
38.	  fundur	  skólanefndar	  Menntaskólans	  á	  Tröllaskaga	  haldinn	  27.	  janúar	  2015,	  
kl.	  13:00	  í	  húsnæði	  skólans	  í	  Ólafsfirði.	  

Mættir:	  Hildur	  Ösp	  Gylfadóttir	  formaður,	  Helgi	  Jóhannsson,	  Jónína	  Magnúsdóttir,	  
Preben	  Jón	  Pétursson,	  Ívan	  Darri	  Jónsson	  fulltrúi	  nemenda,	  Þórarinn	  Hannesson	  
fulltrúi	  kennara,	  Björg	  Traustadóttir	  fulltrúi	  foreldra,	  Lára	  Stefánsdóttir	  
skólameistari	  og	  Jóna	  Vilhelmína	  Héðinsdóttir	  aðstoðarskólameistari.	  Edward	  
Huijbens	  boðaði	  forföll.	  
	  
Dagskrá	  
	  
1.	  Stefnumótun	  varðandi	  menningarlíf	  
Hildur	  Ösp	  formaður	  rifjaði	  upp	  stöðu	  málsins	  sem	  legið	  hefur	  niðri	  um	  tíma.	  
Samþykkt	  að	  vekja	  málið	  að	  nýju	  og	  senda	  skjal	  sem	  skólameistari	  hefur	  unnið	  
aftur	  á	  nefndarmenn.	  Stefnt	  er	  að	  því	  að	  taka	  málið	  upp	  á	  næsta	  fundi.	  
Lára	  upplýsti	  að	  gerður	  hefði	  verið	  samningur	  við	  Listhús	  í	  Fjallabyggð.	  Ida	  
Semey	  er	  tengiliður	  og	  skipuleggur	  samskipti	  skólans	  og	  Listhússins.	  
	  
2.	  Námsframboð	  skólans	  
Lára	  upplýsti	  að	  ákveðið	  hefði	  verið	  að	  halda	  ótrauð	  áfram	  á	  þessari	  önn	  og	  tekið	  
var	  við	  umsóknum	  meðan	  hópastærð	  leyfði.	  Að	  mestu	  er	  um	  hefðbundið	  
námsframboð	  að	  ræða	  en	  nefna	  má	  nýja	  áfanga	  eins	  og	  mat	  og	  menningu,	  
tölvuleiki	  sem	  námstæki	  og	  kvikmynda-‐	  og	  tölvuleikjagagnrýni.	  
	  
3.	  Niðurstöður	  haustannar	  
Aðstoðarskólameistari	  fór	  yfir	  niðurstöður	  haustannar.	  Meðaleinkunn	  úr	  öllum	  
áföngum	  sem	  hafa	  tölueinkunn	  var	  6,62	  sem	  er	  heldur	  hærra	  en	  á	  vorönn	  (6,57).	  
Nemendur	  skiluðu	  alls	  139	  nemendaígildum	  en	  starfsbraut	  skilaði	  14,5.	  Samtals	  
eru	  það	  því	  153,5	  nemendaígildi.	  Nemendaígildi	  fjárhagsársins	  2014	  eru	  því	  132	  
en	  144,9	  með	  starfsbrautinni.	  Brottfall	  á	  haustönn	  var	  4%	  sem	  er	  fjórum	  
prósentum	  minna	  en	  á	  vorönn	  2014.	  Meðalfall	  í	  áföngum	  var	  12%	  sem	  er	  
tveimur	  prósentum	  lægra	  en	  á	  vorönn.	  Meðalhópanýting	  var	  66%.	  
	  
4.	  Önnur	  mál	  
	  
4.1	  Niðurstöður	  úr	  könnun	  Framhaldsskólapúlsins	  
Aðstoðarskólameistari	  kynnti	  niðurstöður	  úr	  könnun	  sem	  
Framhaldsskólapúlsinn	  lagði	  fyrir	  nemendur	  að	  ósk	  sjálfsmatshóps.	  Könnun	  
þessi	  kemur	  í	  stað	  viðhorfskönnunar	  nemenda	  og	  eineltiskönnunar	  sem	  áætlað	  
væri	  að	  færi	  fram	  á	  haustönn	  2014.	  Könnunin	  tekur	  m.a.	  til	  viðhorfs	  nemenda	  til	  
náms	  og	  skólans,	  eineltis	  og	  líðanar.	  
	  
4.2	  Fjármál	  skólans	  
Niðurstaða	  síðastliðins	  árs	  var	  innan	  marka.	  Áætlun	  gerir	  ráð	  fyrir	  að	  vorönn	  
verði	  einnig	  innan	  marka	  þótt	  nemendaígildum	  á	  fjárlögum	  hafi	  fækkað.	  
Skólameistari	  upplýsti	  að	  árið	  liti	  vel	  út.	  	  
Rætt	  var	  um	  að	  nauðsynlegt	  væri	  að	  halda	  áfram	  að	  vinna	  að	  húsnæðismálum	  
skólans.	  	  



4.3	  Störf	  skólanefndar	  
Hildur	  Ösp	  formaður	  hóf	  umræðu	  um	  störf	  og	  hlutverk	  skólanefndarinnar.	  Fór	  
hún	  yfir	  gátlista	  sem	  hún	  hefur	  nýtt	  sér	  í	  öðrum	  störfum.	  Velti	  hún	  upp	  hvort	  
ástæða	  væri	  til	  að	  fara	  yfir	  slíkan	  lista	  og	  leggja	  mat	  á	  starfið.	  Skólameistari	  
fagnaði	  umræðunni	  og	  taldi	  nauðsynlegt	  að	  skoða	  þetta.	  Nokkrar	  umræður	  urðu	  
um	  störf	  skólanefndarinnar.	  
	  
Fleira	  ekki	  gert	  og	  fundi	  slitið	  kl.	  14:25	  


