
 

 

 

Ársskýrsla 2014 

 
  



Framhaldsskólinn á Laugum        árið 2014 

 

„Prófíll“ 

 

Stærð skóla, fjöldi nemenda og starfsmanna:  

Húsnæði skólans er 6.523 m2.  Árið 2014 voru 117 ársnemendur við skólann, starfsmenn voru 33 

Námsframboð: 

Skólinn bauð upp á nám á tveimur brautum til stúdentsprófs: náttúrufræðabraut og félagsfræðabraut. 

Ennfremur var boðið upp á nám á íþróttabraut og almennri námsbraut. 

Framkvæmd markmiða: 

Unnið er að öllum markmiðum skólans sem getið er í skólasamningi. Árangur er að nást þó sumum 

markmiða sé ekki náð að fullu. 

Umbótaþættir eftir sjálfsmat: 

Það var farið í aðgerðir til þess að bæta ástundun og árangur nemenda með því t.d. að 
endurskoða viðbrögð og eftirfylgni varðandi mætingar nemenda.  Settar fram skriflegar 
leiðbeiningar og viðmið um hlutverk kennara og nemenda í vinnustofum. Þessi vinna fór fram og 
olli nokkrum breytingum í skólastarfinu. Halda þarf þó áfram að vinna að þessum verkefnum. 
 

Úttektir: 

Ytri úttekt var gerð á árinu. 

Afkoma, rekstrarstaða: 

Rekstur skólans var jákvæður um 10 millj. kr. 

Brottfall: 

Um 4% brottfall var við skólann árið 2014 

Stjórnun: 

Skólameistari, áfangastjóri og brautarstjóri 

Samvinna við aðra: 

Verkmenntaskólinn á Akureyri, Þingeyjarskóli, Hríseyjarskóli, Ungmennafélagið Efling og Þekkingarnet 

Þingeyinga 

Sérstakar áherslur/sérsvið skólans: 

Skólinn rekur deild á Þórshöfn. Skólinn sérhæfir sig í persónubundinni þjónustu og sveigjanlegu 

námsumhverfi.  



Nemendur og nám:  
Við Framhaldsskólann á Laugum voru 4 námsbrautir, Almenn braut, félagsfræðibraut, íþróttabraur og 

náttúrufræðibraut. 

117 nemendur hófu nám í byrjun árs 2014, og skiluðu þeir 119 nemendaígildum.  

9 á almennri námsbraut 

55 á félagsfræðibraut 

22 á íþróttabraut 

31 á náttúrufræðibraut.  

58 strákar og 59 stúlkur. Brottfall á önninni var 4,3%. Að meðaltali voru 17,2 nemendur á kennslutíma. 

Haustið 2014 byrjuðu 118 nemendur sem skiluðu 106 nemendaígildum 

10 á almennri námsbraut 

57 á félagsfræðibraut 

21 á íþróttabraut 

30 á náttúrufræðibraut.  

56 strákar og 62 stúlkur. Brottfall á önninni var 4,2%. Að meðaltali voru 16,5 nemendur á kennslutíma. 

Námskrárvinna er í fullum gangi og er stefnt að því að skólanámskráin verði tilbúin vorið 2015. 

Þórshafnardeild: Framhaldsskólinn á Laugum hefur starfrækt framhaldsdeild á Þórshöfn frá haustinu 

2009. Starfið hefur gengið mjög vel og eru heimamenn mjög ánægðir með þessa þjónustu. 

  

Samstarf við aðra: Samstarf hefur verið við Verkmenntaskólann á Akureyri um að taka að sér að kenna 

í fjarnámi þá áfanga sem við getum ekki boðið uppá, með þessu móti getum við aukið námsframboð 

okkar. Samstarf hefur einnig verið við grunnskóla um kennslu á einstaka áfanga fyrir þá nemendur sem 

lokið hafa markmiðum grunnskólans fyrir 10. Bekkinn. Samstarf er milli íþróttabrautarinnar og 

íþróttafélagsins Eflingar um þjálfun ungmenna. Þetta nýtist skólanum sem hluta af starfsnámi brautarinnar. 

Skólinn á í samstarfi við Þekkingarnet Þingeyinga um rekstur Þórshafnardeildar og þróunar náms í 

ferðamálafræðum.  

 

Mat á markmiðum skólasamnings:  

Mæting nemenda var ennþá þónokkuð undir markmiðum skólans. Brottfall úr áföngum hefur þokast í rétta 

átt 5,3 % á haustönn. Árið 2014 hefur nemendum liðið vel og hafa aðgang að þeirri stoðþjónustu sem 

markmið sögðu til um. 

Ennþá er stefnt að því að framhaldsskólalögin verði að fullu gengin í gildi 2015. Meðaleinkunn nemenda 

hélst svipuð og var um 7,4.  

Allir fastráðnir kennarar skólans eru með leyfisbréf og samstarf er virkt við alla þá aðila sem stefnt var að. 

 

 

  



Starfsmannahald 2013:  

Skólameistari:  

Hallur Birkir Reynisson  

 

Áfangastjóri: 

Jóhanna Eydís Þórarinsdóttir haust 2013 

 

Brautarstjóri almennrar námsbrautar: 

Sverrir Haraldsson  

 

Námsráðgjafar:   

María Jónsdóttir  

 

Skólahjúkrunarfræðingur: 

Dagbjört Bjarnadóttir 

 

Fjármálastjóri: 

Þórunn Sigtryggsdóttir  

 

 Skrifstofa:  

Kristjana Kristjánsdóttir, skólaritari  

 

Kennarar skólans:  

Andri Hnikarr Jónsson 

Arnór Benónýson    

Birna Björnsdóttir 

Connie Maria Cuesta-Schmiedl  

Hanna Sigrún Helgadóttir  

Hildigunnur Jónsdóttir 

Hildur Stefánsdóttir  

Jón Friðrik Benónýsson haust 2014 

Júlía Sigurðardóttir  

María Jónsdóttir  

Olga Hjaltalín Ingólfsdóttir  

Ragna Heiðbjört Þórisdóttir 

Sverrir Haraldsson 

Þórir Aðalsteinsson 

 

Bókaverðir: 

Júlía Sigurðardóttir  vor 2013 

 

 

 

 

 

 



Starfsfólk mötneytis:  

Kristján Guðmundsson, kokkur  

Hólmfríður Þorkelsdóttir, starfsstúlka 

Jóna Jónsdóttir, starfsstúlka  

Sigríður Sveinbjörnsdóttir, starfsstúlka 

Sigrún Hringsdóttir, starfsstúlka  

 

 Þvottahús:  

Aðalbjörg Tryggvadóttir 

  

 Húsbændur:  

Guðmundur Jónsson  

Ingólfur Víðir Ingólfsson   

Benedikt Kristjánsson  

 

 

 Húsverðir:  

Baldvin Áslaugsson 

Jón Friðrik Benónýsson 

 

 Ræstingar:  

Eva Björg Jónsdóttir  

Friðrika Illugadóttir 

 

Umsjón með kvikmyndahúsi:   

Kristján Guðmundsson  

 

Sýningarstjóri í kvikmyndahúsi:  

Hlynur Snæbjörnsson  

 
 

  



 

Fjármál, rekstur:   
 

Efnahagsreikningur   
31.12.2014 

  

   

 
Reikningur Reikningur 

 
31.12.2014 31.12.2013 

Eignir 
  

Fastafjármunir 
  

Áhættufjármunir 0 0 

   

Langtímakröfur 0 0 

Fastafjármunir samtals 0 0 

   
Veltufjármunir 0 0 

Vörubirgðir 0 0 

Inneign hjá ríkissjóði 0 0 

Skammtímalán 0 0 

Skammtímakröfur aðrar 3.862.955 10.398.432 

Handbært fé 5.261.374 2.206.814 

Veltufjármunir samtals 9.124.329 12.605.246 

   

   
Eignir samtals 9.124.329 12.605.246 

 

 

  



Efnahagsreikningur   

31.12.2014      

 Reikningur Reikningur 

 31.12.2014 31.12.2013 

Skuldir og eigið fé 
  

Eigið fé   

Höfuðstóll   

Staða í ársbyrjun -17.956.520 -7.037.289 

Breyting  v/lokafjárlaga   

Hagnaður/tap ársins 10.738.108 -10.919.231 

Höfuðstóll í árslok -7.218.412 -17.956.520 

   

Annað eigið fé  0 

Bundið eigið fé 0 0 

Framlag til eignamyndunar 0 0 

Annað eigið fé samtals 0 0 

   

   

Eigið fé í árslok -7.218.412 -17.956.520 

   

   

Langtímaskuldir   

Tekin löng lán 0 0 

Langtímaskuldir samtals 0 0 

   

   

Skammtímaskuldir   

Yfirdráttur á bankareikningum 0 0 

Skuld við ríkissjóð 12.780.063 24.775.486 

Skammtímalántökur 0 0 

Aðrar skammtíma skuldir 3.562.678 5.786.280 

Skammtímaskuldir samtals 16.342.741 30.561.766 

   

   

Skuldir samtals 16.342.741 30.561.766 

   

   



Rekstrarreikningur    

2014    

    

 Reikningur Reikningur Fjárheimildir 

 2014 2013 2014 

    

Tekjur    

Sértekjur 29.956.038 23.829.881 21.900.000 

Markaðar Tekjur 0 0 0 

Aðrar rekstrartekjur 1.428.000 1.260.000 1.500.000 

Tekjur samtals 31.384.038 25.089.881 23.400.000 

    

Gjöld    

Almennur rekstur 228.564.455 228.314.810 231.318.525 

101 Framhaldsskólinn á Laugum 228.564.455 228.344.810 231.318.525 

Gjöld samtals 228.564.455 228.314.810 231.318.525 

    

Tekjur umfram gjöld -197.180.417 -203.224.929 -207.918.525 

Framlag úr ríkissjóði 207.918.525 192.305.698 207.918.525 

Hagnaður / tap ársins 10.738.108 -10.919.231  
  



Skýringar á rekstrar- og efnahagsreikningi 2014 
 
 

 
Fjárveitingar á fjárlögum fyrir árið 2014 til Framhaldsskólans á Laugum námu samtals 203,2 

m.kr. . Með millifærslum af öðrum fjárlagaliðum s.s. vegna launabóta 1,5 m.kr og framlags til 
fámennraskóla af fjáraukalögum námu heimildir ársins kr. 213,2 m.kr. Framlag var skert vegna 
endurskoðunar á nemendafjölda um kr. 5,2 m.kr og því námu fjárheimildir ársins í heild 207,9 m.kr. 
Rekstrartap frá fyrra ári nam 17,9 m.kr. 

 
 
Rekstrargjöld ársins voru samtals 228,5 m.kr en að frádregnum sértekjum sem voru 31,4 m.kr  

voru þau 197,1 m.kr. Rekstrargjöld voru því 10,8 m.kr lægri en fjárheimildir ársins. 
 
 
Upphæð heildarrekstrargjalda stóð í stað á milli ára. Kostnaður vegna vegna húsnæðis hækkaði 

um 3,8 m.kr og kostnaður vegna launa hækkaði um 3,9 mkr. Kostnaður vegna aðkeyptrar þjónstu 
lækkaði um 3,1 m.kr. og kostnaður vegna ferða og funda lækkaði um 2,6 m.kr. Eignakaup voru 1,3 m.kr. 
lægri á á fyrri ári 

 

Sértekjur skólans hækka um 6,0 m.kr. Húsaleigutekjur hækka um 3,5 millj.kr. og munar þar mest 
um fjölgun nemenda á heimavist. Ýmsar aðrar tekjur hækka um 1,0 millj.kr. 

Eigið fé Framhaldsskólans á Laugum nam  -7.218.412 kr. í árslok 2014. Skuld skólans gagnvart 
ríkissjóði lækkað um 12,1 m.kr.eða  úr 24,8 m.kr. í 12,7 m.kr. 

 
 

Laugum, 10. apríl  2015 
  

Hallur Birkir Reynisson skólameistari 

Þórunn Sigtryggsdóttir fjármálastjóri 
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