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Nýtur lífsins í Sólarfylkinu
Elva agnarsdóttir stundar skiptinám við háskóla í Brisbane í Ástralíu. Skólinn er risastór, veðrið nær 
alltaf gott og fólkið er vinalegt. Eftir lokaprófin í júní ætlar hún að ferðast meira um landið. ➛2

Elva Agnarsdóttir (t.v.) ásamt vinkonu sinni Svanhvítu Birtu Guðmundsdóttur. Þær stunda báðar skiptinám í Brisbane í Ástralíu þar sem sólin skín og dýralífið er fjölbreytt.

Það sem þjálfunin færir þér:
• Aukið sjálfstraust, sterkari sjálfsmynd og aukin vellíðan
• Trú á eigin getu, skýrari markmið og meiri árangur
• Kynnist nýju fólki, bætir samskiptahæfni og styrkir sambönd
• Jákvæðara viðhorf og minni kvíði

Sumarnámskeið hefjast:
20 til 25 ára 28. maí og 7. ágúst
16 til 19 ára 29. maí og 8. ágúst
13 til 15 ára 5. júní og 8. ágúst
10 til 12 ára 11. júní og 8. ágúst

Ókeypis kynningartími 22. maí – Skráning á dale.is/ungtfolk 
Nánari upplýsingar og skráning á dale.is eða í síma 555 7080

Upplifðu, njóttu og 
skapaðu tækifæri
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Svanhvít og Elva hafa verið duglegar að ferðast og skoða Ástralíu. Eftir lokaprófin stefna þær á frekari ferðalög.

Stöðug veðurblíða, kóngulær, 
fjölbreytt dýralíf og vin-
gjarnlegir heimamenn eru 

meðal þeirra þátta sem einkenna 
dvöl Elvu Agnarsdóttur í Brisbane 
í Ástralíu þar sem hún stundar 
skiptinám við Queensland Univer-
sity of Technology (QUT).

Elva, sem stundar nám í fjár-
málaverkfræði við Háskólann í 
Reykjavík (HR), hefur lengi átt 
sér þann draum að heimsækja 
Ástralíu, ekki síst út af fjölbreyttu 
dýralífi. Þegar HR bauðst skólavist 
fyrir tvo nemendur í skiptinámi 
við QUT stukku Elva og vinkona 
hennar, Svanhvít Birta Guðmunds-
dóttir, til og dvelja nú í góðu yfir-
læti í Sólarfylkinu eins og Queens-
land er gjarnan kallað meðal 
heimamanna.

Elva segist kunna virkilega vel 
við sig í QUT sem er að hennar 
sögn risastór skóli. „Ég sé aldrei 
sömu andlitin og villist enn innan 
skólalóðarinnar. Skólinn skiptist 
í tvö stór svæði og gengur strætó á 
milli þeirra. Mín megin eru margar 
skólabyggingar og m.a. rúmlega 
20 veitingastaðir, læknamið-
stöð, apótek, búð, leikskóli, stór 
líkamsræktarstöð með sundlaug, 
bókabúð, bar og nokkur söfn.“

Enginn spyr í tíma
Á þessari önn tekur Elva þrjá 
áfanga sem fara upp í val í verk-
fræðinámi hennar í HR. „Fögin 
heita Data Analysis, Economics og 
Global Business. Náminu er skipt 
upp í tveggja klst. fyrirlestra, sem 
eru einu sinni í viku, og dæma-
tíma sem eru líka vikulega. Fyrir-
lestrarnir eru mjög fjölmennir og 
eru t.d. 1.800 nemendur með mér í 
hagfræði. Hér er ekki verið að rétta 

upp hönd í tíma og spyrja kennar-
ana spurninga eins og á Íslandi 
heldur er það bannað.“

Dæmatímarnir eru öllu fámenn-
ari og mikið lagt upp úr því að 
nemendur tali saman og tjái sig um 
námsefnið segir Elva. „Allt námið 
og verkefni eru miklu skýrar sett 
fram en heima og allt námsefni fer 
á netið svo oft getur verið þægi-
legra að læra heima. Hérna er 
verkefnavinna stór hluti námsins 
og gilda þau oft mikið af lokaein-
kunn. Ástralar byrjar fyrr í háskóla 
en Íslendingar og mér finnst flestir 
í kringum mig vera um 17 ára 
aldurinn á meðan fólk á mínum 
aldri er margt búið að klára mast-
ersnám sitt hér.“

Skóladagarnir eru mjög stuttir 
hjá Elvu og það er frí á mánu-
dögum og fimmtudögum. „Það er 
örsjaldan heimavinna og þá aðeins 
ef það eru stór verkefni fram 
undan, sem er venjulega einu sinni 
eða tvisvar yfir önnina í hverjum 
áfanga svo að frítíminn er mjög 
mikill. Námið gengur vel hjá mér 
og það er alltaf jafn góð tilfinning 
að fara í stuttbuxum í skólann.“

Útgefandi: 
365 miðlar 

Veffang:  
frettabladid.is

Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sölumaður auglýsinga:  
Ólafur H. Hákonarson, olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433

Ferðaðist um páskana
Elva og Svanhvít búa saman í 24 
hæða byggingu rétt hjá skólanum 
og deila íbúðinni með tveimur 
stelpum frá Asíu. „Hér búa bara 
nemendur og ég er því búin að 
eignast fullt af vinum sem ég eyði 
tíma með flest kvöld vikunnar. 
Þetta eru krakkarnir frá Ástralíu, 
Bretlandi og fleiri löndum Evrópu.“

Fyrir vikið er nóg að gera utan 
skólans. „Ég er m.a. byrjuð að 
keppa í íþrótt sem er kölluð „net-
ball“ en ég hafði aldrei heyrt um 
hana áður. Henni svipar til körfu-
bolta nema það má ekki hlaupa 
með boltann. Ég fékk líka vinnu 
hjá jógastúdíói hérna rétt hjá og 
kenni þar einn tíma á viku. Einn-
ig finnst mér rosalega gaman að 
hlaupa úti, kíkja í jóga, taka langa 
göngutúra, labba í görðunum og 
fara á markaði til að kaupa ávexti 
og grænmeti frá bændum.“

Síðustu páskar nýttust vel til 
ferðalaga þar sem tveggja vikna 
frí var í skólanum vegna Sam-
veldisleikanna sem voru haldnir 
í Queensland þetta árið. „Ég kíkti 
m.a. til Sydney og skoðaði Blue 
Mountains, Melbourne og Cairns 
þar sem ég snorklaði í Kóralrifinu 
mikla (Great Barrier Reef ). Landið 
er allt mjög fallegt og ég ætla að 
ferðast meira um eftir lokaprófin 
sem eru í júní. Um helgar hef ég kíkt 
með vinum niður á Gold Coast og 
Sunshine Coast þar sem við höfum 
ekki alvöru strönd hér í Brisbane.“

Vinalegt fólk
Elva er virkilega hrifin af Brisbane 
og segir borgina yndislega í alla 

staði. „Mjög stór hluti íbúa er ætt-
aður frá Asíu sem þýðir m.a. að hér 
er mikill fjöldi sushi-staða og ann-
arra asískra veitingastaða. Borgin 
er mjög hrein og veðrið er eigin-
lega alltaf gott. Núna er kominn 
vetur svo það er að kólna en hitinn 
er enn þá vel yfir 20 gráðum.“

Hún segir Ástrala miklu vinalegri 
og hjálplegri en Íslendinga. „Hér 
byrjar fólk að spjalla upp úr þurru 
úti á götu og í lyftum og maður 
fær oft að heyra alla ævisöguna 
á nokkrum mínútum. Kaffihúsa-
menningin hér er miklu útbreidd-
ari og algengt að sjá fólk mætt á 
kaffihús vel fyrir kl. 7 á morgnana 
í morgunmat enda er sólin komin 
upp um kl. 6. Íbúar borgarinnar 
eru líka duglegir að hreyfa sig. Ég 
reyni t.d. að mæta kl. 7 á hverjum 
laugardagsmorgni út í almennings-
garð þar sem ég hleyp 5 km með 
500 hlaupurum.“

Kóngulær venjast
Áður en Elva kom til Ástralíu hafði 
hún heyrt margar sögur um snáka 
þar í landi. „Margir heima virðast 
halda að hér séu snákar út um allt 
en ég hef ekki mikið rekist á þá. 
Hins vegar eru kóngulær alls staðar 
og finnst mér núna orðið eðlilegt 
að rekast á stórar kóngulær hvar 
sem er. Fyrir utan borgina hef ég 
rekist á villt dýr, m.a. kengúrur, 
snáka, krókódílsunga og kóala-
birni.“

Eftir útskrift frá Háskólanum 
í Reykjavík segist Elva stefna í 
mastersnám erlendis. „Það sem 
fjármálaverkfræðin býður m.a. 
upp á eru störf innan fjárfestinga-
banka, vogunarsjóða og lífeyris- og 
fjárfestingarsjóða. Planið mitt er 
samt aðeins öðruvísi – ég stefni á 
að opna jógastöð á Íslandi og ef 
það gengur vel þá líka litla líkams-
ræktarstöð.“

Elva er virkilega hrifin af Brisbane og segir borgina yndislega í alla staði.

Fyrirlestrarnir eru 
mjög fjölmennir og 

eru t.d. 1.800 nemendur 
með mér í hagfræði. Hér 
er ekki verið að rétta upp 
hönd í tíma og spyrja 
kennarana spurninga 
eins og á Íslandi heldur er 
það bannað.

Sumarskólinn í FB
• Kennt verður frá 28. maí til og með 23. júní
• Prófdagar verða 25. 26. og 27. júní
• Um 60 áfangar verða í boði
• Boðið er upp á marga áfanga í dreifnámi
• Nemendur mega taka eins marga áfanga og þeir kjósa
• Það er ekki mætingaskylda í Sumarskólanum í FB

Verð fyrir fimm feininga áfanga er 29.000 kr

Skráning í fullum gangi á www.fb.is 

Allar nánari upplýsingar á www.fb.is og sumar@fb.is
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Hulda Mjöll Hauksdóttir. 

Áður fyrr var viðurkenning 
bókara í raun staðfesting á 
þekkingu og færni þeirra 

sem þegar störfuðu sem bókarar en 
í dag er þetta breytt og fleiri vilja 
reyna við prófin,“ segir Hulda Mjöll 
Hauksdóttir, verkefnastjóri hjá 
Endurmenntun Háskóla Íslands, 
um hina svonefndu Þriggja þrepa 
leið til viðurkenningar bókara. 
„Hjá Endurmenntun höfðum við 
um nokkurra ára skeið boðið upp 
á Undirbúningsnám til viðurkenn-
ingar bókara, þegar ákveðið var 
að bæta við að auki undirbúningi 
í reikningshaldi og bókhaldi. Við 
fundum fyrir aukinni eftirspurn 
þeirra sem vantaði þennan grunn 
og fundu ekki vettvang til að ná sér 
í þessa þekkingu og þjálfun. Með 
Þriggja þrepa leiðinni viljum við 
mæta þörfum þeirra sem skortir 
grunnþekkingu og reynslu en vilja 
skapa sér nýjan starfsvettvang sem 
viðurkenndir bókarar.“

Hulda Mjöll segir að eftirspurnin 
sé mikil, en hátt á þriðja tug nema 
eru á öðru þrepi núna og af þeim 
muni vafalaust flestir halda áfram 
á þriðja þrep og útskrifast vorið 
2019. „Það eru ekki endilega allir 
sem ætla sér að fara alla leið því 
námið er afar hagnýtt, hvort sem 
nemendur ætla að þreyta prófið til 
viðurkenningar bókara eða ekki. Í 
raun hentar þetta öllum sem vilja 
öðlast skilning og færni í að færa 
bókhald.“

Ein námslína á hverju misseri
Fyrsta þrepið er Grunnnám í bók-
haldi og er þar unnið með bók-
haldskerfið Reglu. „Nemendur fá 
aðgang að raunverulegu bókhalds-
kerfi og námsgögnin eru raun-
veruleg bókhaldsgögn,“ segir Hulda 
Mjöll. „Í náminu er bókhald fært 
rétt eins og gert er í atvinnulífinu 
og þessi þjálfun er mikils virði.“

Þegar komið er upp á annað 
þrep, Grunnnám í reikningshaldi, 
er farið yfir lög og reglugerðir sem 
tengjast starfinu, þ.e. meginreglur í 
reikningshaldi og lög um ársreikn-
inga. Unnið er út frá lagaumhverfi 
á Íslandi og horft til aðferða sem 
viðhafðar eru á bókhaldsstofum.

Þriðja þrepið, Undirbúningsnám 
til viðurkenningar bókara, er svo 
sett saman úr upprifjun af þrepi 
eitt og tvö með það að markmiði 
að undirbúa próftaka sem best fyrir 
próf til viðurkenningar bókara, en 
það er atvinnuvega- og nýsköp-
unarráðuneytið sem stendur fyrir 
þeim.

Spurð að því hvað það taki 
langan tíma að klára þrepin þrjú 
segir Hulda: „Þetta er ein námslína 
á misseri. Sá sem hefur Grunnnám 
í bókhaldi í haust, heldur áfram í 
Grunnnámi í reikningshaldi á vor-
misseri 2019 og Undirbúningsnámi 

til viðurkenningar bókara haustið 
2019. Hann getur svo þreytt prófin 
til viðurkenningar bókara sam-
hliða undirbúningsnáminu. Þetta 
þýðir að sá sem hefur námið í haust 
getur hlotið viðurkenningu sem 
bókari við útskrift í febrúar 2020.“

Bókarar alltaf eftirsóttir
Hún segir að í náminu núna sé 
bæði fólk sem unnið hefur við 
bókhald og aðrir sem ekki hafa 
reynslu af bókhaldsstörfum. „Þetta 
er fólk sem vill dýpka og staðfesta 
þekkingu sína og enn aðrir sem 
vilja auka við reynslu sína og færni. 
Ég heyrði hjá einni sem starfar 
við bókhald og lauk Grunnnámi 
í bókhaldi síðastliðið haust, að 
hún hefði þarna fengið það aukna 
sjálfstraust sem hana einmitt 
vantaði í starfi.“

Spurð um það hvort eftirspurn 
sé eftir bókurum á vinnumarkaði 
segir Hulda Mjöll: „Bókarar eru 
alltaf eftirsóttir. Það er ávallt eftir-
spurn eftir þeim og nánast orðin 
krafa að viðkomandi sé viður-
kenndur bókari.“

Kynningarfundur 16. maí
Kynningarfundur námsbrauta fer 
fram í Endurmenntun Háskóla 
Íslands, Dunhaga 7, miðvikudaginn 
16. maí og hefst kl. 16. Þar verða 
kynntar allar þær námsbrautir sem 
hefjast í haust hjá Endurmenntun. 
Þriggja þrepa leið til viðurkenn-
ingar bókara verður kynnt kl. 18 
og verða kennararnir sem hafa 
umsjón með hverju þrepi fyrir sig á 
staðnum og svara fyrirspurnum.

Nánari upplýsingar um þær náms-
brautir Endurmenntunar sem 
hefjast í haust má finna á endur-
menntun.is. Umsóknarfrestur er til 
5. júní.

Blundar  
  í þér bókari?
Svokölluð Þriggja þrepa leið samanstendur af þremur 
námslínum hjá Endurmenntun Háskóla Íslands – Grunn-
námi í bókhaldi, Grunnnámi í reikningshaldi og Undirbún-
ingsnámi til viðurkenningar bókara. Leiðin er sérstaklega 
ætluð þeim sem ekki hafa reynslu af bókhaldsstörfum 

Hjá Endurmenntun 
höfðum við boðið 

upp á Undirbúningsnám 
til viðurkenningar bók-
ara, þegar ákveðið var að 
bæta við að auki undir-
búningi í reikningshaldi 
og bókhaldi. Við fundum 
fyrir aukinni eftirspurn 
þeirra sem vantaði þenn-
an grunn og fundu ekki 
vettvang til að ná sér í 
þessa þekkingu og 
þjálfun. 
Hulda Mjöll Hauksdóttir
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Á GRUNNSTIGI
LEIÐSÖGUNÁM Á HÁSKÓLASTIGI 

STAÐNÁM – FJARNÁM

NÁM TIL LÖGGILDINGAR FASTEIGNA- OG SKIPASALA 
STAÐNÁM – FJARNÁM

ÖKUKENNARANÁM TIL ALMENNRA RÉTTINDA

Á FRAMHALDSSTIGI
FJÖLSKYLDUMEÐFERÐ

DIPLÓMANÁM Á MEISTARASTIGI
 JÁKVÆÐ SÁLFRÆÐI

DIPLÓMANÁM Á MEISTARASTIGI
 PMTO MEÐFERÐARMENNTUN
 SÁLGÆSLA

DIPLÓMANÁM Á MEISTARASTIGI

NÁMSLÍNUR ÁN EININGA
FJÁRMÁL OG REKSTUR 

STAÐNÁM – FJARNÁM

FORYSTA TIL FRAMFARA 
LEIÐ STJÓRNENDA TIL AUKINS ÁRANGURS

FRAMKVÆMDAFERLI MANNVIRKJAGERÐAR
STAÐNÁM EÐA FJARNÁM

GRUNNNÁM Í BÓKHALDI

GRUNNNÁM Í REIKNINGSHALDI
STAÐNÁM EÐA FJARNÁM

 HEILDRÆN FJÖLSKYLDUSÝN
VINNA MEÐ BÖRNUM OG FULLORÐNUM

 HUGUR OG HEILBRIGÐI
GERÐU GOTT LÍF BETRA

 UNDIRBÚNINGSNÁM – VIÐURKENNDUR BÓKARI
STAÐNÁM EÐA FJARNÁM

 VERKEFNASTJÓRNUN OG LEIÐTOGAÞJÁLFUN

KYNNINGARFUNDUR 16. MAÍ
UMSÓKNARFRESTUR TIL 5. JÚNÍ

NÁMSRÁÐGJÖF OG UPPLÝSINGAR: SÍMI 525 4444    ENDURMENNTUN.IS

NÁMSBRAUTIR Á HAUSTMISSERI

TAKTU 
SKREFIÐ



Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@frettabladid.is 

Íris Arngrímsdóttir á Vélaverkstæðinu Árteigi.

Íris að vinna við túrbínuna. „Bróðir minn, Óðinn Arn-
grímsson, er þarna líka og pabbi, Arngrímur Páll Jónsson,  
með hausinn inni í annarri túrbínu.“

Túrbínan klár sem kennslugagn. 
Íris og Vélaverkstæðið Árteigi gefa 
skólanum túrbínuna.  

Útskriftarhópur Írisar að loknum vel heppnuðum kynningum á útskriftarverkefnum í vélstjórn við VMA.

Þetta er Francis túrbína sem 
föðurbróðir minn, Eiður 
Jónsson í Árteigi í Út-Kinn, 

smíðaði fyrir nærri þrjátíu árum. 
Hún er með um 800 vatta afl og 
átti upphaflega að notast í sumar-
bústað en fór hins vegar aldrei upp 
en hefur safnað ryki inni á verk-
stæði í allan þennan tíma. Ég tók 
hana í gegn og gerði nothæfa, próf-
aði hana og sýndi fram á útreikn-
inga,“ segir Íris Arngrímsdóttir sem 
gerði upp vatnsaflstúrbínu sem 
lokaverkefni í vélstjórn við Verk-
menntaskólann á Akureyri. 

„Það þurfti að slípa hana alla 
upp og grunna og mála. Ég setti 
við hana rafala og smíðaði einnig 
vinnuborð undir hana,“ segir Íris. 
Verkefnið setur lokapunktinn á 
fimm ára nám Írisar. Hún segir 
bakgrunn sinn á vélaverkstæði 
fjölskyldunnar hafa haft áhrif 
á námsvalið. Að lokinni kynn-

30 ára vatnsaflstúrbína fær 
framhaldslíf sem kennslugagn

ingu gaf Vélaverkstæðið Árteigi 
túrbínuna sem kennslugagn til 
skólans.

„Pabbi og bróðir hans eru 
túrbínusmiðir og reka Vélaverk-
stæðið Árteigi. Þeir, ásamt afa, hafa 
smíðað fleiri en hundrað vatns-
aflstúrbínur sem settar hafa verið 
upp víða um landið og erlendis. Ég 
vinn í Laxárvirkjun sem nemi hjá 
Landsvirkjun. Hér eru tvær túrbín-
ur í gangi og framleiða 22 megavött 
en akkúrat núna er vélaskoðun 
sem þýðir tveggja vikna stopp á 
annarri túrbínunni. Þá er verið að 
yfirfara alla hluti og laga það sem 
ekki er hægt að laga á meðan hún 
er í gangi. Ég er í almennu viðhaldi 
og verkefnin eru eins misjöfn og 
þau eru mörg,“ útskýrir Íris.

Framtíðin sé óráðin og engar 
ákvarðanir hafa verið teknar um 
áframhaldandi nám. 

„Ég er bara ekki búin að ákveða 
framhaldið. Ég ætla bara að halda 
áfram að bæta í reynslubankann.“

Íris kynnti lokaverkefnið í 
Verkmenntaskólanum í liðinni 
viku, en alls kynntu tólf nemendur 
lokaverkefni sín. Íris segir verk-
efnin hafa verið hvert öðru flottara 
og kynningarnar gengið vel. „Það 
mætti fjöldi fólks til að fylgjast 
með en þetta gekk allt vel og kom 
bara vel út hjá okkur.“  

Íris Arngríms-
dóttir gerði upp 
gamla vatnsafls-
túrbínu sem 
hafði safnað ryki í 
meira en tuttugu 
ár. Túrbínan var 
útskriftarverkefni 
hennar í vélstjórn 
frá Verkmennta-
skólanum á Akur-
eyri. Skólinn fékk 
svo túrbínuna 
að gjöf sem 
kennslutæki. 

Kvöldskóli FB
Haustönn 2018

Húsasmiðabraut, 

Sjúkraliðabraut, 

Rafvirkjabraut, 

Fab-Lab áfangar

Margir áfangar til stúdentsprófs.

Kennsla hefst 22. ágúst 2018.

Allar nánari upplýsingar á www.fb.is og kvold@fb.is
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„Nemendur 
læra að ná 
árangri og að 
rísa undir þeim 
kröfum sem 
gerðar eru á 
vinnumarkaði,“ 
segir Vilhjálmur 
Egilsson, rektor 
Háskólans á 
Bifröst.

Kennsluaðferðir byggja á mikilli verkefnavinnu, bæði einstaklingsverkefnum og samvinnuverkefnum, og þjálfa nemendur til forystu í atvinnulífinu og samfélaginu. 

Háskólinn á Bifröst er við
skiptaháskóli sem býður 
upp á grunnnám og 

meistaranám í viðskiptafræði, 
lögfræði og félagsvísindum. 
Að sögn Vilhjálms Egilssonar, 
rektors Háskólans á Bifröst, felst 
sérstaða skólans m.a. í kennslu
aðferðunum sem þjálfa fólk í að 
leysa þau margvíslegu verkefni 
sem upp koma á hverjum vinnu
stað. „Skólinn er í fararbroddi í 
fjarnámi og námið er í lotum sem 
dreifir álaginu á nemendur mjög 
vel. Persónuleg samskipti milli 
nemenda og við kennara þjálfa 
fólk til að takast á við raunveru
legar aðstæður í fyrirtækjum og 
stofnunum samfélagsins. Nem
endur læra að ná árangri og að rísa 
undir þeim kröfum sem gerðar 
eru á vinnumarkaði.“

Tækifæri til vaxtar
Auk grunn og meistaranáms 
starfrækir Háskólinn á Bifröst 
Háskólagátt fyrir nemendur sem 
hafa ekki lokið stúdentsprófi. 
„Á síðustu 40 árum hefur námið 
í skólanum verið uppfært frá 
tveggja ára námi á framhalds
skólastigi til meistaranáms í takt 
við þróun menntunar í landinu og 
þarfir atvinnulífsins. Kennsluað
ferðirnar sem byggja á mikilli 
verkefnavinnu, bæði einstaklings
verkefnum og samvinnuverk
efnum, þjálfa nemendur til forystu 
í atvinnulífinu og samfélaginu. 
Auðvelt er að stunda nám með 
vinnu í Háskólanum á Bifröst 
og fólk fær tækifæri til að vaxa í 
starfi.“

Í fararbroddi í fjarnámi
Fjölbreytt námsframboð Háskólans á Bifröst hentar sérstaklega vel með vinnu. Nemendur læra 
þar að ná árangri og að rísa undir þeim kröfum sem gerðar eru á vinnumarkaði. 

Öll aðstaða fyrir nemendur og fjölskyldur þeirra er til fyrirmyndar.

Aðstaða til fyrirmyndar
Öll aðstaða og aðbúnaður er til 
fyrirmyndar að sögn Vilhjálms, 
hvort sem nemendur búa á Bifröst 
eða koma á vinnuhelgar. Leikskóli 
er á staðnum og góður grunnskóli 
er á Varmalandi. „Háskólinn á Bif
röst stendur framarlega í nýtingu 
tækni við kennslu. Þannig eru t.d. 

allir fyrirlestrar á netinu og nem
endur geta horft á þá þegar þeim 
hentar og eins oft og þeir vilja. 
Samverustundir með kennurum 
eru nýttar til verkefnavinnu og 
umræðna en mikil samskipti fara 
fram á milli nemenda og kennara 
með hjálp hvers kyns samskipta
tækni.“

Sterk tengsl myndast
Vilhjálmur segir samfélagið á Bif
röst einstaklega gott. „Nemendur í 
Háskólanum á Bifröst eru ein
staklingar en ekki kennitölur. Hér 
fá þeir persónulega þjónustu og 
kennsluaðferðirnar, sem innihalda 
mikla hópavinnu, þjappa nem
endum og kennurum saman. Í skól
anum myndast því sterk tengsl milli 
einstaklinga sem oft endast ævina 
út. Skólinn leggur mikla áherslu á 
að nýta tækifæri til að skapa vináttu 
og gagnkvæman stuðning milli allra 
í skólanum og styrkja nemendur til 
að standast miklar kröfur í námi og 
starfi á vinnumarkaðnum.“

Tækifæri eftir útskrift
Vilhjálmur segir að útskrifuðum 
nemendum gangi vel að fá góð 
störf á vinnumarkaði að námi 
loknu. 
   „Margir nemendur stunda nám 
með vinnu og vilja ná lengra 
þar sem þeir starfa. Það hefur 
gefist þeim vel og meðmæli eldri 
nemenda sem hafa náð árangri 
eru einn af helstu áhrifaþáttum 
þess að nemendur koma í skólann. 
Nemendur sem ekki eru samhliða 
á vinnumarkaði öðlast dýrmæta 
þjálfun í öguðum vinnubrögðum 
sem hefur hjálpað þeim að fá 
störf.“
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Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Jóhann Gunnar í miðið en með honum í undirbúningsnefnd eru Tryggvi Björn Davíðsson, Valgerður Freyja Ágústsdóttir og Hörður Vilberg. Maturinn á hátíðinni verður 
í anda gamla tímans en búist er við um 800 manns. MYND/SIGTYGGUR ARI

Menntaskólinn á Akureyri. 

Jóhann Gunnar Arnarsson, 
danskennari og bryti, er einn 
umsjónarmanna hátíðarinnar 

en hann heldur upp á 25 ára stúd-
entsafmæli í júní. Jóhann Gunnar 
vakti mikla athygli sem dómari í 
þáttunum Allir geta dansað á Stöð 
2. „Á hátíðinni hittast eins árs stúd-
entar ásamt afmælis árgöngum. 
Yfirleitt eru þetta þriggja daga 
hátíðarhöld og hefjast 14. júní. 
Gamlir bekkir hittast fyrsta 
daginn, afmælisárgangar daginn 
eftir og loks er það allur hópurinn. 
Hefð er fyrir því að 25 ára stúd-
entar skipuleggi hátíðina 16. júní 
sem fer fram í íþróttahöllinni,“ 
segir Jóhann.

Meðal þeirra sem mæta á 

   Þar sem kynslóðirnar       
dansa í takt
Gamlir nem-
endur Mennta-
skólans á Akureyri 
gera sér glaðan 
dag á júbílanta-
móti 16. júní en 
þemað er 100 ára 
fullveldi Íslands. 

hátíðina er bekkjarfélagi Jóhanns, 
Halldór Már Stefánsson, en hann 
er tónlistarmaður í Barcelona og 
hefur séð um sjónvarpsþætti hjá 
TV3 á Spáni. „Hann ætlar að troða 
upp og spila nokkur af lögum 
sínum. Veislustjórar verða Hörður 
Vilberg og Hlín Helga Guðlaugs-
dóttir. Þar sem fullveldisdagurinn 
er 1. desember og MA heldur alltaf 
árshátíð sína á þeim degi fannst 
okkur við hæfi að hafa þemað 
í ár tileinkað hundrað ára full-
veldisafmæli Íslands. Það verður 
ekki fataþema en matseðillinn 
verður mjög íslenskur. Við ætlum 
að bjóða upp á rúgbrauð með 
rjómaosti og reyktum silungi með 
vísan í lag sem gjarnan er sungið á 
göngum skólans, „Rúgbrauð með 
rjóma“, síðan er rækjukokteill, 
þorskur, lamb, pönnukökur og 
brodd brûlée sem er ekki ósvipað 
ábrestum,“ segir Jóhann. „Við 
tengjum matseðilinn við skólann 
og gamla tíma.“

Helena Eyjólfsdóttir ætlar að 
syngja með hljómsveitinni Í svört-
um fötum. „Helena er auðvitað 
stjarna á Akureyri og elstu stúdent-
arnir fóru gjarnan á ball með henni 
í Sjallanum í gamla daga. Hægt er 
að skrá sig á hátíðina bautinn.is/
jubilantar,“ segir Jóhann. „Yngstir 
á hátíðinni eru eins árs stúdentar 
sem kasta af sér hvíta kollinum á 
miðnætti en þeir elstu sem hafa 
boðað komu sína þetta árið eru 
60 ára stúdentar. Það má segja að í 
Höllinni muni kynslóðirnar dansa 
í takt en boðið verður upp á fjöl-
breytta skemmtun við allra hæfi,“ 
segir Jóhann.

Útskrift nýstúdenta er ævin-
lega 17. júní á Akureyri og Jóhann 
segir að hefð sé fyrir því að þeir 
gangi um götur bæjarins með hvítu 
kollana þann dag. „Núna erum 
við að plana að hafa árlega göngu 
nemenda upp að Skólavörðu á 
Vaðlaheiði en hún var reist þegar 
Reykvíkingar rifu sína niður sem 
var á Skólavörðuholtinu. Á Vaðla-
heiðinni stendur hún enn og það 
væri gaman að gamlir nemendur 
hittust árlega í slíkri göngu.“

 Yngstir á hátíðinni 
eru eins árs stúd-

entar sem kasta af sér 
hvíta kollinum á mið-
nætti en þeir elstu sem 
hafa boðað komu sína 
þetta árið eru 60 ára 
stúdentar. 
Jóhann Gunnar Arnarsson

MATSVEINN – MATARTÆKNIR
HEILSA OG MATUR
Ertu að vinna í mötuneyti? Viltu auka möguleika þína í starfi? 
Þá er þetta nám fyrir þig:
Matsveina-og matartæknanám er fyrir þá sem starfa eða vilja starfa við 
matreiðslu og stjórnun í eldhúsum leik-, grunn- og framhaldsskóla, vinnustaða og 
heilbrigðisstofnana. Námið er einnig heppilegt fyrir þá sem starfa á fiski- og 
flutningaskipum og í ferðaþjónustu.

INNRITUN STENDUR YFIR Á MENNTAGATT.IS TIL 31. MAÍ.

Menntaskólinn í Kópavogi
Sími: 594 4000
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Í Myndlistaskólanum í Reykjavík 
er boðið upp á fjölbreytt nám-
skeið fyrir börn og fullorðna og 

spennandi fullt nám í dagskóla. Sex 
námsleiðir eru í boði í dagskóla, 
það er tveggja ára listnámsbraut til 
stúdentsprófs og eins árs fornám 
og þeim sem hafa lokið stúdents-
prófi af listnámsbraut býðst að taka 
tveggja ára námsbrautir í keramik, 
málaralist, teikningu og textíl.

Listmálarabraut er nýjasta braut-
in og sú eina sinnar tegundar hér 
á landi. Fyrsti hópurinn af henni 
er nú að ljúka námi. Þar er lögð 
áhersla á að nemandinn læri tækni, 
efnistök og aðferðir við miðilinn og 
að tengja hefðbundna þekkingu í 
listgreininni við samtímann.

Mikil reynsla hjá kennurum
„Það er full þörf fyrir nám í málara-
list. Málun er mikilvægur hluti af 
samtímalist og í henni er fólgin 
ákveðin tæknikunnátta sem tekur 
talsverðan tíma að læra, svo hægt 
sé að nýta sér málun sem miðil,“ 
segir Kristín Gunnlaugsdóttir 
myndlistarkona sem hefur kennt 
við brautina og leiðbeinir nú 
nemendum við uppsetningu á vor-
sýningu þeirra.

„Námið hentar þeim sem vilja 
kafa djúpt í málun,“ segir Kristín. 
„Kennarar Myndlistaskólans eru 
mjög vel menntaðir starfandi lista-
menn sem búa yfir áratuga reynslu, 
svo þeir hafa miklu að miðla til 
nemenda. Ekki bara hvað varðar 

tækniatriði, heldur líka varðandi 
hvernig á að lifa sem listamaður og 
taka þátt í samfélaginu sem slíkur.“

Læra allar leiðir til  
að búa til málverk
„Hverri önn er skipt í tvennt,“ 
segir Kristín. „Fyrri hlutann er 
lögð áhersla á að kenna tækni og 

aðferðir en seinni hlutann er unnið 
úr því sem var verið að læra á verk-
stæði og lögð áhersla á sjálfstæð 
vinnubrögð.

Nemendur læra alls kyns tækni- 
og verkaðferðir sem tengjast málun 
og fá að kynnast og vinna með 
mörg ólík efni. Þeir læra líka um 
mismunandi aðferðir sem tengjast 

sögu málverksins sem miðils yfir 
í stafræna framsetningu,“ segir 
Kristín. „Það er í rauninni farið yfir 
allar mögulegar aðferðir til að búa 
til málverk.

Það eru svo ýmsir möguleikar 
að námi loknu. Nokkrir nem-
endur hafa leigt sér vinnustofu og 
ætla að fara að vinna sjálfstætt, en 

skólinn er með samning við skóla 
í Bretlandi sem býður upp á BA-
nám í málaralist og metur námið í 
Myndlistaskólanum til fulls,“ segir 
Kristín. „Þannig að þar er hægt að 
klára BA með einu ári af námi í við-
bót. Það eru að minnsta kosti tveir 
nemendur á leið í það núna.“

Í vor verður tekinn inn nýr 
hópur fyrir haustið, en umsóknar-
frestur rennur út 22. maí. Nánari 
upplýsingar er að finna á vefsíðu 
skólans, www.mir.is.

Vorsýning nemenda verður svo 
opnuð fimmtudaginn 10. maí í 
húsnæði skólans á 2. og 3. hæð 
JL-hússins, Hringbraut 121. Sýningin 
verður opin milli 13.00 og 18.00 
næstu daga en lokadagur er mánu-
dagur 14. maí. Verkin á sýningunni 
eru eftir 114 nemendur dagskólans.

Það er full þörf fyrir 
nám í málaralist. 

Málun er mikilvægur 
hluti af samtímalist og í 
henni er fólgin ákveðin 
tæknikunnátta sem tekur 
talsverðan tíma að læra, 
svo hægt sé að nýta sér 
málun sem miðil.
Kristín Gunnlaugsdóttir

Kristí n Gunnlaugsdóttir,  myndlistarkona og kennari við Myndlistaskólann í Reykjavík.   MYND/SIGTRYGGUR ARI.

Fyrir þá sem vilja fara dýpra í málun
Myndlistaskólinn í Reykjavík er eini skóli landsins sem býður námsbraut í listmálun. Kennarar eru 
vel menntaðir og margreyndir starfandi listamenn. Að námi loknu opnast ýmsir möguleikar.

UMSÓKNARFRESTUR TIL 22.MAÍ
LISTNÁMSBRAUT
→ TVEGGJA ÁRA NÁM TIL
  STÚDENTSPRÓFS
→ EINS ÁRS FORNÁM

ÁFANGANÁM Á BA-STIGI
→ KERAMIK
→ MÁLARALIST
→ TEIKNING
→ TEXTÍLL
HRINGBRAUT 121, 101 REYKJAVÍK - WWW.MIR.IS - S.551-1990
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Vissulega mun MBA-gráða 
gefa þér fjölbreytta starfs-
möguleika en sennilega ekki 

koma neinum á óvart. Ef þú hins 
vegar segist vera með háskólapróf 
í jóðli eða útsaumsfræðum er lík-
legra að augabrúnir lyftist.

Um víða veröld er hægt að 
stunda háskólanám í ýmsum 
óvenjulegum greinum sem gætu 
mögulega víkkað hugmyndir ein-
hverra sem halda að í háskóla læri 
fólk ekkert nema bókabé. Svo er 
óvenjulegt háskólanám ágætis-
umræðuefni í fjölskylduboðum. 
Hér eru nokkrar spennandi 
námsleiðir sem gætu hjálpað ein-
hverjum að ná Georg Bjarnfreðar-
syni í háskólagráðufjölda.

South Bank háskólinn í London 
býður tveggja ára nám í bökunar-
fræðum þar sem meðal annars er 
boðið upp á kúrsana súkkulaði-
mótun og framhald í brauðgerðar-
tækni að ógleymdri viðskiptafræði 
og kynningarfræði til að hjálpa 
nemendum að koma sér upp eigin 
bakaríum að námi loknu. Og 
heimavinnan er líkleg til að stuðla 
að vinsældum meðal fjölskyldu og 
vina.

Milli manns, hests og hunds 
liggur leyniþráður þó það sé helst 
samband manns og hests sem 
er til umfjöllunar í námsefninu 
í hestasálfræði sem er kennd til 
tveggja ára háskólagráðu við Trent 
háskólann í Nottingham. Kafað er 

í sálarlíf hesta en hið flókna og fal-
lega samband milli manns og hests 
líka kannað. Hafi þig dreymt um 
að verða hestahvíslari er tækifærið 
komið!

Í háskólanum í Birmingham er 
boðið upp á námsbraut í tíma-
fræði sem talin er sú eina sinnar 
tegundar í heiminum. Farið er í 
vísindi og listir sem tengjast tíma-
mælingum og bæði kennd úrsmíði 
og eðlisfræði auk þess sem heim-
speki tímans er á námskránni.

University of the Creative Arts 
í London býður upp á BA-gráðu í 
útsaumi þar sem hægt er að læra 
bæði sögu og tækni þessarar alda-
gömlu listgreinar en útsaumur er 
mikilvægur hluti af tískuhönnun 
meðal annars og tískuhúsin slást 
um nemendur sem útskrifast af 
þessari braut.

Háskólinn í Suður-Devon 
á Englandi lofar nemendum 
í snekkjufræði ekki að þeir muni 
verða í svölum sjóarabúningi í 
öllum aðalpartíunum í Cannes en 
hann lofar hins vegar þekkingu 
í siglingafræði og viðhaldi skipa 
og báta auk siglingaleyfis. Þá er 

einnig hægt að taka valáfanga í 
skútusiglingum og mótorbátum 
og þegar tveggja ára grunnnámi er 
lokið er hægt að bæta við ári svo 
úr verði BA-gráða.

Tveggja ára nám í mjólkurfræði 
og kúasmölun er í boði við Rease-
heath háskólann í hinu mikla 
landbúnaðarhéraði Cheshire þar 
sem áherslan er einna helst á kúa-
bændur og mjólkuriðnað. Þar er 
bæði farið í saumana á því hvernig 
á að annast kýr og reka mjólkurbú 
auk þess sem klaufsnyrting er 
meðal námsgreina.

Háskólinn í Luzern í Sviss er 
nýfarinn að bjóða upp á jóðl-
vísindi, annaðhvort sem þriggja 
ára BA- eða tveggja ára MA-gráðu. 
Kennslan hefst á næsta kennsluári 
og umsækjendur ættu að vanda sig 
einstaklega vel því aðeins er pláss 
fyrir fjóra nemendur svo sam-
keppnin verður hörð.

Ef þú hefur alltaf elskað Bítlana 
og talið framlag þeirra til tón-
listar það helsta á heimsvísu í 
hundruð ára þá má benda á að 
Hope háskólinn í Liverpool býður 
upp á tveggja ára MA-gráðu sem 
ber heitið Bítlarnir, popptónlist og 
samfélag.

Kent háskóli í Englandi býður 
upp á meistaranám í uppistandi 
fyrir lengra komna. Þar er kafað 
í leyndarmál grínsins en einnig 
farið í praktíska hluti eins og við-
skiptaáætlanagerð og bókhald.

Svo má ekki gleyma að geta 
þess að Cambridge háskóli hefur 
nýlega ráðið til sín prófessor sem 
hefur starfsheitið Prófessor Legó...

Harpa Harðardóttir og Sibylle 
Köll eru söngkennarar við 
Söngskólann í Reykjavík. 

Þær stjórna Ungdeild skólans og 
eru meðal stjórnenda í Nemenda-
óperu skólans. „Í vetur var mikið 
líf í kringum hópana og miklar 
framfarir hjá öllum söngvur-
unum,“ segja þær en nemendur 
Ungdeildar sungu meðal annars 
á jólatónleikum Eivarar í Hörpu, 
settu upp Skilaboðaskjóðuna 
eftir Jóhann G. Jóhannsson í Iðnó 
og tóku þátt í Barnamenningar-

hátíð Reykjavíkur auk þess sem 
Nemendaóperan setti upp Leður-
blökuna eftir J. Strauss í Hörpu og 
í Edinborgarhúsinu á Ísafirði með 
þátttöku heimamanna.

„Markmið söngnámsins við 
Söngskólann í Reykjavík er að 
kenna nemendum heilbrigða 
raddbeitingu, túlkun og fram-
komu,“ segir Harpa og Sibylle 
bætir við: „Námið er einstaklings-

miðað þar sem nemandinn 
ákveður sína stefnu; kórsöngur, 
einsöngur, söngleikir, ópera, 
dægurlagaflutningur eða bara 
heilsusamleg raddbeiting sem 
nýtist í hvaða starfi sem er. Nem-
endur eru þjálfaðir í sviðsfram-
komu og öðlast færni og reynslu 
í að syngja fyrir áheyrendur, lesa 
nótur og skilja tónfræði. Nem-
endur frá okkur hafa skilað sér 

inn í atvinnumennsku í tónlist á 
nánast hvaða sviði sem er: óperu, 
söngleikjum, leikhúsi, poppi, 
Eurovision, kórsöng, listinn er 
langur.“ Þær vilja benda á að Söng-
skólinn er fyrir allan aldur og þar 
er fyrir hendi áratuga reynsla í 
þjálfun radda á öllum aldri. Starfið 
sé enn fremur metnaðarfullt, 
strax frá því í ungdeildinni. „Við 
leggjum áherslu á að þroska bæði 

raddir, túlkun og smekk og veita 
tónlistaruppeldi,“ segir Harpa og 
nefnir sem dæmi að mikill áhugi 
hafi vaknað meðal ungra nemenda 
að syngja antík-aríur á ítölsku. 
Þær vilja einnig leggja áherslu á að 
félagslífið sé sterkt innan skólans 
og þar myndast mikil vinátta 
sem síðar skilar sér oftar en ekki í 
blómlegu samstarfi.

Garðar Cortes stofnaði Söng-
skólann árið 1973 og alla tíð hefur 
skólinn verið í samstarfi við The 
Associated Board of the Royal 
Schools of Music í Bretlandi. Þaðan 
koma prófdómarar tvisvar ár hvert 
og meta frammistöðu söngnema 
og píanónema, á alþjóðlegum 
grundvelli. Erlendu prófdómar-
arnir hafa haft orð á því hversu 
mikinn aga sé að finna í söngtækni 
og að hvergi í heiminum skili 
söngnemendur jafn góðum próf-
úrslitum og á Íslandi – og þeir fara 
víða um heim.

Söngskólinn býður upp á einka-
kennslu í söng og margs konar 
námskeið fyrir kóra og söngáhuga-
fólk á öllum aldri. Auk þess eru 
haldin ýmis meistaranámskeið 
fyrir nemendur skólans. 

Inntökupróf fyrir nám næsta 
haust verða þriðjudaginn 22. maí. 
Nánari upplýsingar má finna á 
heimasíðunni www.songskolinn.
is eða í síma 552-7366.

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Nemendur að lokinni vel heppnaðri sýningu hjá Söngskólanum í Reykjavík, á Ísafirði. 

Frábært tónlistaruppeldi  
og blómstrandi félagslíf

Háskólinn í Cambridge réð nýverið 
til sín prófessor til að sinna rann-
sóknum á sambandi leiks og þroska 
barna en það er alþjóðlega Legó-
stofnunin sem fjármagnar stöðuna 
sem heitir þess vegna Legóprófessor. 

Kýr eru flóknar verur og dugar ekkert 
minna en háskólagráða til að eiga 
við þær. 

Félagarnir í Mið-Íslandi þurfa sjálfsagt ekki mikið á MA-gráðu í uppistandi að 
halda en gætu mögulega sótt um kennslustöður. 

„Kökugerðarmaður tekur …“ próf í 
bakstursvísindum við South Bank 
háskólann í London.

Háskólagráður við hvert tækifæri
Sumir segja að ekki sé hægt að læra allt í háskóla en þar er hins vegar hægt að læra býsna margt, 
ólíklegustu sérfög sem hafa þó víða skírskotun enda þarf atvinnulífið fjölbreytni fyrst og fremst. 

Í Söngskólanum 
í Reykjavík eru 
nemendur frá 
10 ára aldri, allt 
frá byrjendum til 
nemenda sem 
vilja leggja tónlist 
fyrir sig í framtíð-
inni og læra sviðs-
framkomu, söng 
og samvinnu. 
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„Við viljum að á hverjum degi upplifi börn og unglingar ævintýri, komi heim 
úr skóla og frístundastarfi ánægð, hugsandi, forvitin, full ástríðu og vilja til að 
afla sér þekkingar og hafa áhrif,“ segir Helgi Grímsson, sviðsstjóri skóla- og frí-
stundasviðs Reykjavíkur. MYND/ERNIRVið höfum í rúmt ár unnið 

að mótun menntastefnu 
fyrir borgina. Allir starfs-

menn sviðsins, foreldrar, börn, 
sérfræðingar og almenningur hafa 
komið að þeirri vinnu og leiðar-
ljósið er að við ætlum láta drauma 
barnanna rætast,“ segir Helgi 
Grímsson, sviðsstjóri skóla- og frí-
stundasviðs Reykjavíkur.

„Við viljum að á hverjum 
degi upplifi börn og unglingar 
ævintýri, komi heim úr skóla og 

frístundastarfi ánægð, hugsandi, 
forvitin, full ástríðu og vilja til 
að afla sér þekkingar og hafa 
áhrif. Hugsunin er sú að skóla- og 
frístundastarf í Reykjavík stuðli 
að því að börn og unglingar 
verði leiðtogar í eigin lífi og láti 
drauma sína rætast. Með því að 
setja aukinn eldmóð í okkar starf 
viljum við stuðla að því að allir nái 
árangri og nái að fljúga á sínum 
vængjum.“

Styrkleiki og mannauður
Skóla- og frístundasvið mun 
einsetja sér að vinna að fimm 
hæfniþáttum þar sem aukin 
félagshæfni, sjálfsefling hvers og 
eins, aukin lestrarhæfni, skapandi 
hugsun og heilbrigði er í fyrir-
rúmi. „Hver og ein starfsstöð, þ.e. 
leikskólar, grunnskólar, frístunda-
heimili og félagsmiðstöðvar, býr 
yfir styrkleika í sínum mannauði 
og velur hvernig hún útfærir þetta. 
Auðvitað er unnið samkvæmt 
Aðalnámskrá leikskóla og grunn-
skóla en þetta er eitthvað sem sátt 
er um að setja í öndvegi,“ greinir 
Helgi frá.

Fyrr á árinu veitti borgin 40 
milljónir í þróunarsjóð og 60 
milljónum verður bætt við síðar 
á árinu. Á næsta ári verða 200 
milljónir veittar í sjóðinn og segir 
Helgi þetta fjármagn veita starfs-

stöðvum borgarinnar svigrúm 
til að þróa starf sitt að áherslu-
þáttum menntastefnunnar.

Fjölbreyttar og heilsueflandi 
frístundir
Nýlega var samþykkt ný stefna um 
frístundaþjónustu hjá Reykjavík 
en hvað felur hún í sér? „Mögu-
leikarnir í frístunda- og íþrótta-

starfi í borginni eru miklir. Við 
viljum bjóða upp á fjölbreyttar 
og heilsueflandi frístundir í öllum 
borgarhlutum sem hvetur til þátt-
töku og sköpunar og um leið betra 
samfélags fyrir alla aldurshópa, 
leikskólabörn sem eldri borgara. 
Við viljum nota betur það 
umhverfi sem við höfum og bæta 
það þannig að frítíminn verið eins 

uppbyggilegur, frjór og gefandi og 
nokkur kostur er,“ segir Helgi.

Betra starfsumhverfi
Undanfarið hefur mikil vinna 
verið lögð í að skoða starfsumhverfi 
leikskólakennara, grunnskólakenn-
ara og starfsfólks í frístundastarfi 
hjá Reykjavík. „Þegar er búið að 
gera heilmikið til að bæta starfsað-
stæður þeirra sem starfa innan 
leik- og grunnskóla og efla stuðning 
í kerfinu öllu. Fagfólki hefur fjölgað 
og tölvukostur og húsbúnaður 
verður endurbættur. Það er mikill 
hugur í borginni að efla allt skóla- 
og frístundastarf. Við viljum hvetja 
til þess að fólk fari í háskólanám 
í leikskólafræðum, grunnskóla-
fræðum og frístundafræðum. Í 
Borgarholtsskóla er líka fjölbreytt 
nám fyrir þá sem vilja mennta sig 
að hluta til að starfa innan leik- og 
grunnskóla,“ segir Helgi.

En hverjir eru að þínu mati helstu 
kostir þess að vinna í skóla- og frí-
stundastarfi hjá Reykjavíkurborg? 
„Það er mikill faglegur metnaður 
hjá borginni og góður stuðningur 
við fagfólk til að gera enn betur. Við 
erum með öflugt menntaumhverfi 
þar sem margar styrkar stoðir 
koma saman til að efla skóla og frí-
stundastarf. 

Ég spyr því: Viltu taka þátt í að 
láta drauma barnanna rætast?“

Viltu láta drauma  
barna rætast?
Í nýrri mennta-
stefnu Reykjavík-
ur er markmiðið 
að láta drauma 
barnanna rætast. 
Mikill hugur er í 
borginni að efla 
allt skóla- og frí-
stundastarf þar 
sem fagmennska 
er í fyrirrúmi.

LANGAR ÞIG AÐ VINNA 
MEÐ FRAMTÍÐ LANDSINS?
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar óskar e�ir fólki 
til starfa við �ölbreytt störf með börnum og unglingum. 
Undir skóla- og frístundasvið heyra: 

•   LEIKSKÓLAR

•   GRUNNSKÓLAR

•   FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐVAR

 

ANNA
ÆTLAR 
AÐ VERÐA
KENNARI

SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ 

REYKJAVÍKURBORGAR

Nánari upplýsingar á 
www.reykjavik.is/laus-storf/sfs
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Ég hafði aldrei sett í þvottavél 
þegar ég fór í Hússtjórnar-
skólann. Ég hafði bara búið við 

góða þjónustu heima hjá mömmu 
og í skólanum áttaði ég mig fyrst 
á hvað mamma gerði mikið á 
heimilinu og hvað húsverk geta 
verið vandasöm og tímafrek,“ segir 
leikarinn Hilmar Guðjónsson sem 
stundaði nám við Hússtjórnarskóla 
Reykjavíkur á haustönn 2005.

„Þá var ég búinn með mennta-
skólann og dreymdi um að verða 
leikari en komst ekki inn í Leik-
listarskólann. Í staðinn fyrir að 
fara þá í bara eitthvert háskólanám 
ákvað ég að verja tíma mínum 
betur og láta verða af því að fara í 
Hússtjórnarskólann.“

Hilmar var þar eini karlinn í 23 
kvenna hópi og bjó á heimavistinni.

„Leiga fyrir kvistherbergið var tíu 
þúsund krónur á mánuði og maður 
fékk að vaða í afganga í eldhúsinu 
og bætti á sig nokkrum kílóum í 
leiðinni. Það var alveg hrikalega 
næs og þegar maður fór á skrallið 

sleppti maður því að fara í röðina á 
Hlölla og fór í staðinn heim í steik 
og bernaise-sósu.“

Með próf í að strauja
Hilmar segir allt vera sjarmerandi 

við Hússtjórnarskólann.
„Þar ríkir einstaklega góður andi, 

húsið er alveg sérstakt og kennar-
arnir frábærir. Mikil vinátta varð til 
á milli nemenda og á kvöldin sátum 
við saman og prjónuðum heima-

vinnuna yfir sjónvarpinu. Mér þótti 
ekkert mál að vera einn með stelp-
unum. Ég varð algjörlega einn af 
stelpunum en datt dálítið út þegar 
þær fóru að tala um blæðingar 
og barneignir og fékk óstöðvandi 
málæði þegar ég hitti loks einhvern 
sem gat talað við mig um fótbolta,“ 
segir hann, sællar minningar.

Í dagsins önn segist Hilmar nýta 
allt sem hann lærði í Hússtjórnar-
skólanum.

„Allt sem sneri að heimilishaldi 
kom mér spánskt fyrir sjónir og 
stærsti lærdómurinn var að óttast 
ekki lengur eldamennskuna. Fyrr 
en varði var ég farinn að baka upp 
sósur, steikja sunnudagshrygg, 
skreyta brauðtertur og laga frómas. 
Mikið var lagt upp úr útsaumi, 
vefnaði og hannyrðum og ég lærði 
servéttubrot og er nú með próf í að 
strauja, sem er aldeilis nytsamlegt 
þegar strauja þarf skyrtur.“

Prjónaði morgungjöfina
Hilmar mælir með námi í Hús-
stjórnarskólanum fyrir alla þá sem 
eru í millibilsástandi og vita ekki 
upp á hár hvað þeir vilja læra eða 
gera.

„Þar er tímanum sannarlega vel 
varið. Maður þarf að gera allt sjálfur, 
stíga inn í óttann og klára verkefnin 
upp á eigin spýtur, sem er meirihátt-
ar veganesti út í lífið. Nú kann ég að 
elda allan hefðbundinn heimilismat 
þótt ég geri sjaldan fiskbúðing en 
væri annars enn að kaupa frosna 
pitsu og bæta við einu áleggi. Slátur 
hef ég reyndar ekki enn tekið þótt 
ég sé algjörlega tilbúinn til þess og 
að fara í berjamó eða eftir rabarbara 
til að setja í graut, saft og sultur. Ég 
treysti mér til þess alla leið og mun 
alltaf búa að þessu.“

Hilmar er líka duglegur að grípa 
í prjónana og gera við föt ef með 
þarf.

„Ég prjónaði peysu handa 
konunni minni í morgungjöf þegar 
við giftum okkur og svo á ég sauma-
sett sem ég gríp í þegar dytta þarf að 
einhverju með nál og tvinna. Frúin 
er ánægð með að ég kunni á þessu 
tökin. Við eigum von á barni og á 
óléttunni sé ég alfarið um heimilis-
störfin og eldamennskuna. Ég er 
enda með próf í því öllu og um að 
gera að nýta menntunina sem best. 
Næst á dagskrá er að prjóna heim-
fararsettið!“

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Hilmar í eldhúsinu heima þar sem hann er hvergi banginn að nýta menntun 
sína í eldamennsku og húsverkum á hverjum degi. MYND/STEFÁN

Varð strax einn af stelpunum
Leikarinn Hilmar Guðjónsson sá móður sína í nýju ljósi þegar hann fór til náms í Hússtjórnarskól-
anum. Hann prjónaði peysu handa ástinni sinni í morgungjöf og treystir sér vel til að taka slátur.

Margrét Sigfúsdóttir er skólastjóri  Hússtjórnarskóla Reykjavíkur, hér í vinsælli vefstofu skólans. MYND/ERNIR

Í Hússtjórnarskólanum lærir fólk 
svo margt fyrir lífið og námið er 
haldgott, engin spurning,“ segir 

Margrét Dóróthea Sigfúsdóttir sem 
verið hefur skólastjóri Hússtjórn-
arskóla Reykjavíkur í tuttugu ár.

„Það eru forréttindi að hlakka 
til hvers einasta dags og hafa yndi 
af sínu starfi. Það hefur líka góð 
áhrif á mann að vera dagana langa 
innan um glatt og hresst ungt fólk, 
sem og að starfa í svo hlýlegu og 
góðu húsi,“ segir Margrét. „Hér er 
einstaklega góður andi og nem-
endur segja að það sé dásamlegt að 
sofa í þessu húsi.“

Margrét segir suma nemendur 
hafa átt sér draum frá unga aldri 
um skólavist í Hússtjórnarskól-
anum og að heimavist í kvisther-
bergjum glæsilegs hússins við Sól-
vallagötu sé einkar vinsæll kostur.

„Nemendur utan af landi ganga 
fyrir en borgarbörnin vilja líka 
á heimavistina. Stelpurnar eru 
tvær til þrjár saman í herbergi og 
þegar einhver hefur viljað vera ein 
í herbergi gefst hún vanalega upp 
á því þegar hún heyrir skvaldrið 
í hinum, enda hvað er gaman að 
vera ein í herbergi á slíkum stað? 
Þær elska allar heimavistina, eign-
ast þar óskaplega góðar vinkonur 
og alveg yndisleg upplifun að 
sitja saman í skemmtilegum hóp, 
horfa á væmna sjónvarpsþætti, 
prjóna og poppa. Það er dýrmætt á 
tímum þegar allir sitja einangraðir 
í símum, hver í sínu horni. Ég segi 
þeim frekar að kynnast og tala 
saman. Ekki eyða dýrmætum tíma 
í netspjall við einhvern sem hvorki 
sést né hefur nærveru.“

Biðlistar á hverju ári
Margrét tekur nú við umsóknum 
í Hússtjórnarskólann fyrir næsta 
skólaár. Námið tekur eina önn og 
pláss er fyrir 24 nemendur.

„Það hefur alltaf verið eftirsótt 
að komast í Hússtjórnarskólann 

Húsverk og ævilöng vinátta
Það er opið hús í Hússtjórnarskóla Reykjavíkur í dag þar sem hægt er að skoða einstakt handverk 
nemenda og dýrindis bakstur. Í skólanum verður til vinskapur og haldgott veganesti út í lífið.

og biðlistar á hverju ári,“ upp-
lýsir Margrét. „Þetta er stíft nám 
en skemmtilegt þar sem skóla-
dagurinn hefst klukkan átta og er 
til klukkan fimm en honum lýkur 
á hádegi á föstudögum. Skólinn er 
svo eins og hvert annað heimili. 
Innifalið er fullt fæði, morgunmat-
ur, hádegismatur og miðdagskaffi, 
og þau sem eru á heimavistinni 
elda sér kvöldmat og hér eru alltaf 
til afgangar og nóg af súrmjólk, 
skyri og kornflexi, og brauði og 
áleggi, rétt eins og heima,“ útskýrir 
Margrét.

Í skólanum læra nemendur allt 
til góðs heimilishalds og verða þar 
færir á flestum sviðum.

„Veitt er menntun sem nýtist 

í daglegu lífi og er góður undir-
búningur undir frekara nám. Við 
undirbúum nemendur fyrir störf 
í ýmsum greinum samfélagsins 
og nemendur læra vandvirkni um 
leið og sjálfstraust þeirra og frum-
kvæði eykst,“ útskýrir Margrét 
sem kennir nemendum að halda 
heimili og að fara vel með.

„Allir þurfa að geta eldað ofan 
í sig, jafnvel þótt þeir búi einir. Í 
dag er almenningur hvattur til að 
borða hreinan mat sem er eldaður 
frá grunni og hér læra þeir það. 
Við kennum næringarfræði og 
hvers kyns matreiðslu frá grunni, 
að útbúa og elda allan venjulegan 
heimilismat og veislumat, að taka 
slátur, baka tertur og kransaköku, 

skreyta brauðtertur og gera saft 
og sultur úr rabarbara og berjum 
sem nemendur tína í berjamó á 
haustin, og allt þar á milli. Þá er 
kennt að þvo þvott þannig að hann 
verði fallegur og endingargóður, 
að strauja skyrtur og dúka, þrífa 
allt sem til fellur á heimili, prjóna, 
sauma út og vefa, en flestir verða 
heillaðir af því að sitja í vefstofunni 
og vefa sér fallega hluti. Allt er það 
eigulegt og dýrmætt og ber vitni 
um fagurt handverk og kunnáttu 
nemenda,“ segir Margrét.

Ógleymanlegt ævintýri
Handverk og hannyrðir eru í 
hávegum hafðar í Hússtjórnarskól-
anum og nemendur læra að sauma 

út mynstur í sængurfatnað og 
dúka, og sauma sinn eigin fatnað 
og jafnvel skírnarkjóla.

„Margar verða hissa þegar þær 
kaupa sér fallegt efni fyrir fáeina 
þúsundkalla og sauma sér svo kjóla 
sem myndu kosta tugi þúsunda út 
úr búð. Þær læra að taka snið úr 
blöðum, minnka þau og stækka 
eftir þörfum og breyta sniðum 
ef með þarf svo þau falli betur að 
líkamsvexti hvers og eins,“ segir 
Margrét.

Flestir nemendur Hússtjórnar-
skólans eru á aldrinum 18 til 22 ára 
en líka aðeins eldri og yngri.

„Meirihluti umsækjenda er kven-
fólk en líka einn og einn strákur 
og nú þegar hefur einn staðfest 
skólavist á haustönn og annar er 
búinn að senda inn umsókn. Það er 
gott fyrir stráka jafnt sem stelpur að 
fara í hússtjórnarnám og við höfum 
verið ofsalega heppin með piltana 
hér með stúlkunum okkar því allt 
þetta unga fólk er svo yndislegt.“

Að námi loknu fá nemendur öll 
námsgögn afhent til eignar.

„Við kveðjustund er mjög oft 
grátið enda sér þá fyrir endann á 
ógleymanlegu ævintýri. Nemendur 
bindast hér ævilöngum vina-
böndum og stundum koma gamlir 
árgangar í heimsókn sem hafa hist 
mánaðarlega í sextíu ár og eru 
alltaf vinkonur. Þegar þröngt er 
setið og kúldrast saman myndast 
náin tengsl og mikil fjölskyldu-
stemning. Vissulega líður mér því 
stundum eins og mömmu þeirra og 
vitaskuld fylgir hvatning og knús, 
eins og á öllum góðum heimilum.“

Sótt er um skólavist í Hússtjórnar-
skóla Reykjavíkur á heimasíðu 
skólans, husstjornarskolinn.is. Hús-
stjórnarskóli Reykjavíkur er á Sól-
vallagötu 12. Í dag verður opið hús 
í Hússtjórnarskólanum frá klukkan 
13.30 til 17. Sími 551 1578.
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Ódýrustu 
rafmagnsborðin 

á Íslandi!

25 ára 
afmælis-

tilboð

SKRIFSTOFUHÚSGÖGN – MEÐ ÞÉR Í 25 ÁR

Síðumúla 37, 
108 Reykjavík. 
Sími: 564-5040. 
hirzlan@hirzlan.is. 
www.hirzlan.is

Verð frá 48.700,-

VIÐ FRAMLENGJUM

AFMÆLISGLEÐINNI!

-30% af öllum vörum



Sumarnámskeið
Tilvalin til að kynna sér dansnám hjá JSB

 

Nánari upplýsingar á www.jsb.is
Skráning hafin í síma 5813730 og á jsb.felog.is  

JAZZBALLETT FYRIR 6 – 8 ÁRA, 
9 – 11 ÁRA OG 12 – 14 ÁRA

Tímabil: 28. maí – 20. júní.
4 vikna námskeið 2x í viku á mánudögum og 

miðvikudögum. 
60 mín. tímar fyrir 6 ‒ 8 ára kl. 17:30, 

9 ‒ 11 ára kl. 16:30, 12 ‒ 14 ára kl. 15:30.
Verð: 14.000 kr.

JAZZ, KLASSÍSKUR BALLETT 
OG NÚTÍMADANS 
Tímabil: 8. – 17. ágúst.
Krefjandi dansnámskeið fyrir 
framhaldsnemendur 14 ára og eldri. 
Tilvalin til að koma sér af stað eftir sumarfrí. 
2x 90 mín. kennslustundir á dag.

DANS– & LEIKJANÁMSKEIÐ FYRIR 3 – 5 ÁRA                                                                                                                               
Dans, leik- og sköpunargleði í fyrirrúmi.

Tímabil: 29. maí – 21. júní. 
4 vikna námskeið 1x í viku á þriðjudögum eða fimmtudögum.  
45 mín. tímar kl. 16:45 eða 17:30. Verð: 9.500 kr.
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Viltu gerast vinur JSB?
Danslistarskóli JSB er á facebook

Danslistarskóli JSB er samstarfsaðili 
að Frístundakorti Reykjavíkurborgar

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • jsb@jsb.is • www.jsb.is

Einfalt og hollt nesti fyrir skólann. 
NORDICPHOTOS/GETTY

Þessar hollu og fljótgerðu tor-
tillavefjur henta vel í nestis-
boxið fyrir börn jafnt sem 

fullorðna. Þær eru líka fínar sem 
snakk í Eurovisionpartíið.

2 lárperur, vel þroskaðar
Safi úr 1 límónu
Salat, t.d. Lambhagasalat
2 eldaðar kjúklingabringur, 
skornar í strimla – einnig gott að 
nota skinku
2 tómatar eða 1 paprika, skorið í 
bita
4 msk. sýrður rjómi
1 msk. fínt saxaður vorlaukur
1 bolli rifinn ostur
4 stórar tortilla-heilhveitikökur

Þessi uppskrift dugar fyrir fjóra 
og má minnka eða stækka eftir 
þörfum. Byrjið á að mauka saman 
lárperur og límónusafa í skál og 
smyrjið síðan á tortilla-heilhveiti-
kökurnar. Setjið salat, kjúkling og 
tómata eða papriku á hverja köku 
fyrir sig, setjið 1 msk. af sýrðum 
rjóma á hverja köku og stráið 
vorlauk og rifnum osti jafnt yfir. 
Passið að setja ekki út á kantana. 
Rúllið kökunum þétt upp og skerið 
hverja þeirra í tvennt. Gott er að 
halda þeim saman með tann-
stöngli.

Hollar 
tortillavefjur í 
nestisboxið

Háskóli Íslands verður 107 
ára gamall í sumar en hann 
var stofnaður 17. júní árið 

1911, á aldar afmæli Jóns Sigurðs-
sonar forseta. Við stofnun skólans 
voru Prestaskólinn, Læknaskólinn 
og Lagaskólinn sameinaðir í einn 
skóla og mynduðu hver sína deild 
innan hans. Auk fyrrnefndra 
deilda var heimspekideild bætt við 
námsframboðið.

Á fyrsta starfsári skólans voru 
nemendur hans 45, þar af ein kona. 
Einni öld síðar voru um fjórtán 
þúsund nemendur sem stunduðu 
nám við Háskóla Íslands og nú 
eru um tveir þriðju hlutar nem-
endanna konur.

Fyrstu 29 árin var skólinn til 
húsa í Alþingishúsinu við Austur-
völl en ekki leið á löngu þar til 
húsið varð of lítið fyrir vaxandi 
háskóla. Árið 1940 flutti Háskóli 
Íslands í Aðalbyggingu við Suður-
götu og síðan þá hefur húsakostur 
skólans vaxið mikið. Nýjasta 
bygging skólans er svokallað 
Háskólatorg sem stendur sunnan 
við Aðalbyggingu og var vígt 1. 
desember 2007. Húsið hýsir m.a. 
veitingasölu, kennslustofur og 
skrifstofur.
Heimild: www.hi.is.

Háskóli í rúma 
öld

Nýjar stúdentaíbúðir, 
Campus Vestfold í Noregi, 
eru hannaðar þannig að 

sextán nemendur búa saman og 
deila sameiginlegu eldhúsi auk 
setustofu. Litlar íbúðir nem-
endanna snúa þannig að allir 
sem koma fram ganga beint inn 
í sameiginlega svæðið með eld-
húsi. Húsnæðið er hannað eftir 
að norsk rannsókn sem gerð var 
árið 2014 leiddi í ljós að margir 
háskólanemendur væru ein-

mana eða einn af hverjum fimm.
Í nýju íbúðunum sem teknar 

verða í notkun næsta haust 
hittist fólkið reglulega og getur 
rabbað saman. Vonast er til að 
þetta nýja fyrirkomulag geti 
orðið til þess að vinátta myndist 
á milli nemanda. Þá gætu 
þeir einnig lært saman í opna 
rýminu, stofnað hóp á Facebook 
þar sem hægt væri að deila upp-
lýsingum eða bara sitja saman og 
spjalla.

Nemendur sameinaðir

Góð sameiginleg aðstaða verður hjá nemendunum. 
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