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Hlutverk Flensborgarskólans 
Flensborgarskólinn starfar samkvæmt lögum nr. 92/2008 um framhaldsskóla að því 

marki sem þau hafa tekið gildi en annars samkvæmt lögum nr. 80/1996 um 

framhaldsskóla. 

Hlutverk skólans er að sinna kennslu til stúdentsprófs á þeim bóknámsbrautum 

áfanga- og fjölbrautakerfis sem skilgreindar eru í skólasamningi. Þar  er einnig kveðið 

á um nokkrar styttri starfsnámsbrautir við skólann, s.s. almenna námsbraut, grunnám 

upplýsinga- og fjölmiðlagreina og fjölmiðlatækni. Í skólanum er einnig starfrækt 

fjögurra ára starfsbraut.  

Meðfram öllum stúdentsbrautum skólans hefur verið þróað og skipulagt sérstakt 

íþróttasvið og jafnframt íþróttaafrekssvið í samstarfi við íþróttafélög í Hafnarfirði. 

Einnig gefst nemendum skólans tækifæri á að tengja listnám úr viðurkenndum 

listaskólum inn á allar stúdentsbrautir á samsvarandi hátt sem listnámssvið. 

Flensborgarskólinn á einnig í samstarfi við Hafnarfjarðarbæ, Menntamálaráðuneytið 

og Iðnskólann í Hafnarfirði um nám á fjölgreinabraut sem staðsett er í Menntasetrinu 

við Lækinn í Hafnarfirði.  

Flensborgarskólinn lítur á það sem sitt meginhlutverk að búa nemendur sína sem 

best undir frekara nám á háskólastigi jafnframt því að veita haldgóða almenna 

menntun, menntun sem nýtist nemendum í daglegu lífi og starfi sbr. 2. gr. laga um 

framhaldsskóla. 

Flensborgarskólinn skilgreinir sig sem þjónustu- og menntastofnun sem fyrst og 

fremst miðar að því að bjóða hafnfirskum ungmennum trausta menntun á þeim 

sviðum sem skólinn starfar. Þjónustusvæði skólans markast af grunnskólum 

Hafnarfjarðar. Nemendur sem ekki eiga heimili í Hafnarfirði eru þó einnig boðnir 

velkomnir í skólann og skólinn þjónar landinu öllu hvað varðar starfsnám í fjölmiðlun. 

Flensborgarskólinn þjónar breiðum hópi nemenda, allt frá þeim sem þurfa úrræði á 

starfsbraut til þeirra sem vilja nám á sérstakri hraðferð til stúdentsprófs. 

Skólastarfið á árinu 2011 
Á vorönn hófst starfið með undirbúnings og vinnufundum 4. janúar en kennsla hófst 

6. janúar. Útskrift fór fram laugardaginn 21. maí en þá voru útskrifaðir 90 nemendur 

með alls 93 próf. 4 nemendur útskrifuðust af starfsbraut, 85 stúdentar og 4 af 

fjölmiðlatæknibraut og þar af 3 einnig með stúdentspróf. 15 stúdentanna útskrifuðust 

eftir þriggja ára nám. 38 karlar voru í útskriftarhópnum en 52 stúlkur. Vorið 2011 

útskrifaðist Herbjörg Andrésdóttir með hæstu einkunn sem hefur verið reiknuð á 

stúdentsprófi við skólann eða 9,73.  

Skólastarf haustannar hófst formlega með undirbúnings- og vinnufundum 18. ágúst. 

Nýnemar voru jafnframt boðaðir til undirbúnings og kynningar 18. ágúst. Skólasetning 

var mánudaginn 22. ágúst og kennsla hófst strax að lokinni skólasetningu. 
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Útskrift haustannar fór fram laugardaginn 17. desember en aðrar einkunnir voru þó 

ekki afhentar fyrr en þriðjudaginn 20. desember. 

17. desember voru útskrifaðir 68 stúdentar og 3 fjölmiðlatæknar.  

Fjórir stúdentanna útskrifuðust eftir tveggja og hálfs árs nám og 44 eftir þriggja og 

hálfs árs nám. Alls útskrifuðust 28 karlar og 43 konur. 

Innritun  

Mikil aðsókn var að skólanum við innritun fyrir haustönn 2011. Alls bárust skólanum 

582 umsóknir, þar af 368 frá nýnemum.  Af þessum 582 umsóknum voru 333 þar 

sem Flensborgarskólinn var  1. val nemenda,  þar af voru 208 frá nýnemum.  

Upphaflega hafði skólinn gert ráð fyrir að taka inn 170 nýnema en en sú tala aukinn í 

190 þegar ljóst var að bætt hafði verið við ársnemendatölu skólans í febrúar.  

Við lok innritunar var skólanum síðan gert að bæta enn frekar við nemendum þar 

sem útaf stóð hópur nemenda úr Hafnarfirði. Þeir nemendur sem þá komu til 

innritunar voru mun neðar á röðunarlista skólans en ýmsir sem í millitíðinni höfðu 

verið sendir til annarra skóla.  

Niðurstaða innritunar  sumarið 2011 var að alls hófu nám  217 nýnemar,  22 aðrir 

yngri en 18 ára og 29 eldri en 18 ára. 11 af þeim 22 sem voru yngri en 18 ára við 

innritun voru hins vegar orðnir 18 ára þegar skólastarfs hófst um haustið. 

Einnig voru innritaðir 22 nemendur á fjölgreinabraut sem fóru í gegnum innritunarferli 

Flensborgarskólans, þar af 21 beint úr grunnskóla.  

Nemendafjöldi 

Á fjárlögum fyrir árið 2011 var gert ráð fyrir 808 ársnemendum og við þá tölu var 

upphafleg rekstraráætlun og skipulag fyrir árið miðað í desember 2010. Á reglulegum 

samráðsfundi um skólasamning í mennta- og menningarmálaráðuneytinu í febrúar 

2011 var tilkynnt að ársnemendatala skólans yrði hækkuð í 820 ársnemendur.  

Niðurstaðan í lok ársins samkvæmt útreikningi ráðuneytisins sýndi að ársnemenda-

tala skólans varð 834 ársnememendur enda var skólanum gert að bæta við sig 

nemendum umfram áætlanir við innritun fyrir haustið 2011 vegna mikillar aðsóknar og 

þess að erfitt reyndist að finna skólavist fyrir nemendur úr Hafnarfirði. 

Þessi breyting á ársnemendatölu innan ársins og það ójafnvægi sem skapaðist í 

nemendatölum milli vor og haustannar við þessar ákvarðanir veldur miklu óhagræði 

og óhagkvæmni í rekstri skólans. 

Á vorönn 2011, eftir að töflubreytingum lauk, voru 755 nemendur við nám í skólanum, 

þar af 25 á starfsbraut. Einnig voru 19 nemendur fjölgreinabrautar og 15 grunn-

skólanemendur á nemendaskrá skólans en komu ekki inn í ársnemendatölu hans. 

Á vorönn voru karlar 52,6% nemendahópsins en konur 47,4%. 

Á haustönn 2011, eftir töflubreytingar, voru 845 nemendur við nám í skólanum, þar af 

24 á starfsbraut. Einnig voru 22 nemendur fjölgreinabrautar og 14 grunnskóla-

nemendur á nemendaskrá skólans en komu ekki inn í ársnemendatölu. 

Á haustönn voru karlar 51,3% nemendahópsins en konur 48,7%. 
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Námsframboð 

Námsframboð skólans var óbreytt frá fyrri árum og lögð áhersla á að styrkja það 

námsframboð sem skólinn byggir á og mótar hans sérstöðu. 

Í skólanum eru eftirfarandi stúdentsbrautir: 

Félagsfræðibraut, málabraut, náttúrufræðibraut og viðskipta- og hagfræðibraut. Á 

öllum stúdentsbrautum skólans hefur verið þróað íþróttaafrekssvið og íþróttasvið sem 

nemendur geta valið innan stúdentsbrautanna. Nemendur sem sem stunda listnám í 

viðurkenndum listaskólum geta einnig á samsvarandi hátt tengt það nám 

stúdentsbrautum skólans.  

Auk áðurnefndra brauta rekur skólinn grunnnám upplýsinga- og fjölmiðlagreina og 

sérsvið fjölmiðlunar í framhaldi af því námi. Jafnframt geta þeir nemendur sem ljúka 

fjölmiðlatækninámi lokið skilgreindu námi til stúdentspróf eftir það nám. 

Þá rekur skólinn starfsbraut sem er fjögurra ára nám. 

Innan skólans er einnig skilgreind almenn námsbraut sem er ætluð þeim nemendum 

sem ekki uppfylla öll skilyrði til innritunar á aðrar brautir skólans. 

Að lokum á skólinn í samstarfi við IH, Hafnarfjarðarbæ og ríkið um rekstur fjölgreina-

brautar sem staðsett er í Menntasetrinu við Lækinn í Hafnarfirði. Flensborgarskólinn 

sér um innritun á fjölgreinabrautina og annar námsráðgjafa skólans sér um náms-

ráðgjöf við nemendur brautarinnar. Nemendur fjölgreinabrautar eiga einnig aðild að 

Nemendafélagi Flensborgarskólans.  

Starfsmenn og húsnæði 

Í skólanum störfuðu við upphaf vorannar 93 starfsmenn, nokkrir í hlutastarfi þannig 

að stöðugildi voru rúmlega 85. Á haustönn störfuðu 90 starfsmenn við skólann í 

rúmlega 86 stöðugildum. Vel gekk að ráða starfsfólk í þau stöf sem losnuðu. 

Meðalaldur kennarahópsins er mjög hár, við upphaf haustannar voru réttur fjórðungur 

kennara með 60 ára kennsluafslátt og einnig er stór hópur kennara er á aldursbilinu 

54 – 59 ára.  

Óvenju mikið var um langtímaveikindi í starfsmannahópnum á árinu 2011.   

Húsnæði skólans telur 7948 m2 en auk þess leigir skólinn aðstöðu til íþróttakennslu í 

íþróttahúsinu við Strandgötu af Hafnarfjarðarbæ.  

Vegna mikillar aðsóknar að skólanum fyrir haustönn 2011 var skólanum gert að taka 

nokkuð fleiri nemendur en áætlanir gerðu ráð fyrir. Þess vegna var gripið til þess ráðs 

að breyta opnu rými í kjallara elsta skólahússins og útbúa þar kennslustofu.  

Á árinu var unnið að minni háttar lagfæringum á skólahúsnæðinu í samræmi við 

athugasemdir frá eldvarnareftirliti. Lokaútekt á húsnæðinu eftir nýbyggingu og 

endurbætur á eldri húsum á árunum 2005 – 2008 hefur þó enn ekki farið fram. 

Nýbygging skólans var máluð að utan haustið 2011.   

Stofnanasamningar 

Í gildi eru stofnanasamningar við starfsmenn KÍ og SFR. Engar breytingar voru 

gerðar á stofnanasamningum á árinu en við lok ársins var þó hafin vinna við 

endurskoðun samninga með það að markmiði að skýra og samræma einstök ákvæði 

samninganna. 
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Heilsueflandi framhaldsskóli 

Flensborgarskólinn tók að sér að vera tilraunaskóli í verkefni Lýðheilsustöðvar ( síðar 

Landlæknisembættisins) um heilsueflandi framhaldsskóla. Undirbúningsvinna var 

mikil á skólaárinu 2009 – 2010  en verkefnið hófst síðan formlega 1. október 2010.  

Verkefnið Heilsueflandi framhaldsskóli er víðtækt forvarnarverkefni (sjá fylgiskjal 3) 

sem nær yfir fjögur ár í senn þar sem eitt málefni er í forgrunni á hverju ári. Fyrsta 

árið næring, annað árið hreyfing, síðan geðrækt og loks lífstíll. Flensborgarskólinn 

fékk gullmerki verkefnisins fyrir næringarþáttinn strax við upphaf verkefnisins sem 

þýðir að skólinn uppfyllir öll viðmið sem lögð eru til grundvallar næringarþáttar 

verkefnisins. Skólinn fékk jafnframt sérstaka viðurkenningu Landlæknisembættisins, 

Gulleplið, vorið 2011 fyrir vinnu sína og framlag til verkefnisins. 

Haustið 2011 fór formlega af stað ár hreyfingar innan verkefnisins þar sem skólinn 

stefnir á að uppfylla öll viðmið gullmerkis. Stutta samantekt á helstu viðburðum ársins 

2011 er að finna í fylgiskjali 4.  

Innan skólans fer fram mikil vinna við þróun verkefnisins og jafnframt mikill tími í 

ráðgjöf við þá skóla sem eru að hefja verkefnið. 

Nemendur eru virkir þátttakendur í öllu skipulagi verkefnisins. 

Kafli 2 í skólasamningi Flensborgarskólans 

1) Nemendur 

Flensborgarskólinn leggur höfuðáherslu á að þjóna hafnfirskum unglingum. 

- Í skólasamningi er þó gert ráð fyrir að allt að 20% nýnema geti komið utan heima- 

   svæðis. Ekki reyndi á þessa reglu við innritun því rétt 95% nýnema komu úr  

   grunnskólum Hafnarfjarðar.   

Flensborgarskólinn leggur áherslu á einstaklingsbundið nám, þétt utanumhald með 

nemendum og vinnu gegn brottfalli. 

- Á árinu 2011 var haldið áfram að þróa samvinnu við grunnskólana í Hafnar-    

  firði vegna innritunar til að tryggja að nemendur raðist „rétt“ í byrjunaráfanga  

  og fái eins góða þjónustu og unnt er við upphaf náms í skólanum.  

  Einkunnaviðmið inn í „hraðferðarhópa“ kjarnagreina voru hækkuð úr 7 í 8  

  við stundatöflugerð nýnema haustið 2011. Niðurstöður prófa haustannar  

  sýndu mun minna fall nemenda í byrjunaráföngum en áður. Í heild lækkaði  

  fallprósenta skólans á haustönn 2011 um 3,4% miðað við meðaltal síðustu  

  ára. Raunhæfari röðun nýnema í byrjunaráfanga hafði hér veruleg áhrif.  

- Vikulegir samráðsfundir allra stjórnenda og allra ráðgjafa sem koma að  

   stoðþjónustu og utanumhaldi með nemendum. 

- Nemendaverndarráð fundar reglulega allt skólaárið. 

- Vinnu- og verklagsreglur stoðþjónustu í sífelldri endurskoðun og reynt að  

   bregðast hratt við öllum málum sem upp koma. 
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- Skólinn setur sér það markmið að heildarnýting í námshópum, miðað við  

  viðmið reiknilíkans fyrir fjárveitingar til framhaldsskólanna, sé 97 – 100%  

  við upphaf hverrar annar. Á árinu 2011 náðist þetta viðmið, var 100% við  

  upphaf vorannar en rúm 103% við upphaf haustannar. 

- Skólinn hefur sett sér það markmið að brottfall frá námi innan annar sé undir  

   5% miðað við ársnemendafjölda við lok töflubreytinga. 

   Á árinu 2011 náðist þetta markmið ekki fyrir vorönn, þá var brottfall innan   

   annar 6,4%, þar af 3% sem ekki mættu til lokaprófs þrátt fyrir að stunda nám  

   allt til loka annar. 3,4% hættu í einstaka áföngum eða alveg í skólanum á  

   vorönn. 

   Á haustönn var brottfallið 5%, þar af 2% sem ekki mættu til prófs í einstaka  

   áföngum þrátt fyrir að stunda nám til loka annar. 3% hættu í einstaka  

   áföngum eða alveg í skólanum á haustönn. 

   Brottfall sem felst í því að nemendur hætti í einstaka áföngum innan annar  

   eða hætta alveg í skólanum hefur undanfarin ár ætið verið 3 – 4% á hverri  

   önn. Námsráðgjafar skólans hafa undanfarin ár fylgst með þessum hópi.  

   Nær undantekningarlaust er orsök þessa brottfalls veikindi, flest af andlegum  

   orsökum, og síðan erfiðar félagslegar aðstæður. Þrátt fyrir fjölmörg úrræði hafi verið  

   þróuð innan stoðkerfis skólans hefur ekki tekist að lækka þetta hlutfall. Til þess  

   virðist þurfa víðtækari úrræði en skólinn hefur möguleika til að bjóða uppá. 

  Á vorönn 2011 var skólasókn nemenda með slakasta móti og má leiða líkur  

  að því að þar liggi orsök þess hversu margir mættu ekki til lokaprófs í einstaka  

  áföngum. Orsök slakari skólasóknar eð áður á vorönn liggur ekki  fyrir en það komu  

  fram vísbendingar í samtölum við nemendur um að neikvæð þjóðfélagsumræða og  

  framtíðarhorfur vegna hrunsins hefði veruleg áhrif á líðan þeirra.    

  Við lok vorannar var þessi niðurstaða tekin til ítarlegrar  umræðu innan starfsmanna- 

  hópsins og skerpt á ýmsum vinnu og verklagsreglum í tengslum við daglegt  

  utanumhald með nemendum og reynt að samræma vinnubrögð kennara og annarra  

  starfsmanna enn frekar. Þessar aðgerðir virtust skila jákvæðum árangri á  haustönn  

  2011. Þá var skólasókn með besta móti og  nemendur skiluðu sér mun betur til  

  lokaprófs.    

- Í gegnum vinnu við nýja skólanámskrá og nýtt námsskipulag var unnið með  

  að skýra hugtök s.s. skóli fyrir alla, sveigjanlegt námsmat og einstaklings-  

  bundið námsmat. Markmiðið að auka samræmi innan skólans.   

- Haldið áfram að þróa verklag í kringum fjölbreyttara námsmat s.s. munnleg próf fyrir   

  nemendur sem stríða við lestrar- og/eða skriftarörðugleika. Framkvæmd munnlegra  

  prófa hefur fengið fasta formgerð. 

 

- Á árinu 2011 var haldið áfram að þróa stoðhópa í HMN og TJÁ og skerpt á  

  vinnureglum kennara og kröfum til nemenda í þessum áföngum. 
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- Á árinu 2011 var makvisst haldið áfram að vinna að forvörnum innan skólans.  

  Niðurstöður í skýrslum Rannsóknar- og greiningar sýna ótvírætt að  í skólanum  

  hefur náðst mikill árangur í forvörnum á síðustu árum. 

  Skipulögðum áfengismælingum á skemmtunum hefur verið komið á en úrskurður  

  Umboðsmanns Alþingis um notkun áfengismæla á skemmtunum nemenda og  

  tilmæli mennta- og menningamálaráðherra til skólameistara í  kjölfar þess úrskurðar  

  setur skólunum vissar hömlur hvað varðar notkunáfengismæla á skemmtunum.  

  Þess vegna er ólíklegt að markmið um  áfengislausar skemmtanir frá og með  

  haustönn 2012 sé lengur raunhæft. 

  

- Vinna við verkefnið Heilsueflandi framhaldsskóli þar sem Flensborgarskólinn  

  er þróunarskóli í samstarfi við Landlæknisembættið er á áætlun. Vorið 2011  

  fékk skólinn gulleplið, viðurkenningu Landlæknisembættisins fyrir starf sitt við    

  þetta verkefni fyrsta árið þar sem þemað var næring. Áður hafði skólinn fengið  

  gullmerki fyrir þann flokk þar sem öll viðmið verkefninsins voru  uppfyllt.  

  Skólaárið 2011 – 2012 vinnur skólinn að útfærslu á þemanu hreyfing og  stefnir á að  

  uppfylla öll viðmið fyrir gullmerkið í þeim flokki. 

 

- Allt regluverk og vinnureglur skólans varðandi agamálnemenda hefur verið  

  endurskoðað m.t.t. ákvæða stjórnsýslulaga í kjölfar úrskurðar MMR dags  

  30.12.2010.  

2) Nám og námsskrá 

Áfram var unnið að nýrri námskrá á árinu 2011. Sérstakur ritstjóri hefur umsjón með 

starfinu ásamt aðstoðarskólameistara.  

- Á árinu 2011 var lögð áhersla á að endurskoða og ganga frá almennum hluta  

  skólanámskrár. Í því sambandi var áhersla á að samræma og aðlaga almenna hluta  

  skólanámskrár að lögum nr. 92/2008 um framhaldsskólann og nýrri aðalnámskrá  

  fyrir framhaldskólann. Jafnframt var unnið að endurskoðun á gildum skólans og  

  yfirmarkmiðum skólastarfsins. Vinnu við nýja aðalnámskrá  skólans var að mestu  

  lokið í árslok 2011 og miðað við að hún  verði birt á vef skólans í byrjun mars 2012. 

  Vinna við nýja útfærslu á stúdentsbrautum skólans var sett í ákveðna biðstöðu á  

  árinu en miðað við að lokið verði við útfærslu á breyttum stúdentsbrautum liggi fyrir í  

  júní 2012. 

- Endurskoðun á námskrá starfsbrautar er unnin samhliða annari endurskoðun á  

  námskrá skólans 

- Vinna við þróun námskrár fyrir íþróttaafrekssvið skólans er unnin samhliða  

  öðru námsframboði til stúdentsprófs. 

 

- Allt nám í stærðfræði hefur verið endurskipulagt innan skólans og kennarar  

  skólans hafa samið nýtt námsefni í nær öllum stærðfræðiáföngum í samræmi við  

  breyttar áherslur. 
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- Á árinu var lokið við tvö þróunarverkefni sem styrkur fékkst til og vörðuðu útfærslu á  

  námi við fjölmiðlabraut skólans. Ákveðið var að fresta því  að óska eftir heimild til að  

  fara af stað með nýtt námsframboð til framhaldsskólaprófs tengt fjölmiðladeild  

  skólans og frekari útfærsla skoðuð. Áfram var haldið við að þróa og styrkja nám  

  fjölmiðlatækna þar sem starfsnám innan skólans var lengt úr einni önn í tvær 2010.   

  Sú breyting hefur reynst vel og gjörbreytt starfi deildarinnar. 

3) Kennsla 

Meðalaldur kennarahóps skólans er hár. Réttur fjórðungur  kennara skólans á  

haustönn 2011 naut 60 ára kennsluafsláttar með með 19 tíma kennsluskyldu. Auk 

þess voru 14 aðrir sem höfðu 55 ára aldursafslátt sem nemur einni kennslustund. 

Þessi aldurssamsetning kennarahópsins hefur veruleg áhrif á kennslukostnað 

skólans. 

- Allir kennarar skólans nota kennslukerfi skólans, Námsnetið (My School)  

  eins og að var stefnt. Kennarar eru einnig hvattir til að þróa leiðir til að nýta  

  þá fjölmörgu tæknimöguleika sem eru til staðar og geta aukið og styrkt  

  fjölbreytni í kennsluháttum.    

- Öll umsjón og þjónusta við tölvukerfi skólans var endurskoðuð á árinu og  

  ráðist í verulegar umbætur netþjónum og hluta af tölvukosti skólans á miðju  

  ári . Þetta var það verkefni sem allir starfsmenn skólans voru sammála um, í  

  starfsmannasamtölum og viðhorfskönnunum, að væri mest aðkallandi innan  

  skólans.  

  Hvað unnt var að gera takmarkaðist þó af erfiðri fjárhagsstöðu skólans.  

  Reynslan á síðari hluta ársins sýnir þó að verulegur árangur náðist og ánægja  

  meðal starfsmanna yfir því sem gert var. Formleg mæling verður þó ekki gerð fyrr  

  en á vorönn 2012. 

 

- Sú breyting sem var gerð á rekstri og umsjón tölvukerfisins á árinu í kjölfar  

  þess að kerfisstóra skólans var sagt upp störfum árið 2010 hefur bæði leitt til  

  betri þjónustu og mun meiri sparnaðar í rekstri kerfisins en ráð var fyrir gert.   

- Á árinu 2011 var unnið áfram eftir óbreyttu skipulagi við sjálfsmat skólans en hafin  

  vinna við að tengja vinnu við sjálfsamt betur við markmið skólans og formlegri  

  mælingu á einstaka þáttum starfseminnar. Breyttar áherslu í sjálfsmatsferlinu verða  

  þróaðar áfram á árinu 2012. Skýrsla um sjálfsmat skólaársins 2010 – 2011 hefur  

  verið birt í sérstakri sjálfsmatsskýrslu á vefslóðinni. 

  http://www.flensborg.is/Skolinn/Sjalfsmat/  

  Sjálfmatsáætlun fyrir skólaárið 2011 – 2012 er birt í fylgiskjali 7. 

  Ekkert ytra mat var framkvæmt við Flensborgarskólann á árinu 2011. 

  

- Áætlanir um að afnema skil kennslu- og prófatíma eru í biðstöðu í samræmi  

  við yfirlýsingu menntmálaráðherra um framvindu innleiðingar nýrra laga um     

  framhaldsskólann og kjarasamninga. 

 

http://www.flensborg.is/Skolinn/Sjalfsmat/
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- Námsmatsaðferðir innan skólans eru til reglubundinnar umræðu og þróunar  

  innan einstakra kennslugreina og á vinnufundum kennara.   

  Námsmatsaðferðir hafa verið kortlagðar og lögð áhersla á gagnrýnar umræðu,  

  miðlun reynslu og samræmingu útfærslu innan skólans. 

4) Stjórnun og þróun mannauðs  

Lögð er áhersla á að vinna með starfsaðstæður og starfsanda innan skólans. 

Samheldni og góður starfsandi innan starfsmannahóps er mikilvægur fyrir farsælt 

skólastarfi. Í þessu sambandi nýtir skólinn sér m.a. niðurstöður úr könnun sem 

Capacent vann í tengslum við verkefnið Stofnun ársins. Skólinn fékk í heild sinni 

góða útkomu í þeirri könnun en þar komu jafnframt fram vísbendingar um þætti sem 

ástæða var til að vinna frekar með. Niðurstöður hafa verið teknar til ítarlegrar 

umræðu í starfsmannahópnum.    

Skipurit skólans var endurskoðað á árinu 2011. Nýtt skipurit var birt á vef skólans og 

kom til framkvæmda í byrjun árs 2012 (fylgiskjal 1). 

http://www.flensborg.is/maggi/skipuritv2012.gif   

Jafnframt var unnin ný ábyrgðaskrá sem var birt samhliða nýju skipuriti (fylgiskjal 2). 

Þessi ábyrgðaskrá er grunnur að nýjum starfslýsingum fyrir öll störf skólans sem eru í 

vinnslu. Endurskoðun á öllumstarfslýsingum á að vera lokið á árinu 2012.  

Auk þessa má nefna eftirfarandi verkefni: 

- Allir starfsmenn fara árlega í starfsmannasamtöl en mannauðsstjóri sér um  

  skipulag og úrvinnslu samtala. Samtöl eru framkvæmd af millistjórnendum  

  (sviðsstjórum) og skólameistara. Starfsmannasamtölin eru mikilvægur þáttur  

  í þróun mannauðs og sjálfsmatsferli skólans. 

 

- Til að efla boðskipti, opna og efla stjórnsýslu skólans var þróaður nýr innri  

   vefur (sharepoint) á árinu 2011 og tekin í notkun af stjórnendum og völdum  

   hópi starfsmanna við lok ársins til prufukeyrslu. Þessi nýji vefur kemur til  

   almennrar notkunar fyrir alla starfsmenn í byrjun febrúar 2012.  

   Þessi nýi vefur er öflugt samskipta, skráninga og gagnageymslukerfi á  

   rafrænu formi.  

 

 - Stjórnendur reyna að vera sýnilegir starfsmönnum í frímínútum og matar- 

  hléum og taka þátt í daglegum umræðum starfsmanna. 

 

- Lögð er áhersla á sveigjanleika til að auðvelda starfsmönnum að samræma  

  starf sitt og fjölskyldulíf. 

- Mannauðsstjóri skipuleggur uppákomur og fyrirlestra sem miða að því að  

  efla samheldni og einingu starfsmannahópsins. 

- Mannauðsstjóri fylgist með líðan starfsmanna og stýrir inngripi ef þarf. 

http://www.flensborg.is/maggi/skipuritv2012.gif
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- Á vorönn 2011 voru boðnir tveir fræðslufyrirlestrar fyrir alla starfsmenn  

  innan skólans í tengslum við verkefnið Heilsueflandi framhaldsskóli og á    

  haustönn 2011 voru boðin örnámskeið fyrir alla starfsmenn þar sem nýttur  

  var sá mannauður og þekking sem býr í starfsmannahópnum. 

5) Fjármál, rekstur og aðbúnaður 

Flensborgarskólinn hefur lengi glímt við erfiðleika í rekstri og uppsafnaðann 

rekstrarvanda. Um fyrri ár vísast í ársskýrslur og greinargerðir með fjárhags-

áætlunum undanfarinna ára. 

Þegar einstök ár eru greind á þessu tímabili virðist sjaldnast vera sömu þættir sem 

skapa erfiðleika í rekstri milli ára og sveiflur í rekstrarútkomu einstakra ára veruleg.  

Rekstrarhalli ársins 2010 var 8,3 mkr. og uppsafnaður halli 55,1 mkr við upphaf  

ársins 2011. Við gerð rekstraráætlunar 2011 var gripið til fjölmargra aðgerða sem 

stefndu að því að ná jöfnuði á árinu 2011. Um þær aðgerðir vísast til greinargerðar 

sem fylgdi þeirri rekstraráætlun sem og uppgjöri og mati á þeim aðgerðum sem skilað 

var til ráðuneytisins við lok  ársins. 

Stór hluti þeirra aðgerða gengu eftir eins og að var stefnt en annað gekk ekki eftir 

m.a. vegna breyttra forsenda í nemendatölu og nemendasamsetningu skólans og 

ákvæða í lögum og reglugerðum.  

Þrátt fyrir þessar aðgerðir þá var tölverður rekstrarhalli á árinu 2011 og kemur sá halli 

fyrst og fremst fram á launalið skólans. Endanlegur samanburður og greining á 

útkomu ársins s 2011, miðað við fyrri ár, liggur ekki enn fyrir m.a í ljósi breyttrar 

nálgunar við uppgjör til skólanna við lok ársins. 

Í uppgjöri ársins 2011 voru gerðar tilfærslur til skólans til að mæta helming 

uppsafnaðs halla við lok ársins og auk þess viðbótartilfærslur þannig að rekstrarstaða 

skólans var færð að -4% af fjárheimild.  Niðurstaðan er að höfuðstóll skólans er 

neikvæður sem nemur  25,5 mkr. við lok ársins. Endanlegur ársreikningur fyrir árið 

2011 liggur ekki fyrir.  

Rekstraráætlun skólans fyrir árið 2012 hefur verið skilað en ekki liggur fyrir hvort hún 

verður samþykkt (fylgiskjal 5). 

 

Þegar ljóst var hvert stefndi með rekstur ársins 2011 og við undirbúning rekstrar-

áætlunar fyrir 2012 var enn á ný farið í ítarlega skoðun á launasetningu innan 

skólans, umfangi starfa og verkaskiptingu og reynt að greina orsök þess vanda sem 

við blasir.   

  

Þegar launasetning skólans er skoðuð, miðað við tölur fjármálaráðuneytis fyrir janúar 

til júní 2011, kemur í ljós að meðaldagvinnulaun kennara og stjórnenda skólans eru 

undir meðaltali allra framhaldsskóla og meðal heildarlaun sama hóps meðal þess  

lægsta sem gerist meðal framhaldsskóla á þessu tímabili (fylgiskjal 6).  

Rekstrarhalla skólans er því vart að finna í launasetningu starfsmanna. 
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Meðalaldur kennarahóps skólans er mjög hár. Rétt um fjórðungur kennarahópsins 

nýtur 60 ára kennsluafsláttar sem nemur 5 kennslustundum á viku. Auk þess eru 14 

kennarar skólans sem njóta 55 ára kennsluafsláttar sem nemur einni kennslustund á 

viku. Þessi aldurssamsetning kennarahópsins hefur veruleg áhrif á kennslukostnað 

skólans, kostnað sem er ekki í valdi stjórnenda að breyta.  

Við upphaf ársins var gert ráð fyrir 808 ársnemendum og við þá tölu var vorönn 

skipulögð og áætlanir gerðar. Í febrúar lá fyrir að ársnemendatala skólans yrði 

hækkuð í 820 ársnemendur. Við þá tölu var miðað við endurskipulagningu 

haustannar. Við lok innritunar var skólanum síðan gert að bæta enn frekar við sig 

nemendum þannig að við lok ársins skilaði skólinn 834 ársemendum að mati 

ráðuneytisins. Samkvæmt útreikningum skólans eru ársemendur skólans a.m.k. 840 

og æskilegt að skoða í hverju sá mismunur felst. 

Þessi mikla breyting í fjölda ársnemenda frá upphaflegum áætlunum og til þess sem 

varð í raun hafði verulega neikvæð áhrif á reksturinn. Nemendaviðbótin sem kom inn 

eftir að búið var að ná hámarksnýtingu hópa við kennsluskiptingu síðla sumars olli 

mun meiri kostnaði í rekstri en sem nam framlagi á ársnemanda fyrir þann hóp þar 

sem þurfti að bæta við sex nýjum hópum í kennslu. Þetta þýddi jafnframt mun meiri 

yfirvinnu á haustönn en ráð var fyrir gert, yfirvinnu sem féll á eldri kennara skólans og 

kennara sem höfðu röðun sem stjórnendur eða verkefnastjórar í hlutastarfi þar sem 

aðrir kennarar voru þegar komnir með tölverða yfirvinnu til að mæta breytingu í 

nemendafjölda milli anna. Fjölgun ársnemenda hafði verulega neikvæð áhrif á 

rekstrarafkomu síðari hluta ársins umfram það sem mætti telja eðlilegt miðað við 

fjölda nemenda sem bættust við.   

Á árinu 2011 var meira um langtímaveikindi í starfsmannahópnum en áður. 

Kostnaður vegna langtímaveikinda á árinu nemur tveimur stöðugildum þrátt fyrir að 

reynt hafi verið að fresta verkefnum og ráða ekki inn í önnur forföll en til að unnt væri 

að halda skólastarfi gangandi. Sú staðreynd að meðalaldur starfsmanna skólans er 

hár eykur líkur á að kostnaður vegna langtímaveikinda geti haft veruleg áhrif á 

rekstrarafkomu skólans a.m.k. einstök ár. 

Rektsur starfsbrautar skólans er erfiður vegna þess hver samsetning nemenda-

hópsins er. Skólinn tekur inn nemendur á starfsbraut af sínu svæði en hefur einnig, 

að beiðni ráðuneytisins, á undanförnum árum  tekið að  sér að þjóna nemendum utan 

svæðis sem kalla á mikla þjónustu. Við þessu er erfitt að bregðast nema viðurkennt 

verði að skólinn geti ekki sinnt nema ákveðnum hópi vegna  rekstrarstöðu sinnar eða 

að til komi meira fjármagn til að mæta þeirri óhagkvæmni sem felst í núverandi 

samsetningu nemendahópsins. 

Flensborgarskólinn er þróunarskóli í verkefninu Heilsueflandi framhaldsskóli. Það er 

ljóst að útgjöld skólans í tengslum við það verkefni eru meiri en þeir styrkir og 

stuðningur sem skólinn fær vegna verkefnisins. Skólinn skólinn fær engin sérstök 

framlög frá mennta- og menningnarmálaráðuneyti vegna þessa þróunarstarfs sem þó 

er í orði metið mikilvægt að hálfu stjórnvalda. 
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Grundvallarforsenda fjárhagsáætlunar fyrir árið 2012 er að ársnemendafjöldi skólans 

eins og hann er standi og skólanum verði ekki gert að bæta við sig nemendum við 

innritun sumarið 2012 eins og ítrekað hefur gerst undanfarin ár.  

Hluti breytinga sem gerðar voru til hagræðingar innan síðasta rekstrarárs koma að 

fullu fram á árinu 2012. Þegar hefur náðst fram hagræðing sem nemur einu stöðugildi 

milli vorannar 2011 og 2012 miðað við sama nemendafjölda milli ára og haldi 

áætlanir um nemendafjölda ætti stöðugildum við kennslu að fækka um a.m.k. 1,5 milli 

haustanna 2011 og 2012. 

Við mat á kennslukostnaði ársins 2012 er einnig tekið mið af því að fjórir kennarar á 

fullum aldursafslætti láta af störfum umfram þá sem bætast við. Það þýðir eitt og sér 

að sparnað sem nemur 26 klst. á viku í yfirvinnu milli haustanna.  

Starfhlutfalli tveggja fastráðinna kennara hefur verið sagt upp frá og með 1. ágúst 

2012 til að skapa sveigjanleika og möguleika til að bregðast við breytingum í 

nemendafjölda og námsvali. Einn kennari fer í námsorlof næsta skólaár og einn í 

feðraorlof stóran hluta haustannar. Þetta skapar sveigjanleika til að bregðast við 

rekstrarstöðu innan ársins samhliða sveigjanleika sem skapast vegna nýráðninga í 

stað þeirra sem láta af störfum vegna aldurs. 

 

Ráðningartími núverandi sviðsstjóra og verkefnastjóra rennur út eftir þetta skólaár. 

Undanfarin ár hefur starfshlutfall sviðsstjóra og verkefnastjóra verið skert verulega og 

dregið úr þeim störfum. Verður umfang þeirra starfa endurmetið áður en ráðið verður 

í þau stöf að nýju  og metið hvort þar er unnt að hagræða enn frekar.  

Allir samningar skólans við birgja eru endurmetnir reglulega og leitað leiða til 

hagkvæmustu innkaupa hverju sinni. 

 

Í öllum áætlunum skólans hefur verið reynt að grípa til allra þeirra ráðstafana sem 

taldar eru færar til hagræðingar og reynt að skapa sveigjanleika til að bregðast við 

innan ársins eftir því sem lög og reglur leyfa. Þrátt fyrir þær aðgerðir sem gripið hefur 

verið til þá er ljóst að rekstur skólans er brothættur bregðist einhverjar forsendur 

innan ársins s.s. óvissuþáttur vegna hugsanlegra langtímaveikinda starfsfólks.  

Lausafjárstaða skólans er mjög erfið sem skapar mikla erfiðleika og auka kostnað  í 

daglegum rekstri. Þá stöðu þarf að skoða sérstaklega til að skólinn lendi ekki í 

miklum vanskilum með sínar skuldbindingar. 

6) Samstarf við aðra 

Flensborgarskólinn starfar með Starfsendurhæfingu Hafnarfjarðar sem kaupir 

kennslu af skólanum sem nemur að jafnaði einu stöðugildi á önn. 

Uppbygging foreldrasamstarfs hélt áfram á árinu 2011 og  komin ákveðin formfesta á 

samstarf skólans og foreldraráðs. Þar má nefna: 

- Kynningarfundur fyrir foreldra nýnema við upphaf náms. 

- Reglulegir samráðsfundir skólameistara og fulltrúa starfsmanna með stjórn   

  foreldraráðs á starfstíma skólans. 
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- Áheyrnarfulltrúi foreldra situr í skólanefnd sem fundar mánarðarlega 

- Fulltrúi foreldra situr í stýrihópi um Heilsueflandi framhaldsskóla. 

- Skólameistari sendir fréttir úr skólalífinu rafrænt á foreldra a.m.k. einu sinni í mánuði  

  og oftar ef tilefni er til. Á árinu var mikil upplýsingamiðlun til foreldra vegna verk- 

  efnisins Heilsueflandi framhaldsskóli. 

- Fræðslufundir fyrir foreldra 1 – 2 sinnum á önn. 

- Styrktarsjóður fyrir nemendur sem eiga erfitt með að fjármagna bókakaup.   

  Fyrstu úthlutanir fóru fram í janúar 2011. 

- Foreldrakaffi á hverri námsönn. Þá bjóða foreldraráð og skólinn foreldrum þeirra  

  nemenda sem eru yngri en 18 ára að koma í skólann með börnunum í  morgunkaffi  

  í eina klukkustund þar sem fram fara óformlegar umræður um hvaðeina sem snertir  

  skólastarfið. Fyrsta morgunkaffið kom síðan til framkvæmda í janúar 2011 og  

  endurtekið í september. Viðbrögð foreldra voru mjög góð og mæting langt umfram  

  væntingar. Í febrúar mættu á annað hundrað manns og í september tvöfaldaðist sá  

  fjöldi.  

Skólinn ræktar samstarf við í nærsamfélaginu. 

- Samráðsfundir og upplýsingamiðlun með stjórnendum og námsráðgjöfum  

  grunnskólanna vegna  inntökureglna og röðunar í áfanga. 

- Reglulegir samráðsfundir a.m.k. tvisvar á önn með forvarnarfulltrúa Hafnar- 

  fjarðarbæjar og  sálfræðingi frá félagsþjónustunni sem sitja í samráðshópi sem var  

  stofnaður til stuðnings vinnu  með nemendur skólans  sem eiga við félagsfælni eða  

  önnur geðræn vandamál að stríða.  

- Fulltrúi skólans situr í Litla hópi sem er samráðvettvangur allra sem koma að  

  forvarnarmálum í Hafnarfirði. 

- Reglulegir samráðsfundir með öllum íþróttafélögum í bænum vegna  íþrótta- 

  akademíu skólans. 

- Samvinna við Hlaupahóp FH og Skokkhóp Hauka varðandi framkvæmd    

  Flensborgarhlaupsins sem komið var á fót í byrjun október í tengslum við verkefnið  

  Heilsueflandi framhaldsskóli. Miðað er við að þetta almenningshlaup verði árlegur  

  viðburður í skólanum.  

- Samstarf við skólaskrifstofu Hafnarfjarðar um nemendspár og annað sem  

  snertir yfirfærslu nemenda frá grunnskóla til framhaldsskóla.  

- Samráð við IH um Fjölgreinabraut, Heilsueflandi framhaldsskóla og innritun. Vilji til  

  víðtækara samráðs og samvinnu skólanna. 

Stjórn skólans 
Yfirstjórn skólans fundar reglulega tvisvar í viku. 

Yfirstjórn skólans skipa:  

Einar Birgir Steinþórsson skólameistari 

Magnús Þorkelsson aðstoðarskólameistari 

Hrefna Geirsdóttir áfangastjóri 
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Bryndís Jóna Jónsdóttir mannauðsstjóri 

Eygló Hjaltadóttir fjármálastjóri. 

Skólanefnd Flensborgarskólans fundar að jafnaði einu sinni í mánuði tíu mánuði 

ársins. Skipunartími núverandi skólanefndar rennur út sumarið 2012. 

Skólanefnd skipa: 

Mjöll Flosadóttir formaður 

Jóhanna Engilbertsdóttir varaformaður 

Albert Már Steingrímsson 

Árni Áskelsson 

Ingvar Viktorsson 

Áheyrnarfulltrúar eru: 

Stefán Örn Valdimarsson kennari 

Páll Ólafsson formaður foreldraráðs 

Kristinn Ingi Guðjónsson oddviti NFF 

Aðstoðarskólameistari er ritari skólanefndar 

Skólaráð sem er skólameistara til samráðs við stjórnun skólans fundar reglulega einu 

sinni í viku á starfstíma skólans. 

Í skólaráði sitja: Skólameistari, aðstoðarskólameistari, áfangastjóri, tveir fulltrúar 

kennara, oddviti NFF og formaður hagsmunaráðs NFF. 

Yfirstjórn skólans fundar með sviðsstjórum skólans í hverri viku. Á sviðsstjórafundum 

eiga sæti: Skólameistari, aðstoðarskólameistari, áfangastjóri, mannauðsstjóri, 

mætingastjóri, sviðsstjóri starfsbrautar, sviðsstjóri félagssviðs, sviðsstjóri málasviðs, 

sviðsstjóri raungreinasviðs og annar námsráðgjafa skólans. 

Kór Flensborgarskólans 
Starf Kórs Flensborgarskólans var með miklum blóma. Rúmlega 10% nemenda eru í 

kórnum en alls voru rúmlega 90 nemendur í kórnum á haustönn 2011. Nám í Kór 

Flensborgarskólans er talin sem ein eining í uppgjöri skólans. Þetta stendur undir um 

helmingi launa kórstjóra. Skólinn leggur áherslu á að fá vinnu nemenda í kórnum 

metna til þriggja eininga á önn þar sem það nám og sú vinna sem nemendur færa 

fram í kórnum stendur sannanlega undir slíku mati. Innan skólans er verið að vinna 

drög að heildstæðri námskrá fyrir kórinn. Það er því ósk skólans að Menntamála-

ráðuneytið geri úttekt á því starfi sem fer fram í kór Flensborgarskólans telji ráðu-

neytið vafa á að námið og starfið þar  uppfylli mat til þriggja eininga á önn.  

Annað fjármagn en laun leggur skólinn ekki til kórsins nema gegn vinnu stöku 

sinnum. Á móti koma tekjur af miðasölu sem renna beint til kórsins. Að auki starfrækir 

kórstjóri svokallaðan eldri kór sem er án fjárveitinga frá skólanum. Allt fjármagn sem 

þarf til efniskaupa (tónverk, möppur, kórbúningar, auglýsingar, prentun o.fl.), ferða, 

æfingabúða, kóramóta, keppna eða annars kemur með fjáröflunum.   
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Stærðfræðikeppni Flensborgarskólans fyrir grunnskólanemendur 
Særðfræðikeppnin var fyrst haldin 1996. Á árinu 2011 tóku tæplega 200 hafnfirsk 

ungmenni þátt í henni hjá en auk þess fjölmargir aðrir  nemendur á landsvísu. 

Verkefnið er rekið sem sjálfstætt verkefni en skólinn styður það heilshugar og 

framkvæmd þess í orði og verki. Skólinn hefur litla getu til að styrkja þetta verkefni 

fjárhagslega og erfiðlega gengur að fá styrktaraðila. Því er viss hætta á að þetta 

framtak líði undir lok þegar núverandi forsvarsmenn geta ekki lengur sinnt því í sínum 

frítíma. 

Nemendafélagið 
Starfsemi NFF hefur verið með hefðbundu sniði á árinu. Stjórn NFF vinna vel með 

stjórnendum en mis mikill kraftur er í starfi nemenda innan ársins. Nemendur hafa 

unnið af vel með skólanum við þróun verkefnisins  Heilsueflandi framhaldsskóli.  

Vaxandi vilji er meðal forsvarsmanna nemenda til að vinna að forvarnarmálum í 

víðum skilningi þó áherslur stjórnenda skólans og stjórnar NFF fari ekki alltaf saman.  

Helstu þættir starfsemi NFF eru söngkeppni, dansleikir, vakningadagar, árshátíð en 

að auki hafa verið haldnar vímulausar skemmtanir af öðrum toga einnig s.s. 

sundlaugapartí, trúbadorakeppni „lazertag“ o.fl. 

Erfiðlega gengur þó að aðlaga t.d. busavígslur að hugmyndum þeirra sem þroskaðri 

telja.  

Fjármál NFF eru í allþokkalegum farvegi og eru þau sett undir árvökult auga og eftirlit 

fjármálastjóra. Miðað við umsetningu hér má ímynda sér að velta nemendafélaga og 

þeirra sem nýta sér viðburði á þeirra vegum sé verulega stór þáttur í hagkerfi 

nærsamfélaga skólanna. 

Menntun nýbúa 

Þjónusta við menntun nýbúa hefur verið skilgreind. Hér er um að ræða hóp nemenda 

með mjög ólíkan bakgrunn og forsendur.  Í skólanum er nokkur hópur nýbúa sem 

fylgir almennri námskrá og stendur sig almennt mjög vel í námi. Annar hópur nýbúa 

sem hefur búið stutt í landinu og hefur litla sem enga þekkingu í íslensku máli er það 

fámennur að erfiðleikar eru við að skapa honum fullnægjandi þjónustu vegna mikils 

kostnaðar. 

Gott samstarf er við samtök sem sjá um skiptinema (AFS / ROTARY) og hefur 

skólanum borist hrós fyrir þjónustu við þennan hóp nemenda. Skólinn hefur útbúið 

rafrænt eyðublað fyrir AFS þannig að skólar geti á einfaldan hátt útbúið námsferla 

fyrir nemendur. 

Dreifnám og upplýsingatækni 
Innan skólans var á árunum 2004 – 2009 unnið markvisst að þróun fjarkennslu sem 

miðaðist þó fyrst og fremst við að þjóna grunnskólanemendum í Hafnarfirði sem  hafa 
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hæfni og getu til að stunda nám í framhaldsskóla í einstaka námsáföngum samhliða 

grunnskólanámi. Þetta var mikilvægur þáttur í að byggja upp sveigjanleg skólaskil 

milli grunn- og framhaldsskóla og bæta þjónustu við nemendur á svæðinu.  

Það voru okkur því mikil vonbrigði þegar menntamálaráðuneytið sló þennan 

möguleika af undir merkjum hagræðingar og sparnaðar við lok ársins 2009. 

Það er því mikið fagnaðarefni að Alþingi hafi hafi lagt til að þessi ákvörðun verði 

endurskoðuð. Vilji skólans stendur til að bjóða grunnskólanemendum í Hafnarfirði 

aftur þessa þjónustu frá og með haustinu 2012 ef heimild fæst. 

Skólinn gæti einnig með mjög skjótum hætti boðið fjölbreytt fjarnám ef auknar 

fjárheimildir fyrir fleiri ársnemendur fást á fjárlögum. 

Flensborgarskólinn er tengdur FS-netinu og notar INNU. Skólinn notar Námsnetið 

(My School) sem kennslukerfi en Flensborgarskólinn var einn af fyrstu framhalds-

skólunum til að taka það í notkun og kom að þróun þess. 

Á árinu 2011 var þróaður innri vefur (sharepoint) sem kemur í fulla notkun í byrjun árs 

2012. Hér er um að ræða öflugan vef sem hefur það markmið að bæta samskipti og 

gjörbreyta rafrænni gagnaskráningu og geymslu innan skólans. 

Allar kennslustofur skólans eru búnar tölvu og skjávarpa. Í skólanum eru  þrjár 

kennslustofur með 18 – 28 tölvum hver auk tölvutorgs fyrir nemendur þar  sem eru 16 

vélar. Auk þessa er fjölmiðladeild skólans búin 14 tölvum og fjölþættum öðrum búnaði 

sem nauðsynlegur til náms í fjölmiðlun.  

Allir kennarar skólans hafa vinnustöðvar með tölvuaðgengi í gegnum útstöð við 

netþjóna skólans. Í skólanum er þráðlaust netkerfi. 

Skólinn er áskrifandi að Office hugbúnaði auk ýmiss sértæks hugbúnaðar til kennslu í 

fjölmiðlun. 

Stór hluti tölvubúnaðar skólans er orðinn gamall og þarfnast endurnýjunar.  

Erlent samstarf 
Flensborgarskólinn hefur lengi átt í samstarfi við Falkonergården Gymnasium á 

Frederiksberg í Danmörku. Nemendur Flensborgarskólans í lokaáfanga í dönsku á 

málabraut fara að öllum jafnaði á hverri vorönn í námsferð til Falkonergården ásamt 

kennara þar sem þeir fá m.a. kennslu og þjálfun í dönsku hjá kennurum og 

nemendum danska skólans. Nemendur í líffræði frá Falkonergården koma til 

Flensborgarskólans í samsvarandi heimsókn. Þetta samstarf er að stærstum hluta 

fjármagnað innan Nord-plus verkefnisins og sjálfsaflafé nemenda. 

Rúmlega 20 manna hópur ásamt kennurum fór slíka ferð vorönn 2011. 

Undanfarin ár hefur Flensborgarskólinn einnig átt í miklu samstarfi við Tornbjerg 

Gymnasium í Óðinsvéum. Það samstarf er þverfagleg og byggir einnig á miklu 

samstarfi kennara frá skólunum. Hvor skóli velur sérstaklega hóp, 25 – 28 nemenda í 

hvert sinn til að taka þátt í þessu samstarfi. Í verkefnavinnu nemenda er lögð áhersla 

á stærðfræði og raungreinar þó með tengingu við félagsgreinar. Verkefnið hefur verið 

fjármagnað úr Nord-plus ásamt sjálfsaflafé nemenda og kennara.  Eftir að þetta 
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samstarf hafði legið niðri í eitt ár, þar sem ekki fengust styrkir, þá fékkst aftur styrkur 

á árinu 2010 fyrir skólaárið 2010 - 2011. 

Ekki fékkst styrkur í verkefnið skólaárið 2011 – 2012 og óvíst hvert framhald verður á 

þessu samstarfi sem þó hefur ótvírætt gefið bæði nemendum og kennurum skólanna 

mikið þau ár sem það hefur verið í gangi. 

Lokaorð 
 

Á árinu 2011 var unnið öflugt starf í Flensborgarskólanum og flest markmið sem sett 

voru í starfinu gengu eftir.  

Skólinn er í forustu íslenskra framhaldsskóla í forvörnum og áherslu á heilbrigt líferni. 

Skólinn er forustuskóli við innleiðingu á verkefninu Heilsueflandi framhaldsskóli í 

samvinnu við Lýðheilsustöð undir merkjum HOFF samstarfsins. Skólinn vinnur mikla 

þróunarvinnu á þessu sviði og er í mikilvægu ráðgjafarhlutverki fyrir aðra 

framhaldsskóla sem eru að fylgja í kjölfar skólans í þessu verkefni. 

 

Flensborgarskólinn er einnig í forystu við þróun náms fyrir  nemendur sem stunda 

afreksíþróttir sem hluta af námi sínu í framhaldsskóla. Litið er til skólans varðandi 

þessa uppbyggingu bæði frá öðrum framhaldsskólum sem og íþróttahreyfingunni.   

  

Foreldrasamstarf er í mikilli uppbyggingu við skólann sem þegar hefur ótvírætt haft 

jákvæð áhrif á starf skólans nemendum og starfsmönnum til heilla.   

Stjórnendur og aðrir starfsmenn skólans hafa náð að tengja starf hans við stoðkerfi 

og grunnskóla Hafnarfjarðar svo nú erum við með í ráðum þegar skólapólítík og 

félagsleg úrræði eru til umræðu í nærsamfélaginu 

Bætt húsnæðismál og öflugt innra starf, agi og aðhald auk þeirra upplýsinga sem við 

fáum frá háskólum um námsgengi nemenda skólans benda til þess að skólinn sé á 

réttri leið. Aðsókn að skólanum er mikil og jákvæð viðbrögð við starfsemi skólans 

berast frá foreldrum og öðrum sem skólinn á í samstarfi við. 

Markvisst er unnið að þróun náms og nýrri skólanámskrá fyrir skólann sem stefnt er á 

að leggja fyrir ráðherra á haustdögum 2012. Í þeirri þerri vinnu er lögð áhersla á 

byggja á styrkleikum og sérstöðu skólans. 

 

Á árinu 2012 verður lögð höfuð áhersla á að ná jákvæðri niðurstöðu í rekstri skólans 

enda er það forsenda þess að starf skólans geti haldið áfram að dafna á komandi 

árum. 

10. febrúar 2012 

 

Einar Birgir Steinþórsson 

Skólameistari 
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Fylgiskjal 1 
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Fylgiskjal 2 

 

 

Flensborgarskólinn - Ábyrgðartafla 

Skólameistari ber ábyrgð á rekstri skólans eins og lýst er í lögum um framhaldsskóla nr. 

92/2008.  Hann heldur vissum atriðum hjá sér en framselur önnur til annarra yfirmanna, eftir 

því sem við á. Þeir bera því ábyrgð gagnvart honum um þau mál.  

• Skólameistari hefur sérstaklega með höndum tölvumál, fjármál, kennsluskiptingu, 

upphaf og lok skólaárs/annar, skipulagsmál, skólasetningu, stefnumótun, undirbúning 

næstu anna, kvartanir, samningagerð við aðra, inntöku nemenda, meðferð agabrota 

og kærumála, samningagerð v. stéttarfélög og viðskiptaaðila auk ýmissa daglegra 

starfa. 

Yfirstjórn 

 Aðstoðarskólameistari er staðgengill skólameistara. Hann hefur þar að auki 

sérstaklega með agamál að gera sem og skólasóknarmál. Hann sér um skipulag 

ýmissa funda, s.s. skólafunda, sviðsstjórafunda o.s.frv. Hann kemur að ýmsu sem 

snertir þjónustu við nemendur, s.s. innritun, val og skipulag þess og félagsmál.  Hann 

skipuleggur viðburði, s.s. upphaf skólárs/annar, einkunnaafhendingu, útskrift, 

prófsýningu og ýmis þróunarverkefni. Loks sér hann um upplýsingamiðlun, s.s. 

fréttasíðu og vef skólans, námsnetið, sharepoint, fréttablöð, kennsluáætlanir o.fl. 

 Áfangastjóri hefur sérstaklega með að gera skipulag skólastarfs, námsferla nemenda 

og gagnaskráningu. Þau atriði snerta t.d. miðannarmat, stundatöflugerð, 

próftöflugerð, yfirsetutöflur, mat á námi úr öðrum skólum, nemendabókhald, 

staðfestingu vals, utanumhald og niðurröðun áfanga svo eitthvað sé nefnt.  

 Fjármálastjóri sér um fjárhagsbókhald skólans, greiðir reikninga og sér um innheimtu, 

hefur með áætlanagerð að gera og annast launabókhald skólans ásamt 

mannauðsstjóra.  Fjármálastjóri er ábyrgðamaður innkaupa sem felur m.a. í sér að 

vera tengiliður varðandi rafræn viðskipti og aðstoða þá sem annast innkaup og sjá til 

þess að innkaup séu ávallt gerð með hagkvæmum hætti. Hefur yfirumsjón með 

eignaskrá skólans.  
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 Mannauðsstjóri hefur með málefni starfsmanna að gera. Í því felst t.d. stefnumótun, 

ráðningar og móttaka nýliða, starfsþróunarmál, fræðsla og þjálfun, viðvera, umsjón 

með starfsmannasamtölum ásamt gerð fræðsluáætlunnar.  Þá kemur hann að 

liðheildarmálum, er tengiliður við starfsmannafélag, sér um öryggishandbók, kemur 

að eineltis- og jafnréttismálum í starfsmannahópun og situr í samstarfsnefnd. 

Mannauðsstjóri kemur að skipulagi ýmissa viðburða tendum skólanum og skipuleggur 

dagskrá útskriftar í samráði við kórstjóra. Sérverkefni mannauðsstjóra er 

verkefnastjórnun Heilsueflandi framhaldsskóla. 

Þjónustusvið 

 Starfsmenn skrifstofu skólans eru fyrstu móttökuaðilar gagnvart þeim sem leita 

upplýsinga. Þeir svara síma og miðla erindum þangað sem við á. Þar er miðstöð 

upplýsinga ef viðburðir eru eða hættuástand skapast og þar er varðveitt skjalasafn 

skólans. Þangað eru veikindi tilkynnt og þar er tekið við vottorðum og þau skráð. 

Skrifstofan sér um gerð og framleiðslu gagna, hefur utanumhald með ljósritun, 

tölvuaðgangi nemenda og starfsmanna, sér um innheimtu gjalda, gerð bókalista og 

koma að skipulagi útskriftar með mannauðsstjóra. Starfsmenn skrifstofu skipta með 

sér verkefnum t.d. hvað varðar innkaup, þýðingar, skjalastjórn, fundargerðir o.s.frv. 

Skrifstofan er undir stjórn skrifstofustjóra.  

 Mætingastjóri hefur eftirlit með skólasókn nemenda, gerð samninga við nemendur 

um frávik eða skilmála, niðurröðun og umsjón með heimanámi, skipulag 

umsjónarkennara, útsendingu bréfa til foreldra um skólasókn, eftirrekstur vegna 

fjarvistaskráningar og önnur mál er þetta snerta.  

 Námsráðgjafar starfa eftir vinnureglum sem snerta náms- og starfsráðgjöf. Þeir sjá 

einnig um kynningar á skólanum, stærri foreldrafundi og tengsl við þá aðila sem 

skólinn er í sambandi við vegna þessara mála.  

 Sérkennsluráðgjafi sér um málefni nemenda sem lagt hafa fram greiningar í tengslum 

við nám. Ráðgjafinn veitir bæði kennurum og nemendum ráðgjöf og aðstoð eftir því 

sem við á.   

 Umsjónarmaður fasteigna sér um eftirlit og viðhald með húsum skólans, 

framkvæmdir og þau mál er þetta snerta.  

 Verkefnisstjórar sjá t.d. um tengsl við NFF og verkstjórn, útvarp skólans, forvarnamál 

og sjálfsmat skv. nánari lýsingum.  

 Forstöðumaður mötuneytis sér um innkaup og rekstur mötuneytis, mönnun, opnun 

o.s.frv. Hann hefur líka með þau mál að gera sem snerta veislur á vegum skólans eða 

útleigu eldhúss í tengslum við Hamarssal.  

 Forstöðumaður bókasafns sér um innkaup og rekstur bókasafns, mönnun, 

opnunartíma o.s.frv.  

 Þjónustustjóri sér um innkaup og rekstur vegna ræstinga, mönnun, starfsskipulag 

o.s.frv. Hannn sér einnig um útleigu á Hamarssal, mönnun og milligöngu við þá aðila 

innan skólans sem að því þurfa að koma, s.s. útleigu eldhúss. 
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Kennslusvið 

 Sviðsstjórar eru næstu yfirmenn kennara. Þeir skipuleggja einnig störf 

valleiðbeinenda, bera ábyrgð á námskrárvinnu, taka þátt í kennsluskiptingu, útvegun 

kennslugagna eftir því sem við á og sjá um að útbúa áfangaframboð til lengri og 

skemmri tíma með áfangastjóra. Þeir aðstoða við undirbúning annarbyrjunar og 

annarloka, útskriftar og einkunnaafhendingar. 

 Fagstjórar eru á starfsbraut, í íslensku, ensku, fjölmiðlun, lífsleikni, stærðfræði og 

íþróttum. Þeir sjá um málefni kennara í þessum greinum skv. nánari lýsingum. 

o Um fagstjóra stærri greina er fjallað í stofnanasamningi en þar segir m.a. að 

þeir eigi að  gera tillögur til sviðsstjóra að kennsluskiptingu innan síns fags, 

gæta að vali á námsefni, gerð bókalista og útvegun kennslugagna, stýra 

verkum við upphaf annar, s.s. vegna kennsluáætlana, vinna að annarlokum og 

samræma vinnu við prófagerð, leiðbeina kennurum, samhæfa störf þeirra og 

hlutast til um samstarf þeirra á milli, halda utan um námskrárumræðu 

einstakra faga, leiðbeina nýjum kennurum innan fagsins, vera faglegur tengill 

faghópa og sviðsstjóra, skipuleggja fagfundi eftir atvikum, taka þátt í 

sameiginlegum verkefnum annarra verkstjóra m.m.  

 Fagstjóri íþrótta sér sérstaklega um málefni íþróttaafrekssviðs. Það 

felur í sér samskipti við íþróttafélög og sambönd, utanumhald og 

skipulag, og annað sem snertir málefni þess sviðs.   

 Fagstjóri á starfsbraut starfar skv. samkomulagi við forstöðumann 

starfsbrautar.  

 Kennarar bera, skv. lögum og samningum, ábyrgð á kennslu og skipulagi einstakra 

áfanga, námsmati, námsefni o.s.frv. og að það sé í samræmi við námskrá, 

skólanámskrá, samninga og lög.  

o Hópur kennara starfar sem umsjónarkennarar nýnema og útskriftarefna. Aðrir 

kennarar gegna verkefnum umsjónarkennara eða valleiðbeinenda.   

 Stuðningsfulltrúi er þeim nemendum til aðstoðar sem þurfa stuðning 

við athafnir daglegs lífs og fylgir þeim við nám og störf í skólanum eftir 

því sem þörf er á og aðstæður leyfa. 
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Fylgiskjal 3 

Flensborgarskólinn Heilsueflandi framhaldsskóli  
Flensborgarskólinn er fyrsti framhaldsskólinn á landinu til að innleiða hugmyndafræði Heilsueflandi framhaldsskóla og er það 

gert í nánu samstarfi við Lýðheilsustöð. Í kjölfarið fylgja 23 framhaldsskólar sem eru á sínu undirbúningsári 2010 - 

2011.    

Flensborgarskólinn hefur lengi haft þá stefnu að nálgast forvarnir út frá víðtæku og jákvæðu sjónarhorni með það að 

markmiði að stuðla að vellíðan og auknum árangri allra í skólasamfélaginu, nemenda og starfsfólks.  

Hugmyndafræði um heilsueflandi framhaldsskóla fellur mjög vel að þeirri sýn og veitir aukin tækifæri til að efla tengslin við 

nærsamfélagið og auka þannig stuðning og tækifæri nemenda og starfsfólk til að tileinka sér jákvæðan og heilbrigðan lífsstíl. 

Fjölmargar rannsóknir styðja þessa nálgun enda sýna þær að heilsueflandi umhverfi bætir 

líðan nemenda, stuðlar að bættum námsárangri og dregur úr brottfalli.  

Hvers konar verkefni er um að ræða? 
Verkefnið sem um er að ræða býður upp á heildræna stefnu í forvarna- og 

heilsueflingarmálum sem  gerir framhaldsskólum kleift að marka sér skýra stefnu, skerpa á 

aðgerðaráætlunum og forvörnum og jafnframt mynda á hagnýtan hátt skýran ramma utan 

um þennan almenna málaflokk. Verkefnið hefur verið þróað í samráði við mennta- og 

menningarmálaráðuneytið og heilbrigðisráðuneytið, undir formerkjum 

HoFF  samstarfsins. 

  

Af hverju þessi nálgun? 

Áherslur í heilsueflingu og forvörnum hafa þróast í áranna rás. Reynsla og rannsóknir hafa 

smám saman fært okkur frá innrætingu yfir í upplýsingagjöf, þaðan yfir í sjálfsstyrkingu og 
svo loks yfir í heildrænni og almennari nálgun. En samantektir á rannsóknum frá ýmsum 

löndum sýna okkur nú að forvarnir sem virka best eru þær sem nýta sér heildræna nálgun, 

sbr. hugmyndafræði Heilsueflandi skóla.  

Meðal þeirra sem sinna heilsueflingu hefur verið vaxandi skilningur á því að nauðsynlegt sé fyrir skólasamfélagið að stofna til 

nýrra og fjölþættari tengsla, og jafnframt milli ólíkra faghópa, til að takast á við félagsleg og fjárhagsleg mál sem lúta að 

heilsufari. Skólarnir þurfi að setja sér stefnu í heilsueflingarmálum þannig að kennarar, foreldrar, nemendur og aðrir sem taka 
þátt í skólastarfinu hafi í höndum traustar leiðbeiningar og geti gripið til aðgerða í heilsueflingarmálum. Slík stefna getur orðið 

til þess að skólarnir ráði betur við ýmis heilsu- og félagsleg málefni, efli námsgetu nemenda og bæti skólastarfið í heild sinni. 

Rannsóknir benda til þess að þegar skólum tekst vel til við að setja sér stefnu og framkvæmdaáætlun í heilsueflingarmálum geti 

það haft verulegan áhrif á líf og starf alls ungs fólks sem nemur og hrærist innan skólanna, sem og starfsfólksins.  

Í verkefninu er m.a. leitast við að samtvinna stefnu og starfsemi Heilsueflandi framhaldsskóla öðru íþrótta-, forvarna-, 

heilbrigðis- og menntastarfi í samfélaginu. Samhliða verður unnið að því að efla tengsl við foreldra og grenndarsamfélagið. 

Könnun á viðhorfum og hegðun nemenda í byrjun skólaárs er til grundvallar í árangursmati, en fyrsta skrefið í stefnumótun 
skólans er þróun gátlista, markmiða, aðgerðaráætlunar og tengslanets.  

Höfuðáhersla verkefnisins er á fjögur viðfangsefni, þ.e. næringu, hreyfingu, 

geðrækt og lífsstíl, en eitt viðfangsefni er tekið fyrir á hverju ári. Því eru 

viðfangsefnin jafn mörg og námsár flestra framhaldsskólanema (en sameina má 

málaflokka í samræmi við styttri námsbrautir). Þegar skólinn hefur uppfyllt 

lágmarkskröfur gátlista Heilsueflandi framhaldsskóla öðlast hann 
bronsviðurkenningu, en með tímanum getur hann fengið silfur og gull, þ.e. ef hann 

uppfyllir fleiri atriði gátlistanna. Gátlistarnir eru að hluta til ákveðnir fyrirfram með 

tilliti til þess sem verkefnið felur í sér, en jafnframt að hluta til unnir í samvinnu við skólann (þ.e. stýrihóp verkefnisins í 

skólanum) s.s. vegna umhverfis, aðstæðna og áherslna skólans.  

Mikilvægt er að taka fram að stefna þarf að vera til staðar í öllum málaflokkum og því ýmis vinna í gangi öll árin, en einn 

málaflokkur er hinsvegar í brennidepli á hverju skólaári og því sýnilegastur í skólastarfinu. Þessir fjórir málaflokkar munu svo 
taka við hver af öðrum um ókomna tíð - og verkefnið endar því ekki fyrr en skóli annað hvort ákveður að hætta þátttöku eða 

uppfyllir ekki lengur lágmarkskröfur um Heilsueflandi framhaldsskóla. 

Loks er mikilvægt að árangursmati sé sinnt til hægt sé að sjá hvort aðferðafræðin sé að bera tilætlaðan árangur. Samstarf er 

því á milli Lýðheilsustöðvar, Háskóla Íslands og Flensborgarskólans um að kanna viðhorf og hegðun nemenda nú í haust og líta 

þá sérstaklega til nýnema skólans sem býðst að svara spurningarlistum og taka þátt í ítarlegri mælingum og þeim síðan fylgt 

eftir þar til þeir útskrifast 

 

 

 

http://www.lydheilsustod.is/
http://www.flensborg.is/Skolinn/Heilsustefna/
http://www.neminn.is/um-sif/verkefni/hoff/
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Fylgiskjal 4  

 
 

 
 

 

 

 

samantekt 
 

Árið 2011 
næring að vori  

hreyfing að hausti 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

f.h. stýrihóps 
Bryndís Jóna Jónsdóttir 

Verkefnastjóri HEF 

 



 
 

25 
 

Heilsustefna skólans er skýr og hluti af stefnu skólans. Kennarar eru 

sérstaklega hvattir til að taka mið af fræðslu um gildi góðarar heilsu í 
efnistökum sínum í kennslu. Í öllu starfi tengdu Heilsueflandi 

framhaldsskóla er leitað eftir samstarfi og samráði við Nemendafélag 

skólans. 
 

Ýmsir stærri og smærri viðburðir eru síðan til að fá krydd í tilveruna og 
um leið vekja athygli á heilsueflandi þáttum. Hér á eftir verður farið yfir 

helstu þætti sem framkvæmdir voru á vor- og haustönn 2011.  
 

 

NÆRING – ÞEMA VORIÐ 2011 
 

Unnið var sérstaklega með það markmið að tryggja aðgengi nemenda og 
starfsfólks að hollum valkosti í næringu. Sex vikna matseðill var keyrður 

þar sem handbók Lýðheilsustöðvar fyrir framhaldsskóla var höfð að 
leiðarljósi. Ekki er selt nammi eða gos í skólanum. Hins vegar er sjálfssali 

með sévöldu innihaldi í anddyri skólans. Ekki var mikið um stóra viðburði 
en ýmsir smærri viðburðir og uppákomur til að hvetja til vitunarvakningar 

um gildi góðrar næringar. 
 

 
Skápar í anddyri 

Sýnt var á myndrænan hátt sykurinnihald nokkura fæðutegunda sem 

algengt er að ungt fólk næri sig á. Skáparnir vöktu mikla athygli og umtal 
nemenda, starfsfólks og gesta sem áttu leið um húsið.  

 

 
 
 

Fræðsluhorn á bókasafni 

Markmið: Vekja athygli og áhuga bókasafnsgesta á næringu og hafa á 

einum stað allt efni tengt þema ársins.  
 

Lýsing: Hluti af styrk Forvarnarsjóðs var settur í að bæta við þann kost 
sem var fyrir þannig að fræðslu- og skemmtiefni væri aðgengilegt á einum 

stað. 
 

Hvernig tókst til: Þetta var sett skemmtilega fram og vakti athygli, var 
bæði til gagns og gamans. 
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Fræðslufundur um ræktun mat- og kryddjurta – í lok febrúar. 

 
Markmið: að hvetja til hollra og sjálfbærra lífshátta, að efla tengingu út í 

nærsamfélagið og að skapa vettvang fyrir foreldra og starfsfólk að hittast 

óformlega.  

Lýsing: Starfsfólki, foreldrum og nemendum var boðið uppá 

kvöldnámskeið sem Auður I. Ottesen og Páll Jökull Pétursson héldu í 
Hamarssal Flensborgarskólans.  

Hvernig tókst til: Námskeiði var mjög vel sótt, sérstaklega af foreldrum 
og starfsfólki. Farið var í fjölmörg hagnýt ráð varðandi ræktun og gestir 

fengu með sér fjölrit til að hafa með heim. 

 
Ýmsir smærri viðburðir vorið 2011 
 

Hollmeti og heilsurækt: Dr. Anna Sigríður Ólafsdóttir næringarfræðingur 
fræddi starfsfólk um ýmsa þætti varðandi hollustu og líkamsrækt í 

klukkustundalöngum fyrirlestri.   
 

Kennsluefnisgerð – kennarar hvattir til að fjalla um fjóra meginþætti 

HeF þvert á fög. Í vinnslu er samræming á útliti kennsluefnis sem þegar er 

komið og mun það verða aðgengilegt öllum á vef Landlæknisembættisins. 

Hluti af styrk úr Forvarnarsjóði er nýttur til að greiða kennurum fyrir 

námsefnisgerðina. 

 
Dæmi um smærri uppákomur: keppni í að skræla gulrætur, 

ávaxtasmakk og sýnikennsla í matsal. 
 

 

HREYFING – ÞEMA HAUSTIÐ 2011 
 
Nokkrir stærri viðburðir tendir hreyfingu voru á haustönn 2011 

 

Flensborgardagurinn - 30.september 2011, formlegt upphaf 

hreyfiþema.  

 

Markmið: Að bjóða uppá fjölbreytta kynningu á hreyfimöguleikum fyrir 

nemendur og starfsfólk.  

 

Lýsing: Í boði voru 31 kynning á mjög svo ólíkum viðburðum. Sem dæmi 

má nefna Kundalini yoga, hjólreiðum, víkingum, björgunarsveitum, 

líkamsræktarstöðvum, dans, Cross fit, blak, klifur, parkour osfrv. Hver 

nemandi skráði sig á þrjá viðburði fyrirfram en kynningar voru í fjórum 

stokkum. Starfsfólk sá um skráningu viðveru og kynnti sér viðburði um 
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leið. Áhersla var lögð á að hreyfing væri í boði þannig að sem flestir fengju 

að prófa en ekki bara horfa og hlusta. 

 

Hvernig tókst til: Húsið iðaði af mannlífi og mikil ánægja með 

fjölbreyttar og góðar kynningar. Nemendur troðfylltu allar stofur og sýndu 

viðburðum mikinn áhuga. Við höfum vitneskju um að margir fundu 

eitthvað nýtt og spennandi við sitt hæfi. Ótrúlega vel gekk að fá viðburði í 

húsið en mikil vinna var í skipulagningu og framkvæmd.  

 

     
 

Gönguleiðaskilti – afhjúpað í Hamarssal 30. september. 

 

Markmið: Að hvetja nemendur, starfsfólk og bæjarbúa almennt til að 

hreyfa sig með því að hafa aðgengilegt kort af hlaupa- og gönguleiðum í 

bænum í nærumhverfi skólans.  

 

Lýsing: Veturinn 2010-2011 hófst undirbúningur að gerð 

gönguleiðaskiltis. Leitað var eftir samstarfi við Hafnarfjarðarbæ og 

verkfræðistofuna Mannvit um kortagerð. Alcan studdi rausnarlega við verk 

þetta með peningastyrk, án þess hefði þetta ekki verið framkvæmanlegt. 

Samið var við Iðnskólann um gerð skiltisins. Óskað var eftir aðkomu 

starfsfólks við að ákveða hlaupa-/gönguleiðirnar með það að markmiði að 

hentugt væri að nýta leiðirnar í kennslustund, hvort sem það væri 

bóknáms- eða íþróttatími.  Skiltið afhjúpað að viðstöddum aðilum frá ÍSÍ, 

bæjarstjóra Hafnarfjarðarbæjar, aðilum frá Mannviti, fulltrúum 

Landlæknisembættis, Iðnskólanum og fleiri góðum gestum. 

Hafnarfjarðarbær mun sjá um að koma skiltinu í jörð við 

Flensborgarskólann. Auk þess sem kortið verður aðgengilegt á vef 

bæjarins.  

 

Hvernig tókst til: Kortið og skiltið er mjög vel  

heppnað. Allt samstarf í kringum gerð þess  

gekk vel. Við hefðum þó gjarnan viljað að  

skiltið væri komið í jörð þegar það var afhjúpað.  

Með því að hafa það í Hamarssal vakti það þó mikla athygli nemenda, 

starfsfólks og gesta og e.t.v. fleiri sem skoðuðu það heldur en ef það hefði 

verið komið á endanlegan stað.  

https://www.flensborg.is/Felagslif/Vefalbum/default.aspx?Path=/resources/controls/17.ascx&C=ConnectionString&Q=Gallery&Groups=204
https://www.flensborg.is/Felagslif/Vefalbum/default.aspx?Path=/resources/controls/17.ascx&C=ConnectionString&Q=Gallery&Groups=204
https://www.flensborg.is/Felagslif/Vefalbum/default.aspx?Path=/resources/controls/17.ascx&C=ConnectionString&Q=Gallery&Groups=204&ID=&Page=2
https://www.flensborg.is/Felagslif/Vefalbum/default.aspx?Path=/resources/controls/17.ascx&C=ConnectionString&Q=Gallery&Groups=204&ID=&Page=3
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Flensborgarhlaupið 1. október 2011 

Markmið: að efla tengsl út í nærsamfélagið og um leið hvetja nemendur, 

starfsfólk og fjölskyldur til hreyfingar. 

 

Lýsing: Flensborgarhlaupið var haldið í samstarfi við hlaupahóp FH og 

skokkhóp Hauka. Sumarið 2011 var óskað formlega eftir samstarfi við 

félögin um framkvæmd hlaupsins og um miðjan ágúst var fyrsti 

undirbúningsfundur. Áhersla var lögð á að allir gætu tekið þátt hvort sem 

þeir myndu ganga eða hlaupa leiðina. Keppt var í 10 km vegalengd með 

löglegri tímatöku og 3km skemmtiskokk án tímatöku. Létt og skemmtileg 

umgjörð var til að höfða sérstaklega til ungs fólks og fjölskyldna. 

Þátttökugjaldi var stillt mjög í hóf og hugsað eingöngu til að dekka 

kostnað. Fjöldinn allur var af af útdráttarverðlaunum sem fyrirtæki í 

bænum gáfu. Þá sá líkamsræktarstöðin Hress um upphitun fyrir hlaupið. 

 

Hvernig tókst til: Ríflega 200 manns á öllum aldri tóku þátt. Veðrið gerði 

hlaupurum aðeins erfitt fyrir en þó rættist úr því. Fólk úr hlaupahópum 

félaganna og starfsfólk sá um brautarvörslu og framkvæmd og unnu allir í 

sjálfboðavinnu. Var það mat margra hlaupara að leiðin væri góð og öll 

umgjörð til fyrirmyndar. Mikill kostur er að hafa húsnæði til að hýsa fólk 

og verðlaunaafhendingu að loknu hlaupi. Ætlunin er að hafa hlaupið 

árlegan viðburð í tengslum við afmæli skólans 1.október. Hugmyndir eru 

uppi um að framvegis verði allur ágóði (ef einhver verður) gefinn til góðs 

málefnis tengdu ungu fólki. 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

Lífshlaup fyrir framhaldsskóla – þróunarverkefni í samstarfi við 

ÍSÍ 

Markmið: að þróa Lífshlaupið sem þekkt er í grunnskólum og sem 

fyrirtækjakeppni fyrir framhaldsskóla með það í huga að hvetja 

framhaldsskólanemendur til markvissrar hreyfingar. 

 

http://ithrottir.is/images/myndir/flensborgarhlaupid/IMG_5760.JPG
http://ithrottir.is/images/myndir/flensborgarhlaupid/IMG_5760.JPG
http://ithrottir.is/images/myndir/flensborgarhlaupid/IMG_5760.JPG
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Lýsing: Á vormánuðum 2011 var leitað eftir samstarfi við ÍsÍ um nýtingu 

þess gagnagrunns sem er í Lífshlaupinu til að setja upp hliðstæða keppni 

fyrir okkar nemendur. Nemendafélagið koma að þeirri þróunavinnu og tók 

ÍSÍ mjög vel í þær hugmyndir og varð úr að vefurinn var aðlagaður fyrir 

verkefnið með það í huga að þegar aðrir framhaldsskólar færu í 

hreyfiþema HEF þá væri mögulegt að hafa framhaldsskólakeppni.  

 

Hvernig tókst til: Gríðarlega mikil vinna fólst í skráningu og skipulagi og 

til að það gangi upp að framhaldsskólar fari í þessa keppni er nauðsynlegt 

að hægt sé að varpa exelskjölum inn í kerfið. Keppni sem þessi býður 

uppá fjölbreytta möguleika á uppbroti í skólastarfið og getur verið 

skemmtileg hvatning til hreyfingar.  

 

   

 

 

 

Ýmsir smærri viðburðir haust 2011 
 

Fyrirlestur og fræðsla um gildi markmissetningar í heilsurækt. 

Svali Björgvinsson fræddi nemendur að degi til og hitti svo foreldra og 

starfsfólk að kvöldi til í sept 2011 (tengt aðalfundi Foreldrafélags skólans). 

Fín mæting var og gagnlegur fyrirlestur, bæði fyrir nemendur og aðra. 

 

Kennsluefnisgerð – kennarar áfram hvattir til að fjalla um og búa til 

kennsluefni fyrir fjóra meginþætti HeF þvert á fög.  

 

Göngutímar - Kennarar hvattir sérstaklega til að fara út með hópana í 

tíma, vinna verkefni eða bara miðla fróðleik á göngu um nágrenni skólans. 

Var mjög áberandi á haustmánuðum að kennarar færu út með hópa. 

 

Framundan  
 

Framhaldshreysti  - samstarf við Skólahreystismenn um að þróa og 

prufukeyra þrautabraut fyrir framhaldsskólanemendur og verður 

prufukeyrsla við aðra framhaldsskóla á vormánuðum. Stefna þeir að 

forkeppni á landsvísu næsta haust og úrslitakeppni í framhaldinu í 

sjónvarpi.  
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Allir á iði – samstarf við Hafnarfjarðarbæ, grunn- leik- og 

framhaldsskólar, íþróttafélög og e.t.v. fyrirtæki í bænum. Allir sameinast 

um einn dag þar sem viðburðir eru á hverjum stað og síðan sameinast allir 

í hátíð á einum stað. Formleg beiðni hefur verið send skólum í gegnum 

skólaskrifstofu Hafnarfjarðarbæjar og stýrihópur aðila stofnaður. 

 

Áfram unnið með næringu. Í buðrarliðnum er að vera með sýniskennslu 

um gerð hollusturétta í matsalnum og bjóða uppá snakk. Þá er einnig á 

dagskránni að vera með matreiðslunámskeið fyrir nemendur og starfsfólk 

að kvöldi til í lok mars. Þemað verður léttir, hollir og fljótlegir réttir.  

 

Mat á árangri 
 

Fjölbreyttum leiðum er beitt til að meta árangur af starfinu í kringum 

Heilsueflandi framhaldskóla hér í Flensborg. 
 

Rannsókn á nýnemum - Liður í mati á árangri til lengri tíma er rannsókn 
á nýnemum sem fór af stað haustið 2010. Þeirri rannsókn er stýrt af Dr. 

Önnu Sigríði Ólafsdóttur dósent við HÍ og unnið í samstarfi við 
Landlæknisembættið. Á haustmánuðum 2010 var öllum nýnemum boðið 

að vera með í rannsókn á þreki, þoli, blóðrannsókn, fitumælingu og 
skrefamælingu. Alls tóku 170 nemendur þátt í spurningakönnun og 140 í 

líkamsástandsmælingu. Þessari rannsókn verður fylgt eftir að tveimur 
árum liðnum.  

 
Rafræn könnun - Á vordögum 2011 var send út rafræn spurningakönnun 

á alla nemendur og starfsfólk varðandi mötuneytið. Mjög jákvæðar 
niðurstöður fengust jafnframt sem þar komu góðir punktar fram um það 

sem bæta mætti.  

 
Hlýtt á - Þá var einnig leitað til nemenda og starfsfólks um álit þeirra á 

hvernig til hefði tekist með verkefnið í rýnihópum (hlýtt á nemendur og 
hlýtt á starfsfólk). Þessir rýnihópar voru á vorönn og komu þar fram 

jákvætt viðhorf um leið og upplýsingar fengust um ýmislegt sem betur má 
gera.   

 
Gátlistar Landlæknis – Formleg úttekt er á því hvernig til tekst hjá 

framhaldsskólum og eru veittar viðurkenningar í formi gulls, silfurs og 
brons. Flensborgarskólinn fékk gull strax í upphafi næringarárs þar sem 

skólinn uppfyllti þau skilirði sem gátlistinn setur. Ekki er búið að taka út 
hreyfiárið. 

 
Gulleplið – Skólanum var veitt gulleplið í lok apríl, hvatningarverðlaun 

Landlæknis. Þessi verðlaun eru veitt til þeirra sem stuðla að heilsueflingu 

framhaldsskólanema á framúrskarandi hátt. 
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Fylgiskjal 5  
 

 

02-352  Flensborgarskólinn í Hafnarfirði 
 

        
Rekstraráætlun 2012 

    

        

        

 

Helstu liðir Spá um Áætlun 

 

Áætlun Mism. Mism 

 

  2011 2012 

 

2011 kr % 

        

 

08 Aðrar rekstrartekjur -9.636.000 -9.636.000 

 

-9.840.000 -204.000 2,12% 

 
08 Markaðar tekjur 0 0 

 
0 0 

 

 
08 Sértekjur -58.075.802 -52.701.808 

 
-44.386.767 13.689.035 -23,57% 

 

Tekjur alls -67.711.802 -62.337.808 

 

-54.226.767 13.485.035 -21,63% 

        

        

 

01 Laun 537.606.770 506.877.058 

 

469.727.130 -67.879.640 -12,63% 

 

02 Ferðir og fundir 4.081.676 5.426.502 

 

3.600.473 -481.203 -11,79% 

 
03 Rekstrarvörur 25.323.341 25.604.670 

 
21.583.630 -3.739.711 -14,77% 

 
04 Aðkeypt þjónusta 20.820.620 22.209.789 

 
21.147.397 326.777 1,57% 

 

05 Húsnæði 78.636.783 80.995.885 

 

76.691.956 -1.944.827 -2,47% 

 

06 Bifreiðar og vélar 11.942 12.300 

 

21.218 9.276 77,68% 

 
07 Rekstrarkostnaður 6.211.439 1.752.774 

 
4.089.480 -2.121.959 -34,16% 

 

Rekstrarkostnaður  672.692.571 642.878.978 

 

596.861.284 -75.831.287 -11,27% 

        

 

Mismunur 604.980.769 580.541.170 

 

542.634.517 -62.346.252 -10,74% 

 
Tala til afstemmingar 604.980.769 580.541.170 

    

     
Rekstraráætlun ársins 
gerir ráð fyrir 
verulegum 
rekstrarvanda á 
næsta ári. 
Nauðsynlegt að 
bregðast strax við 
aðsteðjandi vanda. 

 

 

Til ráðstöfunar 

    

 

skv. fjárlögum 634.464.807 582.300.000 

  

 

frá fyrra ári -55.068.769 -25.584.731 
  

 

annað 0 0 

  

 

Fjárheimildir alls 579.396.038 556.715.269 
  

        

        

 
Rekstrarafkoma ársins -25.584.731 -23.825.901 ## 

   

  
Halli Halli 
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Fylgiskjal 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLB

Mt. skóla

Mt. heild

 350.000 kr.

 370.000 kr.

 390.000 kr.

 410.000 kr.

 430.000 kr.

 450.000 kr.

 470.000 kr.

 490.000 kr.

 290.000 kr.  310.000 kr.  330.000 kr.  350.000 kr.  370.000 kr.  390.000 kr.

H
e

ild
ar

la
u

n

Dagvinnulaun

Meðal dagvinnu- og heildarlaun í 27 framhaldsskólum árið 2011 (janúar til júní).
Heimild: Fjármálaráðuneytið
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Fylgiskjal 7 
 
Sjálfsmatsáætlun skólaársins 2011 – 2012 
 

September.  

- Stýrihópur undirbýr verkefni vetrarins.  

- Skráning upplýsinga sem varða innritun og upphaf haustannar 2011. 

Október. 

- Birting og umfjöllun um sjálfsmatsskýrslu síðasta skólaárs. 

- Undirbúningur kennara/áfangamats á málasviði.  

Nóvember. 

- Framkvæmd kennara/áfangamats á málasviði. 

- Undirbúningur starfsmannasamtala á vorönn 2011. 

Desember  

- Úrvinnsla úr kennara/áfangamati málasviðs á haustönn. 

- Allir kennarar skili áfangaskýrslum til sviðsstjóra.  

- Sviðsstjórar skili samantekt áfangaskýrsla til skólameistara 

- Skráning tölulegra gagna vegna loka haustannar 2011. 

Janúar 

- Skráning gagna er varða upphaf skólastarfs á vorönn. 

- Frágangur undirbúningsblaða og skipulags starfsmannasamtala á vorönn. 

- Umfjöllun um niðurstöður fyrir skólann úr könnun Capasent um stofnun á ársins 

- Lokið við endurskoðun á markmiðskafla skólanámskrár 

Febrúar 

- Úrvinnsla úr umræðufundum um skýrslu Capacent.  

- Starfsmannasamtöl byrja. Starfsmannasamtölum skal lokið fyrir páskafrí. 

- Könnun um stöðu jafnréttismála innan skólans á vegum jafnréttisnefndar 

- Þátttaka í könnun um stofnun ársins. 

Mars 

- Verkefnið hlýtt á nemendur lagt fyrir í síðust viku mars. 

- Undirbúningur áfangamats vorannar 

Apríl 

- Framkvæmd kennara/áfangamats á málasviði fyrir vorönn 

- Unnið úr gögnum úr verkefninu Hlýtt á nemendur 

- Könnun meðal útskriftarnema 

Maí 

- Úrvinnsla úr gögnum starfsmannasamtala 

- Úrvinnsla úr kennara/áfangamati 

- Verkefnið Hlýtt á starfsmenn 

- Allir kennarar skili áfangaskýrslum til sviðsstjóra 

Júní 

- Skráning gagna vegna loka vorannar 2012 

- Sviðsstjórar skili lokaskýrslu til skólameistara 

- Úrvinnsla gagna úr verkefninu Hlýtt á starfsmenn 
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- Ritun sjálfsmatsskýrslu skólaársins 2011- 2012. 

- Áætlun um úrbætur fyrir næsta skólaár á grundvelli gagna sjálfsmatsins. 

Í starfsmannasamtölum þessa skólaárs verður áherslan á kennslu og kennslutengda 

þætti ásamt líðan og starfsþróun. 

Sérstakar kannanir eða rýnihópar geta komið á dagskrá sjálfsmatsins ef þurfa þykir á 

skólaárinu vegna mötuneytis, Heilsueflandi framhaldsskóla, stjórnunar eða annarra 

þátta í starfsemi skólans.  

 


