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1 Inngangur 

 

Fjölbrautaskóli Snæfellinga hefur starfað frá haustönn 2004. Við stofnun hans var 

horft til nýrra kennsluhátta og var skólabyggingin hönnuð og teiknuð með það í 

huga. Við höfum þá stefnu að leiðarljósi að vera framsækinn skóli og höfum við 

unnið undanfarið að því að innleiða vendinám ásamt því að halda áfram að þróa 

leiðsagnarmat. 

2 Nemendur 

Innritaðir nemendur voru 159 á vorönn og 184 á haustönn.  

 

3 Nám - Námsframboð 

Nemendur FSN skiptast á þrjár brautir til stúdentsprófs, þ.e. félags- og 

hugvísindabraut, náttúru- og raunvísindabraut og opna braut til stúdentsprófs. 

Við skólann er rekin starfsbraut fyrir nemendur með fötlunargreiningu. Einnig er 

boðið upp á nám á framhaldsskólabraut 1 og 2. 

 

Heiti brautar Fjöldi nemenda 

vorönn 2017 

Fjöldi nemenda 

haustönn 2017 

Félagsfræðibraut 6  

Félags- og 

hugvísindabraut 

72 73 

Framhaldsskólabraut 1 1 6 

Framhaldsskólabraut 2  20 

Náttúrufræðibraut 2  

Náttúru- og 

raunvísindabraut 

35 47 

Starfsbraut 1 5 

Opin braut til 

stúdentsprófs 

24 10 

Viðbótarnám til 

stúdentsprófs 

 1 

Samtals 159 184 

4 Kennsla og stjórnun 

 Við skólann starfa 33 starfsmenn í 23,11 stöðugildum: 

• aðstoðarskólameistari í 75% starfi 

• fjármála- og skrifstofustjóri í 100% starfi 

• námsráðgjafi í 50% starfi 

• deildarstjóri á Patreksfirði í 100% starfi 

• deildarstjóri starfsbrautar í 100 % starfi 

• umsjónarmaður fasteigna í 100% starfi 
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• skrifstofufulltrúi í 50% starfi 

• kerfisstjóri í 25% starfi 

• þroskaþjálfi í 100% starfi 

• stuðningsfulltrúi á starfsbraut í Grundarfirði í 100% starfi 

• fyrir áramót störfuðu tveir stuðningsfulltrúar í Framhaldsdeild á Patreksfirði í 50% 

starfi og 25% starfi en þeir hafa nú hætt störfum vegna breytingu á 

nemendasamsetningu 

• kennarar skólans voru 18 í 13 stöðugildum en að auki kenndi námsráðgjafi í 50% 

stöðu, aðstoðarskólameistari í 25% stöðu, umsjónarmaður fasteigna í 25% stöðu og 

þroskaþjálfi í 50% stöðu 

• tveir ræstitæknar í 50% stöðu og 12,5 % stöðu 

• tveir matráðar í 50% stöðu hvor 

 

 

5 Umbótaþættir eftir sjálfsmat 

Sjálfsmatshópur hefur unnið að hefðbundnu innra mat og sjá má skýrslu um 

sjálfsmat á heimasíðu skólans. Skýrslur um sjálfsmat FSN 

 

6 Mat  

Við skólann starfar sjálfsmatshópur sem vinnur samkvæmt lögum um 

framhaldsskóla  

 

7 Afkoma, rekstrarstaða 

Í FSN er alltaf unnið með það í huga að halda fjárhagslegri stöðu skólans í 

jafnvægi á hverjum tíma þ.e. að kostnaður við rekstur skólans fari ekki fram úr 

fjárheimildum sem honum eru ætlaðar á hverjum tíma. Samkvæmt ársreikningi 

2017 þá var greiðslustaða við ríkissjóð jákvæð.  

8 Brottfall 

Við vinnum að því  að minnka brottfall eins og hægt er. Ef nemendur ná ekki að 

uppfylla skólareglur vegna ástundunar þá er þeim boðið að skrifa upp á samning 

við skólameistara um bætta ástundun. Þessi aðferð hefur gefist mjög vel og hefur 

orðið til þess að nemendur taka sig á í náminu og ná oft tilskildum árangri. Á 

skólaárinu hætti aðeins einn nemandi námi.  

 

http://fsn.is/?page_id=739
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9 Samvinna við aðra 

Samstarf í Fjarmenntaskólanum hefur haldið áfram og hafa skólar skipt 

nemendum á milli sín, þ.e. ef FSN getur ekki boðið upp á áfanga sem nemenda 

vantar í námsferilinn sinn, þá býðst honum að sækja nám í einhverjum af hinum 

Fjarmenntaskólunum.  

Áframhald hefur orðið á samvinnu við grunnskólana á upptökusvæði skólans. 

Tveir fundir voru haldnir með skólastjórnendum á Snæfellsnesi og samstarf næsta 

vetrar skipulagt. svæðinu. Við buðum áfram upp á svokallaðan 

Framhaldsskólahermi en nemendum 10.bekkja var boðið að koma og vera 

nemendur í FSN einn dag. Mæltist þetta vel fyrir hjá nemendum og stefnt er að 

halda þessu áfram. 

Sumarið 2017 hófst undirbúningur fiskeldisbrautar í samvinnu við Vesturbyggð, 

Arnarlax og Blue Line. Stefnt er að því að geta byrjað að innrita nemendur á 

þessa braut haustið 2018 en það fer eftir hvernig gengur að fá brautina staðfesta 

hjá menntamálastofnun og starfsgreinastofnun. 

10 Sérstakar áherslur skólans 

Við höfum unnið að því að bæta og breyta stoðþjónustu skólans í samræmi við 

hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar. Við höfum reynt að auka þjónustu við 

nemendur á stúdentsbrautum, framhaldsskólabrautum og starfsbraut og við 

höfum einnig stefnt að því að auka námsframboð þannig að fleiri nemendur fá 

nám við hæfi. 
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