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Dagskráin er eftirfarandi: 
Efni fundarins er eftirfarandi: 

1. Ársreikningur skólans – Signý kynnti 
2. Listmenntabraut 
3. Kynjafræði – svara fyrirspurn síðan á síðasta fundi – glærur Helga 
4. Önnur mál 

Fundargerð: 

Ársreikningur skólans 

Signý Marta fjármálastjóri kynnti ársreikninginn 

• Helsta ástæða fyrir lækkun framlags til skólans er að áætluðum ársnemendum hefur fækkað 
(1,7 M per ársnemanda) 

• Viðbrögð til að spara:  
o Lítið um nýráðningar og reynt að minnka yfirvinnu 

▪ Verið mikið um veikindi á árinu 
o Efnisgjöld verða hækkuð í hússstjórn og efnisgjald sett á í myndlist 

▪ 4000 kr. í myndlist og 10 000 kr. í hússtjórn 
o Verið að endurskoða liði undir sértekjur – flokka betur í bókhaldinu 

• Endurnýjun verið á húsgögnum ( 22M framlag í eignakaup vel nýtt) í kennslustofur og 
fartölvum til starfsfólks 

• Búast má við mjög þungum rekstri og áframhaldandi halla. 
 

Listmenntabraut – LMB 

Ferli í gangi við að innleiða nýja braut sem innritað verður á haustið 2023. Listmenntabraut 
þar sem 30 einingar verða bundnar í myndlist eða 30 einingar í leiklist og þar að auki 30 
einingar í öðrum listgreinum ( myndlist/leiklist og aðrar greinar sem tengjast listum eins og 
tónlist, dans og bóklegir áfangar ( skapandi skrif, leikritun,  …. ) 

Brautarplanið er komið á heimasíðuna. Viðtökur mjög góðar á meðal starfsfólks og nemenda. 

Tegund 
fundar: 

Skólanefndarfundur 

Fundarritari: Helga Jóhannsdóttir Dagsetning: 15.3.2023 

Fundarstjóri:  Steinn Jóhannsson Tími: kl. 16:30 

Mætt: 

Fundinn sátu:  

Helga Jóhannsdóttir,  Steinn Jóhannsson, Hugrún R 
Hólmgeirsdóttir ( fulltrúi kennara),  Margrét M. Norðdahl, Rúna 
Guðmundsdóttir (varafulltrúi kennara),  Hrefna Tryggvadóttir 
forseti NFMH,  Einar Örn Ævarsson,  Magnea Gná Jóhannsdóttir,  
Gylfi Guðmundsson (foreldrafélagi),  

Signý Marta gestur 

____________________________________________ 

Tilefni: Fundur nr. 1 
2023  

Forföll 
Aðalsteinn Haukur Sverrisson (Formaður skólanefndar),  Eyþór 
Laxdal Arnalds.   

 

https://www.mh.is/is/namid/skipulag-nams/namsbrautir-fra-hausti-2016/listmenntabraut
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Kynjafræði í MH 

Kynjafræði hefur verið kennd síðan 2013. Alls hafa 33 hópar verið kenndir í kynjafræði þ.e. ca 
780 nemendur. Um 30% nemenda eru með kynjafræði í námsferli. 31% útskriftarefna 
haustannar 2022 voru með kynjafræði í námsferlinum og 25% útskriftarefna vorannar 2023 
eru með kynjafræði í námsferlinum.  

2 hópar eru í kynheilbrigði vorönn 2023 og 21 (30 í varaval)  nemendur hafa valið kynjafræði 
og 35 ( 24 í varaval) nemendur hafa valið kynheilbrigði haust 2023 .  

 

Starfsmannabreytingar 

Nokkrir að hætta vegna aldurs: Áfangastjóri, húsvörður, netstjóri, ... 

Vantar í afleysingu í nokkrum greinum …  

Verið að skoða að ráða tómstundafulltrúa – frá og með næsta hausti. Viðkomandi myndi 
hafa umsjón með félagslífi nemenda og koma að forvarnarmálum. 

 

Önnur mál 

• Fimmta sæti í stofnun ársins og áfram fyrirmyndarstofnun sem er mjög ánægjulegt 

• Ytri úttekt gekk vel og skýrslan er á heimasíðunni 

• Farið verður í að gera nýtt mötuneyti fyrir nemendur í sumar. Einnig verður unnið að ýmsum 
öðrum endurbótum á húsnæðinu. 

 

Fundi slitið 17:45. 

Næsti fundur miðvikudaginn 14. júní 2023 

 

______________________________ 

 

Við viljum benda fundarfólki á að Strætó númer:13 stoppar í Hamrahlíð, 1-3-6 stoppar við 
Miklabraut/Hlíðar, 1-4 stoppar við Kringlumýrarbraut, 2 – 14 við Borgarleikhúsið, 57 við 
Kringlumýrarbraut/Miklabraut/Hlíðar, 18 Bústaðaveg 

https://www.mh.is/is/skolinn/skolinn-og-starfid/sjalfsmat-og-uttektir/uttektir-mennta-og-menningarmalaraduneytis

