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Annáll haustannar 2013 við Fjölbrautaskóla Vesturlands
Fjölbrautaskóli Vesturlands var settur fimmtudaginn 22. ágúst. Þá fengu nemendur afhentar
stundaskrár. Regluleg kennsla hófst svo morguninn eftir, föstudaginn 23. ágúst. Síðasti kennsludagur á
önninni var 2. desember. Önninni lýkur þegar skólameistari slítur þessari samkomu og þeir 38
nemendur sem nú ljúka námi hafa verið brautskráðir frá skólanum.
Í upphafi annar voru 583 nemendur skráðir í skólann. Þetta er fækkun um tæp 9% frá haustönn 2012
þegar fjöldi nemenda við upphaf haustannar var 640. Fækkunin er mest hjá nemendum í reglulegu
námi og sérstaklega hjá eldri nemendum. Þrír yngstu árgangarnir eru álíka stórir og verið hefur. Ef til vill
er þetta til marks um að færra eldra fólk sæki í framhaldsskóla eða að það sæki í annars konar nám eins
og t.d. dreifnámið hjá okkur. Nemendum í dreifnámi í húsasmíði, sjúkraliðanámi og vélvirkjun fjölgaði á
önninni. Þessir nemendur eru eldri en tvítugir og sækja tíma síðdegis og um helgar. Dreifnámið hefur
gengið afskaplega vel og eldra fólk, sumt á sextugsaldri hefur verið ánægt með að fá tækifæri til að
ljúka starfsnámi. Um þriðjungur nemenda skólans er eldri en tvítugur og við getum verið stolt af því að
það vill koma í nám til okkar. Sumir hafa ekki lokið neinu framhaldsskólanámi og því minnkar svokallað
brottfall þegar þessir nemendur útskrifast frá okkur. Eins og kunnugt er er helst rætt um brottfall þegar
rætt er um framhaldsskóla í fjölmiðlum. Ég held að við getum fullyrt að á Akranesi fækki
brottfallsnemendum í hópi fullorðins fólks nokkuð hratt.
Á önninni hættu 17 nemendur í skólanum. Auk þess hættu margir í áföngum eða voru reknir úr þeim
vegna mikilla fjarvista. Þetta brottfall var 4,4 % á önninni sem er mun minna en það var á síðustu
haustönn en þá var það var 8,4%. Brottfall í FVA hefur alltaf verið frekar lítið samanborið við aðra
framhaldsskóla. Hugtakið brottfall hefur verið notað á tvennan hátt. Við notum það yfir nemendur sem
hætta í skólanum eða í áfanga á önninni. Í fjölmiðlum er það notað yfir nemendur sem ekki ljúka
lokaprófi af einhverri braut í framhaldsskóla eins og t.d. stúdentsprófi.
Nemendum skólans hefur fækkað nokkuð á síðustu árum eftir að fleiri framhaldsskólar voru stofnaðir á
Vesturlandi. Þá hafa fjárveitingar til skólans lækkað mun meira en nemur fækkun nemenda.
Fjárhagserfiðleikar hafa af þessum sökum hrjáð skólann síðan löngu fyrir hrun. Starfsmönnum hefur því
fækkað nokkuð en engu að síður hefur ekki þurft að grípa til uppsagna heldur höfum við ekki ráðið nýja
starfsmenn í stað þeirra sem hætta nema þess hafi þurft. Við stjórnendur FVA heyrum á stjórnendum í
mörgum skólum á höfuðborgarsvæðinu að þeir þurfi að grípa til uppsagna nú á næstunni vegna
fjárhagserfiðleika. Við gerum okkur vonir um að sleppa við það þó mjög kreppi að okkur.
Eftirfarandi breytingar urðu á starfsliði skólans á önninni:
Þorbjörg Ragnarsdóttir deildarstjóri í raungreinum er í námsorlofi skólaárið 2013 til 2014. Margrét Þóra
Jónsdóttir líffræðikennari er í barneignaleyfi. Flemming Madsen kennari í rafiðngreinum kom aftur til
starfa eftir leyfi. Kristín L. Kötterheinrich þýskukennari kom úr barneignaleyfi á önninni og lét þá Linda
Hængsdóttir af störfum en hún leysti Kristínu af. Sigurður Karl Ragnarsson kennari á málmiðnabraut
lét af störfum á önninni. Rúna Björk Gísladóttir á skrifstofu skólans og Hjördís Árnadóttir námsráðgjafi
eru í barneignaleyfi. Hrönn Ásgeirsdóttir sem starfað hefur í ræstingum hefur verið í leyfi. Hún lætur af
störfum frá áramótum. Margrét Helga Guðmundsdóttir hefur leyst hana af.
Lára Björk Gísladóttir og Hrönn Eggertsdóttir voru í hlutastarfi á önninni. Lára hefur m.a. kennt
sjúkraliðum og Hrönn hefur kennt myndlist á starfsbraut. Báðar kenna þær á næstu önn. Ævar
Buthmann var í leyfi fyrstu vikur annarinnar. Linda Hængsdóttir og Hörður Ó. Helgason fyrrverandi
skólameistari kenndu fyrir hann.
Loks skal þess getið að Guðný Rún Sigurðardóttir fjármálastjóri, sem fékk leyfi á síðustu önn, sagði
stöðu sinn lausri í haust. Auglýsa þurfti stöðuna aftur og í kjölfarið var Guðrún Lind Gísladóttir ráðin
fjármálastjóri ótímabundinni ráðningu en hún hafði verið ráðin tímabundið þegar Guðný hætti.
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Fimmtudaginn 29. ágúst kusu nýnemar Almar Knörr Hjaltason sem fulltrúa sinn í stjórn
nemendafélagsins og tók hann sæti í stjórn með þeim fimm sem kosin voru 18. apríl, en þau eru
Margrét Helga Isaksen formaður, Adda Malín Vilhjálmsdóttir, Bergþóra Ingþórsdóttir, Björn Þór
Björnsson og Freyja Kristjana Bjarkadóttir.
Í apríl voru Björn Þór Björnsson og Snorri Kristleifsson kosnir stjórnendur Viskuklúbbs. Alexander Aron
Guðjónsson, Rakel Rósa Þorsteinsdóttir og Sigrún Ágústa Sigurðardóttir voru kosin stjórnendur
leiklistarklúbbs. Kristinn Gauti Gunnarsson var kosinn stjórnandi Kvikmyndaklúbbs, Þorri Líndal
Guðnason stjórnandi Ljósmyndaklúbbs, Sindri Snær Alfreðsson stjórnandi Tónlistarklúbbs og Adda
Malín Vilhjálmsdóttir stjórnandi GEY (Góðgerðafélagsins Eynis).
Aðalfundur Foreldraráðs skólans var haldinn 1. október. Á fundinum var kjörin stjórn fyrir skólaárið
2013 til 2014. Hana skipa Arndís Halla Jóhannesdóttir, Guðrún Guðbjarnadóttir, Hulda Hrönn
Sigurðardóttir, Þórður Guðjónsson og Þórður Þórðarson. Varamaður var kjörinn Ágúst Valsson
Geir Gunnlaugsson landlæknir og Illugi Gunnarsson menntamálaráðherra heimsóttu skólann 23.
september og afhentu gulleplið, en það er árleg viðurkenning Landlæknisembættisins fyrir
framúrskarandi starf og árangur í heilsueflingu. Fjölbrautaskóli Vesturlands er þriðji skólinn sem hlýtur
þessa viðurkenningu. Starfi heilsueflingarhópsins var stjórnað af hópi undir forystu Jónínu Höllu
Víglundsdóttur. Aðrir í hópnum voru Freyja Kristjana Bjarkadóttir og Margrét Helga Isaksen sem
stjórnuðu íþróttaklúbbi nemendafélagsins í fyrra og kennararnir Anna Bjarnadóttir, Dröfn Viðarsdóttir,
Helgi Magnússon, Hjördís Árnadóttir, Margrét Þóra Jónsdóttir og Steinunn Eva Þórðardóttir.
West-Side var haldið í lok október en þá bauð Nemendafélag Menntaskóla Borgarfjarðar
Fjölbrautaskóla Snæfellinga og okkar skóla til Borgarness. Þar var keppt í íþróttum og haldin
spurningakeppni. Um kvöldið var svo dansað. Samkoman fór vel fram en við Akurnesingar urðum að sjá
af bikarnum í hendur heimamanna.
Ýmislegt fleira gerðist á önninni: haldnir voru dansleikir og fleiri samkomur nemenda. Skammhlaup fór
fram í október en það er keppni þar sem öllum nemendum skólans er skipt í 8 lið sem keppa innbyrðis.
Þá var opið hús á starfsbraut og fleira mætti nefna sem gert var á önninni .
Í lokin langar mig til að nefna nokkur atriði til að undirstrika að við getum verið stolt af skólanum okkar.
Nemendur FVA eru að jafnaði 3,9 ár að ljúka stúdentsnámi og eru í öðru sæti af framhaldsskólum
landsins. Við erum ofarlega í könnun SFR sem nefnist Stofnun ársins. Í könnun Frjálsrar verslunar var
þessi skóli talinn í hópi átta bestu.
Við megum líka vera ánægð með árangur okkar nemenda í námi. Þeim sem ljúka iðnnámi héðan gengur
vel á sveinsprófum og þeir eru eftirsóttir í vinnu. Okkar nemendum vegnaði best af öllum í Háskóla
Íslands skv. könnun sem Háskólinn gerði. Í öðru og þriðja sæti voru tveir gamlir menntaskólar. Við
útskrifum um 1,8% allra stúdenta á landinu og frá okkur eru um 2,4% allra nemenda við Háskóla
Íslands. Hlutfallið frá okkur er því þriðjungi ofan við landsmeðaltal.
Það er ekki einungis að okkar nemendum vegni vel í námi og starfi heldur virðast þeir vera sérlega
ánægðir í Fjölbrautaskólanum. Í könnun sem gerð var nýlega sögðust 93% vera ánægðir með að vera í
FVA og 94% sögðu líðan sína í skólanum góða. Þá kemur í ljós að nemendur skólans reykja síður og
neyta minna áfengis en nemendur flestra annara framhaldsskóla
Læt ég nú lokið annál haustannar 2013 og óska ykkur sem útskrifist frá skólanum til hamingju með
þann áfanga sem þið hafið náð. Þið megið vera stolt af að hafa lokið námi við Fjölbrautaskóla
Vesturlands og við sem hér störfum erum stolt af ykkur og því sem þið gerið gott í framtíðinni.
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