

Rædd var um hvað skal gera í sambandi við veikindi starfsmanna 

Björg vill láta taka lóðina í gegn – tala við Jeratún og ath hvað þeir 

vilja gera i sambandi við lóðina. 

Hrafnhildur sagði frá að skólinn væri tekinn í ytra mat, gott að fá 

svona mat. 

Halda húsfund 22. september og spyrja nemendur hvað þeir vilji t.d. 

hafa á lóðinni. 

Björg ætlar að byrja á bréfi til ráðherra. 

Skólinn keypti 2 saumavélar og gufustöð fyrir styrkinn sem 

Kvenfélagið Gleym- mér- ey gaf honum í afmælisgjöf 

 

Fundi slitið 18:20 

 

 


