
 

 

 

Ársskýrsla 2017 

 
  



Framhaldsskólinn á Laugum  árið 2017 
 
 

Prófíll 
 
Stærð skóla, fjöldi nemenda og starfsmanna:  
Húsnæði skólans er 6.523 m2.  Árið 2017 voru 88 ársnemendur við skólann, starfsmenn voru 35 í 27,4 
stöðugildum 
 
Námsframboð: 
Skólinn bauð upp á nám á fjórum brautum til stúdentsprófs: íþróttabraut, náttúruvísindabraut 
félagsvísindabraut og kjörsviðsbraut. Ennfremur var boðið upp á nám á almennri námsbraut. 
 
Framkvæmd markmiða: 
Unnið er að öllum markmiðum skólans sem getið er í skólasamningi. Þónokkur markmið hafa þegar verið 
uppfyllt og árangur er að nást með önnur markmið þó sumum þeirra verði mögulega ekki náð að fullu. 
 
Umbótaþættir eftir sjálfsmat: 
Veturinn 2014-2015 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 hefur verið í gangi undanfarin tvö ár 
og hefur skilað árangri því mæting hefur batnað mikið. Haustið 2017 var mætingarreglum svo breytt 
þannig að mætingarviðmið voru lækkuð en um leið einungs raunmæting skoðuð sem í raun er herðing á 
mætingarviðmiðum (engin leyfi eða veikindaleyfi gefin). Þessar breytingar ullu því að mæting batnaði 
ennfrekar. Námsárangur hefur farið batnandi undafarin ár en batnaði þó heldur meira á árinu 2017 en 
árin þar á undan. Einnig var unnið að bættri líðan nemenda á skólatíma en nemendum líður jafnan vel á 
heimavistinni utan skólatíma.  
 
Úttektir: 
Engin ytri úttekt var gerð á skólanum á árinu 2017. 
 
Afkoma, rekstrarstaða: 
Rekstur skólans var jákvæður um 14,3 millj. kr. 
 
Brottfall: 
Brottfall var við skólann árið 2017 var tæp 3% 
 
Stjórnun: 
Skólameistari, áfangastjóri og brautarstjóri almennrar brautar 
 
Samvinna við aðra: 
Verkmenntaskólinn á Akureyri, Menntaskólinn á Akureyri, Framhaldsskólinn á Húsavík, Menntaskólinn á 
Tröllaskaga, Grunnskólinn á Þórshöfn, Þingeyjarskóli, Stórutjarnaskóli, Reykjahlíðarskóli, Grunnskóli 
Raufarhafnar, Ungmennafélagið Efling, Austurbrú og Þekkingarnet Þingeyinga.  
 
Sérstakar áherslur/sérsvið skólans: 
Skólinn rekur framhaldsskóladeildir á Þórshöfn og Vopnafirði. Skólinn sérhæfir sig í persónubundinni 
þjónustu og sveigjanlegu námsumhverfi. Nemendur eru með samfelldan skóladag frá 09:10-15:30 sem 
samanstendur af fagtímum, hóptímum og námstímum og eru þeir síðarnefndu undir leiðsögn kennara á 
milli fagtíma.   
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Nemendur og nám:  
Við Framhaldsskólann á Laugum voru fimm námsbrautir, almenn braut, félagsvísindabraut, íþróttabraut, 
náttúruvísindabraut og kjörsviðsbraut. 
 
105 nemendur hófu nám í byrjun árs 2017, og skiluðu þeir 96,6 nemendaígildum.  

16 á almennri námsbraut 
50 á félagsvísindabraut 
16 á íþróttabraut 
21 á náttúruvísindabraut  
  2 á kjörsviðsbraut. 

53 strákar og 52 stúlkur. Brottfall á önninni var 3,4%. Að meðaltali voru 15,9 nemendur á kennslutíma. 
 
Haustið 2017 byrjuðu 86 nemendur sem skiluðu 79,8 nemendaígildum 

13 á almennri námsbraut 
34 á félagsvísindabraut 
  9 á íþróttabraut 
21 á náttúruvísindabraut  
  2 á kjörsviðsbraut. 

42 strákar og 44 stúlkur. Brottfall á önninni var 2,3%. Að meðaltali voru 13,8 nemendur á kennslutíma. 
 
Sú námsskrá sem lá fyrir vorið 2015 var tekin til endurskoðunar og send inn til samþykktar vorið 2016. 
Athugasemdir bárust frá Menntamálastofnun sem brugðist var við og svo var námskráin send til mennta- 
og menningarmálaráðuneytisins. Þaðan bárust frekari athugasemdir sem brugðist var við og námskráin 
var endanlega samþykkt í byrjun desember 2017. 
 
Framhaldsskólinn á Laugum reynir af fremsta megni að búa nemendur undir frekara nám og daglegt líf og 
þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi í gegnum sveigjanlegt námsumhverfi, persónubundna námsáætlun og 
fjölbreyttar kennsluaðferðir. Reynt er að meta alla að verðleikum og taka tillit til sérþarfa hvers og eins. 
Skóladagurinn á Laugum er samfelldur kl. 09:10-15:30 alla virka daga vikunnar nema föstudaga þegar 
hætt er kl 14:40. Íþróttakennsla fer fram milli 16 og 18 mánudaga til fimmtudaga og er miðað við að hver 
nemandi mæti a.m.k. einu sinni í viku. Skóladagurinn samanstendur af hefðbundnum fagtímum og 
vinnustofum þeirra á milli. Í vinnustofum vinna nemendur að verkefnum sínum með aðstoð kennara. 
Kennslan í fagtímum er fjölbreytt, allt frá hefðbundnum fyrirlestur, yfir í umræðutíma, yfir í vendikennslu 
og notast skólinn við námskerfið Moodle til að halda utanum námið. Haustið 2017 hófst innleiðing nýrra 
kennsluhátta. Auk fagtíma og vinnustofa sinna nemendur hluta námsins námsins í svokölluðum 
hóptímum sem hefjast á standandi fundum þar sem nemendur þurfa að gera grein fyrir áætlunum sínum 
í náminu þann daginn. Einnig var stundaskráin gerð fljótandi að vissu marki þannig að hún er breytileg frá 
viku til viku. Auk þess er tímalengd fagtíma í hóptímum mismunandi og þannig er hægt að nýta tíma 
nemenda og kennara betur. Ásamt þessum breytingum sem eru í þróun skólaárið 2017-2018 eru 
áherslubreytingar á skólanámskrá. Stefnt er að því að lýðheilsa og umhverfismál verði stoðir undir 
skólastarfið. Eiga þær áherslur að verða greinilegar í öllum kenndum áföngum sem og í öðru starfi 
skólans. Unnið er með eftirfarandi lykilhugtök í þeirri vinnu; Líkaminn, hreyfing, næring, hvíld, 
geðheilbrigði, siðvitund, félagsfærni, kynheilbrigði, umhverfi, menning, listir og upplýsingalæsi. Í 
skólanum er símat, þ.e. nemendur þreyta próf, gera ritgerðir og leysa verkefni með jöfnum hætti yfir 
önnina og lokapróf í hefðbundnum skilningi eru ekki þreytt við skólann nema í undantekningatilfellum. 
Kennsluvikur annararinnar eru því að jafnaði 17 talsins. Þessi tilhögun gerir það að verkum að námið er 
mjög einstaklingsmiðað og auðvelt fyrir nemendur að taka færri eða fleiri einingar en hefðbundið 
skipulag gerir ráð fyrir. 
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Framhaldsskóladeildir á Þórshöfn og Vopnafirði:  
Framhaldsskólinn á Laugum hefur starfrækt framhaldsskóladeild á Þórshöfn frá haustinu 2009. Starfið 
hefur gengið vel og eru heimamenn ánægðir með þessa þjónustu. Á vorönn voru níu nemendur við 
deildina en á haustönn voru þeir tveir. Í ágúst 2016 opnaði svo framhaldsskóladeild á Vopnafirði í 
samstarfi við Austurbrú og Vopnafjarðarhrepp. Þar gengur starfið ekki síður vel og heimfólk mjög ánægt 
líka. Á vorönn voru fimm nemendur við deildina og á haustönn voru sjö nemendur.  
  
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. Einnig geta 
nemendur skólans tekið slíka áfanga í gegnum Fjarmenntaskólann en skólameistari Framhaldsskólans á 
Laugum situr fundi Fjarmenntaskólans hálfsmánaðarlega. Að sama skapi býður Framhaldsskólinn á 
Laugum nemendum annarra skóla áfanga í gegnum Fjarmenntaskólann.  
 
Í lok árs 2015 var undirritaður samstarfsamningur milli framhaldsskólanna á Norðausturlandi. Árið 2016 
fór að hluta til í að útfæra þann samning og skipuleggja samstarfið. Hins vegar er það svo að með 
nemendafækkun reynist hverjum skóla fyrir sig erfiðara að uppfylla þann einingafjölda sem hann á að 
uppfylla á ári hverju og dregur það úr nemendaskiptum. Á árinu 2017 voru svo Laugaskóli og 
Framhaldsskólinn á Húsavík í frekara samstarfi um félagslíf nemenda auk þess sem kennarar skólanna 
hittust og báru saman bækur sínar. Nemendur á Laugum tóku þátt í uppfærslu leikrits á vegum leikfélags 
Framahaldsskólans á Húsavík, Píramusar og Þispu, og nemendur á Húsavík heimsóttu nemendur á 
Laugum dag einn í nóvember. 
 
Samstarf hefur líka verið við grunnskóla um kennslu í einstaka áfanga fyrir þá nemendur sem lokið hafa 
markmiðum grunnskólans fyrir 10. bekkinn. Á árinu 2017 nýttu tveir nemendur frá Grunnskólanum á 
Þórshöfn, Bakafjarðardeildinni sér þann möguleika. Slíkt hið sama gerði einn nemandi Reykjahlíðarskóla 
og einn nemandi í Grunnskóla Raufarhafnar. Einnig sá Framhaldsskólinn á Laugum um raungreinakennslu 
tvo tíma í viku fyrir Þingeyjarskóla árið 2017 og lætur bæði Þingeyjarskóla og Reykjahlíðarskóla í té 
kennsluhúsnæði. Aukinheldur stendur skólinn fyrir tónlistarhátíðinni Tónkvísl og grunnskólamóti í 
íþróttum og býður grunnskólum á norðausturlandi að taka þátt í þessum viðburðum. 
 
Samstarf er milli íþróttabrautarinnar og Ungmennafélagsins Eflingar um þjálfun ungmenna. Þetta nýtist 
skólanum sem hluti af starfsnámi brautarinnar.  
 
Eins og áður sagði á skólinn í samstarfi við Þekkingarnet Þingeyinga um rekstur Þórshafnardeildar og í 
samstarfi við Austurbrú um rekstur Vopnafjarðardeildar. 
 
Mat á markmiðum skólasamnings:  
Nýr skólasamningur tók gildi 1. janúar 2015 og unnið var eftir markmiðum hans á árinu. Mæting 
nemenda (að frádregnum leyfum og veikindum) var yfir markmiðum skólans (84%), var 89% á vorönn en 
raunmætingin var eðlilega aðeins lakari eða 77%. Haustið 2017 tóku svo gildi nýjar mætingarreglur við 
Framhaldsskólann á Laugum sem fólust í því að raunmætingin var einungs skoðuð með það að markmiði 
að hún yrði 85% eða hærri hjá hverjum og einum. Þannig eru engin leyfi gefin og allar fjarvistir telja inn í 
mætinguna sama af hvaða orsökum þær eru (skróp telja jafnt og veikindi) þrátt fyrir að auðvitað sé tekið 
tillit til eðli fjarvistanna þegar kemur að því að nemdur þurfa að skrá sig úr áföngum. Raunmæting á 
haustönn varð 84% en raunmæting hefur aldrei farið yfir 80% síðastliðin 10 ár þannig að breytingarnar 
hafa skilað sér í betri mætingu. Brottfall úr áföngum var 6,5% á vorönn og hækkaði í 11,0% á haustönn 
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sem er því miður talsvert hærra en á árinu 2016 og vel frá markmiði skólasamningsins um 4,5% brottafall 
úr áföngum árið 2017.  
 
Líðan nemenda var ekki sérstaklega könnuð árið 2017. Undanfarin ár hefur nemendum  nemendum 
almennt liðið vel þrátt fyrir að aðeins vanti uppá að 90% nemenda líði vel í skólanum. Á árinu 2016 leið 
80,6% nemenda vel í fagtímum, 76,6% í vinnustofum og 89,6% eftir skóla. Þar sem flestir nemendur búa 
á heimavist skólans erum við sérstaklega ánægð með hversu vel þeim líður þar. Í könnuninni Ungt fólk, 
niðurstöður rannsókna meðal framhaldsskólanema á Íslandi 2016 sem unnin var af Rannsóknum & 
greiningu var einnig spurt um líðan í skóla.  Þar kemur fram að mun færri strákum í Framhaldsskólanum á 
Laugum, eða 4% líður illa í skólanum meðan hlutfallið er 7% á landsvísu.  Hjá stelpum er hlutfallið í FL það 
sama og yfir landið í heild, eða 10%. Nemendur hafa daglegan aðgang að námsráðgjafa og reglulegan 
aðgang að heilbrigðisþjónustu og sálfræðingi eins og markmiðin kveða á um. 
 
Aðeins hefur verið unnið að því markmiði að auka fjölbreytni náms og með það að í huga var sett upp 
kjörsviðsbraut til stúdentsprófs við skólann. Þannig geta nemendur aukið val sitt í náminu. Ekkert varð 
hins vegar af því að bjóða upp á nám í ferðamálafræðum í samstarfi við Þekkingarsetur Þingeyinga eins 
og stóð til, aðallega vegna áhugaleysis nemenda. Hins vegar getur verið að skólinn muni í framtíðinni 
bjóða upp á einstaka áfanga í ferðamálafræðum og þá í samstarfi við Framhaldsskólann á Húsavík. 
Meðaleinkunn nemenda var aðeins hærri en undanfarin  og var 6,9 á vorönninni og 6,6 á haustönninni. 
Þetta er samt vel frá markmiðum skólasamnings sem kveða á um 7,6 í meðaleinkunn í lok árs 2017. Það 
markmið er því sennilega óraunhæft og spurning út frá hvaða viðmiðum það markmið var unnið. 
Skólanámskráin var svo samþykkt af mennta- og menningarmálaráðuneytinu í byrjun desember 2017.  
 
Allir fastráðnir kennarar skólans eru með leyfisbréf í samræmi við markmið skólasamningins og um 
þriðjungur þeirra með meistaragráðu í sínu fagi. Samstarf við aðra framhaldsskóla á svæðinu er virkt og 
jókst á árinu 2017. Að sama skapi er gott samstarf við grunnskóla og félagasamtök á svæðinu, t.a.m. 
starfa nemendur í starfsnámi á íþróttabraut við þjálfun hjá Ungmennafélaginu Eflingu. 
 
Starfsmannahald 2017:  
Skólanum er stýrt af skólameistara og honum til aðstoðar er áfangastjóri í 50% starfi sem slíkur. Einnig er 
10% af starfi brautarstjóra almennrar námsbrautar skilgreint sem stjórnunarstarf.  Kennarar við skólann 
eru í 10,1 stöðugildi, bókasafnskennari er í 60% starfi, verkefnastjórar á Þórshöfn og Vopnafirði í 100% 
starfi og námsráðgjafi í 60% starfi. Á árinu þurfti samt að auka stöðuhlutföll kennara í hlutastörfum 
lítillega sem og ráða inn stundakennara vegna veikindaleyfa og barnsburðarleyfa. Fjármálastjóri er í 50% 
starfi, kerfisstjóri í 55% starfi, húsverðir í rétt tæpum tveimur stöðugildum, ræstitæknar í tveimur 
stöðugildum og húsbændur í rétt um einu og hálfu stöðugildi. Skólaritari er í 75% starfi og 
skólahjúkrunarfræðingur og skólasálfræðingur koma einn morgun í viku. Hjá mötuneyti skólans er bryti 
(matráður, kokkur) í fullu starfi og starfsstúlkur í 2,5 stöðugildum. Jafnframt starfar fjármálastjóri hjá 
mötuneytinu í 50% starfi og þvottastjóri í 100% starfi. 
 
Árið 2016 unnu eftirtaldir við Framhaldsskólann á Laugum: 
 
Skólameistari:  
Sigurbjörn Árni Arngrímsson 
 
Áfangastjóri: 
Hallur Birkir Reynisson 
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Brautarstjóri almennrar námsbrautar: 
Sverrir Haraldsson  
 
Verkefnastjóri framhaldsskóladeildar á Þórshöfn: 
Hildur Stefánsdóttir (til 31. ágúst) 
 
Verkefnastjóri framhaldsskóladeildar á Vopnafirði: 
Bjarney Guðrún Jónsdóttir 
 
Náms- og starfsráðgjafii:   
María Jónsdóttir (til 1. ágúst) 
Ásta Gísladóttir (frá 1. ágúst) 
 
Skólahjúkrunarfræðingur: 
Kristveig Halla Guðmundsdóttir 
 
Skólasálfræðingur 
Elín Eydís Friðriksdóttir 
 
Fjármálastjóri: 
Þórunn Sigtryggsdóttir  
 
Kerfisstjóri:  
Kristinn Ingi Pétursson 
 
Bryti:  
Kristján Guðmundsson 
 
Kennarar skólans:  
Andri Hnikarr Jónsson (til 1. ágúst) 
Arnór Benónýsson    
Birna Björnsdóttir 
Connie Maria Cuesta-Schmiedl 
Freydís Anna Arngrímsdóttir (til 30. júní og aftur frá 1. ágúst) 
Guðmundur Smári Gunnarsson  
Hanna Sigrún Helgadóttir  
Hildigunnur Jónsdóttir 
Olga Hjaltalín Ingólfsdóttir (barnsburðarleyfi til 1. apríl) 
Ragna Heiðbjört Þórisdóttir 
Þórir Aðalsteinsson (veikindaleyfi til 25. maí, starfar til 31. ágúst) 
 
Bókasafnskennari: 
Jóhanna Eydís Þórarinsdóttir (veikindaleyfi frá 20. nóvember) 
 
Skólaritari  
Ásta Gísladóttir (til 15. ágúst) 
Hjördís Sverrisdóttir (frá 15. ágúst)  
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Starfsfólk mötneytis:  
G. Sigrún Hringsdóttir, starfsstúlka  
Hólmfríður Þorkelsdóttir, starfsstúlka (til 31. maí) 
Jóna Jónsdóttir, starfsstúlka  
Sigríður Sveinbjörnsdóttir, starfsstúlka 
 
Þvottahús:  
Guðrún Jóna Svavarsdóttir 
  
Húsbændur:  
Ingólfur Víðir Ingólfsson 
Hlynur Snæbjörnsson 
Jón Sverrir Sigtryggson 
Óli Antonsson (til 31. maí) 
 
Húsverðir:  
Jóhanna Sif Sigþórsdóttir 
Kristján Snæbjörnsson 
 
Ræstingar:  
Eva Björg Jónsdóttir  
Kristjana Kristjánsdóttir 
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Fjármál og rekstur 
Rekstarreikningur 
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Efnahagsreikningur 
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Skýringar á rekstrar- og efnahagsreikningi 2017 
Fjárveitingar á fjárlögum fyrir árið 2017 til Framhaldsskólans á Laugum námu samtals 258,2 m.kr. Þar af 
voru 6,4 m.kr. flokkaðar sem fjárfestingarheimild og fjárheimildir ársins því 251,8 m.kr. Aðrar tekjur 
jukust mikið eða úr 25,6 m.kr. í 43,0 m.kr. Munar þar mest um að árinu 2017 voru framlag vegna 
dreifnáms í framhaldsskóladeildinni á Vopnafirði og framlag til fámennra framhaldsskóla bókuð sem 
millifærslur á milli A hluta stofnana og komu því sem sértekjur en á árinu 2016 voru sömu framlög bókuð 
sem aukin fjárheimild (millifærsla milli fjárlagaliða). Heildartekjur skólans á árinu voru 298,4 m.kr. 
 
Rekstrargjöld ársins voru samtals 284,0 m.kr. Rekstrargjöld voru því um 14,3 m.kr lægri en heildartekjur 
ársins. Stafaði það fyrst og fremst af hagræðingu í rekstri. Munar þar mest um að ekki var ráðið að sinni í 
störf kennara sem hættu en slíkt mun væntanlega þurfa að gera fljótlega. Upphæð heildarrekstrargjalda 
jókst engu að síður um 5,6% á milli ára eða um 15,1 m.kr. Þar ræður mestu að framhaldsskóladeildin á 
Vopnafirði var rekin allt árið 2017 en einungis 5 mánuði á árinu 2016 (var formlega stofnsett 1. ágúst 
2016).  
 
Höfuðstóll eða ónotuð fjárheimild Framhaldsskólans á Laugum nam 12.136.297 kr. í árslok 2017. Staða 
Framahaldsskólans á Laugum á viðskiptareikningi við ríkissjóð var 8,4 m.kr í lok árs 2017. 

 
 

Laugum, 7. nóvember  2018 
  
Sigurbjörn Árni Arngrímsson skólameistari 
Þórunn Sigtryggsdóttir fjármálastjóri 
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