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2 Menntaskólinn á Egilsstöðum – Ársskýrsla 2020 

Skýrslan tekur fyrir helstu þætti í starfsemi ME árið 2020:  

  

1. Húsnæði og lóð.   

Kennsluhús ME er 2047 m2 og heimvistar- og mötuneytishús er 3636  m2.   

Kennaraíbúðir eru 363 m2. Stærð lóðar 47.650 m2 (skv fasteignamati).  

  

2. Starfsmannahald 

Haustið 2020 starfa 26 kennarar í 23,10 stöðugildum, þar af eru 16 konur í 14,1 stöðugildum 

og 10 karlar í 9 stöðugildum. Að auki er 1 kennari í ótímabundnu veikindaleyfi (dottin af 

launaskrá) og 1 kennari er í fæðingarorlofi en kemur til starfa um áramót. 

Aldurssamsetning kennara er með þeim hætti að 42% þeirra eru 55 ára eða eldri. 88% 

kennara eru með full kennsluréttindi í þeim greinum sem þeir kenna.  

Hlutfall yfirstjórnar (skólameistari, áfangastjóri, fjármálastjóri, mannauðsstjóri og 

kennslustjóri fjarnáms) yngri en 55 ára er 80%.  

Kynjaskipting yfirstjórnar er 4 konur í 3,25 stöðugildum og 1 karl í 1 stöðugildi.  

Að auki er 1 stjórnandi í veikindaleyfi amk. fram til áramóta, en fengin var afleysing fyrir 

viðkomandi.  

Því eru stöðugildin í yfirstjórn sem við greiðum laun núna 5,05 en ekki 4.25.  

Aðrir starfsmenn eru 9 í 7,5 stöðugildum.   Í Mötuneyti ME starfa 5 starfsmenn í 3,5 

stöðugildum vor og haust.  

 

Stoðþjónusta við nemendur er í höndum skólafélagsráðgjafa í 0,75 stöðugildi og eins 

námsráðgjafa í 1 stöðugildi. Einnig er áfangastjóri þeim til aðstoðar við ákveðin verkefni. 

Sjálfsmat skólans er í höndum innra mats nefndar skólans sem stendur árlega fyrir nemenda- 

og kennarakönnunum sem varpa ljósi á gang og gæði skólastarfsins hverju sinni.  

Einnig eru gerðar foreldrakannanir, fjarnemakannanir og kannanir á námsgengi útskrifaðra 

nemenda skólans.  

 

Í vetur verður lagt fyrir áfangamat, nemenda- og starfsmannakannanir frá skólapúlsinum 

ásamt könnun Sameykis um stofnun ársins sem hefur verið framkvæmd hjá okkur í nokkur ár. 

Þess má geta að skólinn var í fimmta sæti stofnana af sömu stærð og vann sér rétt til að nota 

nafnbótina Fyrirmyndarstofnun árið 2020 sem er mjög gleðilegt og endurspeglar það andrúm 

og viðhorf sem uppi eru í skólanum.  

Niðurstöður kannananna eru notaðar til þess að bæta gæði skólastarfsins eins og kostur er, 

og eru m.a. nýttar til endurskoðunar á umbótaáætlun á hverju ári.  

Skýrsla um fjarnám fyrir skólaárið 2019-2020 (og fyrri ár) má finna í heimasíðu skólans.  

 

 

Áherslur í skólastarfi eru þessar helstar. Skólinn mun á næstu árum leggja meiri áherslu á 
jafnréttisstefnu sína. Við skólann er jafnréttisfulltrúi í hlutastarfi. Skólinn fékk grænt ljós á 
endurvottun jafnlaunastaðals ME í febrúar 2021.  

Skólinn er heilsueflandi framhaldsskóli og  leggur mikla áherslu á heilbrigði til líkama og sálar. 
Í því skyni er meðal annars starfrækt heilsueflingarnefnd þar sem í sitja bæði starfsmenn og 
nemendur. 
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Menntaskólinn er einnig í fararbroddi framhaldsskóla um flokkun sorps á heimavistum. 
Skólinn hefur hafið innleiðingu á grænum skrefum í ríkisrekstri og stefnt er að lokum 
innleiðingar 5 skrefa í júní 2021. 

Umbótaáætlun skólans er annars lifandi plagg sem heldur utan um stöðugar umbætur í 
skólastarfinu.  

Umbótaáætlun skólans fyrir þetta skólaár fylgir með ársskýrslu til frekari upplýsingar. 

 

3. Nemendafjöldi.  Í upphafi vorannar 2020 voru 190 nemendur skráðir í dagskóla haustönn 

2020 en í upphafi hennar  voru dagskólanemar einnig 200.   

 

Alls voru 487 nemendur skráðir í fjarnám við ME á vorönn 2020 (báðum spönnum) og  462 

fjarnemar voru skráðir í fjarnám á haustönn 2020 (báðum spönnum). Ársnemendur skólans 

árið 2020 voru 294 á vorönn og 333 á haustönn. Meðaltal ársins er því 315 ársnemar. Skólinn 

fékk greitt fyrir 300 ársnema árið 2020. 

 

4. Heimavist.  Við upphaf vorannar 2020 voru 67 nemendur skráðir á heimavist ME en 5 hættu 

á önninni. Á haustönn 2020 voru 50 skráðir á heimavist.  

Um áramótin 2019-20 voru settar raflæsingar á tvennar dyr í heimavistarhúsi. Þetta þýðir 

aukið öryggi fyrir nemendur ásamt því að gera þeim kleift að komast leiðar sinnar á öllum 

tímum sólarhringsins. Vöktun á heimavist hefur verið aðlöguð að þessari nýjung. 

 

5. Námsframboð. Skólinn býður upp á nám til stúdentsprófs á félagsgreina-, listnáms- og 

náttúrufræðibraut eftir skólanámskrá frá 2014. Einnig eru keyrðar starfsbraut (4 ár) og 

framhaldsskólabraut (1-2 ár). 

 

6. Fjarnám í ME. Skólinn býður uppá öflugt fjarnám í nær öllum áföngum á stúdentsbrautum. 

Aðsókn í fjarnámið hefur verið mjög mikil síðustu árin og þakka menn það m.a. spannarkerfi 

skólans sem gefur kost á mun þéttara námi (7 vikna kennslu) og fjórum innkomum í 

fjarnámið í stað tveggja í nær öllum öðrum skólum. Einnig eru kennarar orðnir mjög reyndir í 

kennslu fjarnema um árabil og meðvitaðir um að veita fjarnemum skjóta og góða þjónustu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Fjöldi dagskólanema og fjarnema í ME frá hausti 2016 til og með hausts 2020 
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Fjarnemendur ársins voru um 900  frá öllum landshornum og þó nokkrir stunduðu fjarnám 

sitt erlendis frá. Nemendaígildi skólans í fjarnámi voru að meðaltali um 130 á móti um 180 

nemendaígildum dagskólanema skólaárið 2020. Samtals um 315 ársnemar 

Það er ljóst að hlutfall dagskóla- og fjarnema hefur breyst síðustu árin og skólinn hefur því 

breyst mikið í laginu eins og mynd 1 sýnir glögglega.  

Dagskólanemum hefur fækkað umtalsvert síðustu árin. Á sama tíma hefur fjarnám við 

skólann aukist til muna og á stærri þátt en áður var í að halda úti  öflugum skóla með nokkuð 

breiðu námsframboði.  

Menntaskólinn vill gera betur til að takast á við aukinn hluta nemenda í fjarnámi og í því skyni 

hófst innleiðing í Canvas kennslukerfið haustið 2019. Allir kennarar ME hafa unnið með 

Canvas frá byrjun haustannar 2020.  

Innleiðing Canvas bætir gæði og þjónustu við nemendur bæði í dagskóla og ekki síður fyrir 

nemendur í fjarnámi. Þessi þróun er merkileg og skólinn nýtir sér fjarnámið til að halda úti 

góðu námsframboði til dagskólans og öflugum og samstilltum kennarahópi. Það er mikilvægt 

að slík hlutfallsbreyting gangi ekki nærri rekstrargrundvelli skólans og fjarnámssamningur 

skólans er nú í breytingafasa til að tryggja að skólinn verði áfram í fararbroddi bóknámsskóla 

á Austurlandi og um leið í fararbroddi í þjónustu við fjarnema vítt og breitt hérlendis og 

erlendis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Yfirlitsmynd yfir þróunarverkefni í ME skólaárið 2019 – 2021. 

 

7. Skólaþróun í ME. Verkefni skólaársins samanstanda af ýmsum verkefnum. 

Menntaskólinn fór í endurskoðun á námi skólans á árunum 2009 – 2010 og keyrði af stað 

endurbætt námsframboð samkvæmt nýjum lögum um framhaldsskóla haustið 2011. Aftur 

var námsframboð skólans aðlagað að þriggja ára námi til stúdentsprófs haustið 2014. Síðan 

eru liðin 6 ár og reynsla komin á það sem þar var gert og einnig á það sem laga þurfti. 
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Meðar verkefna var upptaka nýrrar heimasíðu skólans, innleiðing Canvas, nýs kennslukerfis 

sem allir kennarar vinna nú með. Mikil ánægja er með þau umskipti og öll umsýsla bæði 

dagskóla- og fjarnema t.d. varðandi endurgjöf og samskiptamöguleika hefur gjörbreyst til 

batnaðar.  

 

Námsbrautir og námslínur skólans voru rýndar og lagaðar til eftir þörfum, ný Opin námsbraut 

var tekin í gagnið meðal annars til að auðvelda mat nemanda úr öðrum skólum. Þessi braut 

inniheldur alla þá fjarnema sem eru með ME sem aðalskóla og stefna á útskrift þaðan. 

 

Staðkennsla  í forritun og vefsíðugerð hefur einnig gjörbreyst til batnaðar við skólann. Þar eru 

þrír áfangar í boði í hvoru fagi um sig sem er mikil framför frá fyrra framboði í þessum fögum. 

 

Tæknismiðja ME hefur sannað gildi sitt og aukið til muna möguleika nemenda í 

margmiðlunar- og hönnunarnámi en þarna gefst nemendum  kostur á því að læra á og vinna 

gegnum tölvur að sköpun í þvívíddarprentara, laserskera og þess kyns tækjabúnaði.  

Þar er einnig aðstaða til alls kyns vinnslu með smáverkfærum í samtengdri smiðju. Með 

þessari aðstöðu skapast möguleikar á smiðjuvinnu í ýmis konar handverki sem hentar vel fyrir 

hluta nemenda skólans og eykur námsframboðið.  

 

8. Mat á skólastarfi  Innra mat. 

Starfshópur um innra mat starfar við skólann. Verkefnisstjóri er Jón Ingi Sigurbjörnsson. 

Hópurinn gefur árlega út skýrslu um störf sín og eru þær aðgengilegar á vefsíðu skólans 

ásamt skýrslum um niðurstöður flestra kannana. Helstu verkefni hópsins árið 2020 voru:  

 

a) Starfsmannapúlsinn 2020 

b) Stofnun ársins 2020   

c) Fjarnemakönnun 2020 

d) Skólapúlsinn lagður fyrir dagskólanema 2021 

 

Niðurstöður úr þessum könnunum eru notaðar til þess að auka gæði skólastarfsins eins og 

kostur er, og endurskoðun á umbótaáætlun skólans á hverju ári. 

Skýrsla um fjarnám fyrir skólaárið 2019-2020 (og fyrri ár) má sömuleiðis finna á heimasíðu 
skólans. 

 

9. Ytra mat og aðfengnar kannanir.  

Könnun SFR,  „Stofnun ársins“, meðal starfsmanna kom þriðja árið í röð 

mjög vel út og var skólinn í 5. sæti í flokki ríkistofnana undir 50 

starfsmönnum. Skólinn hefur því rétt til að bera merkið stofnun ársins. 

 

 

10. Umbótaaðgerðir. Umbótaáætlun ME fyrir hvert skólaár er endurskoðuð á haustdögum   

undir stjórn Elínar Ránar Björnsdóttur mannauðsstjóra.  

Markmið umbótaáætlunar er að treysta þá þætti í skólastarfinu sem komu ekki nógu vel út 

úr matsskýrslu eða út úr könnunum síðasta skólaárs. Umbótaáætlun skólans er leiðarljós 

varðandi að auka gæði skólastarfsins og þeirrar þjónustu sem ME stendur fyrir.  
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Meðal annars hafa stefnur skólans verið endurskoðaðar og mörgum verkefnum á vegum 

nemendaþjónustu verið hrundið í framkvæmd svo dæmi séu tekin. Tæknibúnaði skólans er 

vel við haldið og reynt að tryggja að kennarar hafi þann búnað sem þarf hverju sinni til að 

sinna sínu starfi sem allra best 

Umbótaáætlun skólans fyrir skólaárið 2020 - 2021 fylgir með ársskýrslu skólans til frekari 

upplýsingar. 

 

11. Starfsbraut og þjónusta við nemendur með sérstakar þarfir. 8 nemendur voru skráðir á 

starfsbraut við skólann á vorönn 2020 en haustið 2020 hafði  þeim fjölgað í 13. Þetta eru allt 

saman drengir sem hafa staðið sig mjög vel en nemendur starfsbrautar og 

framhaldsskólabrautar 1 hafa mætt eins alla haustönnina  þrátt fyrir Covid 19. 

 

12. Nemendaþjónusta ME. Þar er nemendum skólans veitt margháttuð þjónusta bæði almenn 

og sértæk. Meðal  viðfangsefna NÞME eru sértækir námserfiðleikar, athyglisbrestur með eða 

án ofvirkni, sálfélagslegir örðugleikar, heilsufarslegur vandi og fatlaðir nemendur. NÞME 

samanstendur af námsráðgjafa í  100% starfi og félagsráðgjafa í 75% starfi. Auk þessa vinnur 

áfangastjóri skólans með teyminu. Vert er að veita athygli síðu nemendaþjónustu skólans 

inná www.me.is sem hefur vakið verðskuldaða athygli og margir framhaldsskólar benda í dag 

sem hjálpartæki fyrir nemendur með námsörðugleika. Frábær banki. 

 

13. Rekstur heimavistar og mötuneytis. Fækkun á heimavist skólans á árunum 2009-2012 

þrengdi að rekstri mötuneytis skólans. Við því var brugðist með því að draga úr 

starfsmannahaldi eins og mögulegt er og ítrasta aðhaldi beitt á öllum sviðum rekstursins. 

Aðgerðir þessar skiluðu því að rekstrarárin  2011-2012 og 2012-2013 voru hallalaus og tekist 

hefur að mynda varasjóð síðustu rekstrarár. Tap mötuneytis nam 1 milljón króna á skólaárinu 

2016-2017 en uppsafnaður varasjóður dekkaði þann halla.  

 

Tap skólaársins 2018-2019 var  um  5 milljónir króna. Á haustdögum var farið í 

skipulagsaðgerðir til að skjóta stoðum undir rekstur mötuneytis skólans. 

Sú aðgerð skilaði  um 2 milljónum í hagnað skólaárið 2019-20 og reksturinn virðist nú kominn 

í jafnvægi 

 

Rekstrarafkoma heimavistar og mötuneytis er annars nátengd fjölda heimavistarbúa. 

Heimavistarbúar haustið 2020 voru aðeins um 50 talsins. Alltaf er nokkur fækkun á vist frá 

upphafi til loka annar. Heimavist ME tekur fullsetin 117 íbúa og nýtingarhlutföll 2019 voru 

tæplega tæplega 50% vor og haust. Við vonumst eftir  aukinni aðsókn að heimavist á næstu 

árum. Aukin aðsókn nemenda utan fjórðungs er mikilvæg í þessu sambandi og skólinn vinnur 

þetta árið að kynningu til að ná betur til þessa hóps.  Sjá sýndarferðalag um skólann 

 

14. Covid 19 og ME 

Menntaskólinn á Egilsstöðum skellti í lás þann 12. mars 2020 eins og aðrir framhaldsskólar 

landsins vegna sóttvarnaraðgerða stjórnvalda. Nemendur fóru af heimavist, mötuneyti 

skólans lokaði og flestir kennarar fluttu kennslu sína heim. Þessar snöggu breytingar á 

tilhögun skólastarfsins opinberaði styrk kennsluhátta skólans þar sem fjarnám hefur verið 

ástundað meðfram dagskólanámi frá síðustu aldamótum. Spannarkerfið hjálpaði einnig til en 

allir nemendur voru búnir að ljúka helming vorannar þegar sóttvarnarlokanir skullu á. 

http://www.me.is/
https://www.me.is/is/skolinn/skolinn-starfid/syndarferdalag-1
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Skólahald hefur verið  í föstum skorðum allt síðasta ár og það hefur ekki farið einn einasti 

dagur í súginn vegna skipulagsbreytinga eða annara vandkvæða sem rekja mætti til Covid 19. 

Brottfall var svipað í vor, öll 35 stúdentsefni sem skráð voru til útskriftar 23. maí 2020 luku á 

réttri dagsetningu og ef eitthvað var þá töluðu kennarar um betri árangur nemenda í námi. 

Þessi þróun hélt áfram út haustið. ME byrjaði með helming nemenda í skólanum annan hvern 

dag fyrsta hálfa mánuð haustannar en náði síðan að koma öllum í hús fram til spannarskila 

um miðjan október. Vegna Covid ástands á LSP var síðan fjarkennt út seinni spönn 

haustannar en Austurland var nær laust við smit síðan í ágúst 2020. Allir nemendur fengu 

daglega fjarkennslu eftir sinni stundaskrá heim í stofu og allar dagsetningar varðandi 

skólahaldið stóðust eins og stafur á bók. Nemendur starfsbrautar og framhaldsskólabrautar 1 

voru í  staðkennslu þennan tíma. 

Skólahald vorannar hefur verið með eðlilegum hætti en grímuskylda og daglegar sóttvarnir í 

öllum rýmum skólans eru orðin eðlilegur þáttur í rútínu nemenda og starfsmanna. 

15. Samstarf.  

Skólinn er aðili að Fjarmenntaskólanum ásamt 12 öðrum framhaldsskólum í dreifbýli.  

Skólarnir standa m.a. að framboði ýmissa starfsnámsbrauta  með dreifnámssniði. 

 

ME er einn af stofnaðilum Austurbrúar.  

ME er einnig stofnaðili að STARFA – starfsendurhæfingu Austurlands.  

 

Skólinn hefur tekið þátt í fjölda alþjóðlegra verkefna á síðustu árum en nú hefur orðið 

breyting á vegna Covid 19.  Menntaskólinn stýrir fjárhagslega frá hausti 2018 erlendu 

samstarfsverkefni fimm skóla í Evrópu á vegum Comenius sem nú er í frosti.  

 

16. Áform um tengibyggingu milli kennslu – og heimavistarhúss ME. 

 

 

  Mynd 3. Hugmynd - inni í tengigangi milli húsa           Mynd 4. Hugmynd – tengigangur séður frá stétt milli húsa 

Stjórnendur beina hér með þessari hugmynd til hluaðeigandi að leggja í vinnu við hönnun 

tengigangs milli heimavistar og kennsluhúss ME. Slík tenging hefði mikið hagræði í för með sér fyrir 

samnýtingu beggja húsa yfir vetrartímann. Þessi hugmynd var unnin af starfsmanni skólans til að ýta 

verkefninu úr vör. Við vonumst eftir skilningi og jafnvel smá fjárveitingu til að ýta hönnunarvinnu af 

stað. 
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17. Fyrirliggjandi verkefni: 

- ME mun auglýsa eftir nemendum í félagsliðanám nú í vor 2021. Námið er 200 

einingar og skipulagt á sex annir. Ef tilskilinn fjöldi næst verður keyrt af stað í 

haust með hóp sem ætti að ljúka á 2-3 árum. Síðasti hópur félagsliða frá ME 

útskrifaðist árið 2012. Við teljum uppsafnaða þörf sem þarf að mæta en boðið er 

uppá nær allt námið í fjarnámsumhverfi 

- ME hefur skoðað að bjóða uppá eins árs undirbúningsnám fyrir verknámsbrautir í 

takti við brautarlýsingar frá Tækniskóla Íslands og VA. Skólinn kennir nú þegar 

nær alla bóklega áfanga og kynning á iðngreinum er hugsuð sem vettvangsnám í 

öflugum fyrirtækjum á sínu fagsviði á Egilsstöðum.  

Áætlað er  að koma náminu til framkvæmda haust 2022. 

- Skm hefur hafið samtal um flugnám í samvinnu við hagaðila á staðnum. Málið er 

á algjöru frumstigi en möguleikarnir með nær ónýttan alþjóðlegan flugvöll í 

bakgarðinum  gera þessa skoðum mjög áhugaverða fyrir alla sem að því munu 

koma. Hugmyndin er þá að skólinn myndi sjá um bóklegar greinar námsins eða 

milligöngu um fjarnám og gæti síðan boðið nemendum uppá aðsetur í heimavist 

skólans. Þetta er þó enn á teikniborðinu og næstu skref eru að kanna landslagið í 

þessum geira og hvort slíkur valkostur sé raunhæfur. 

18. Fjármál og rekstur: Samkvæmt bráðabirgðaársreikningi fyrir almanaksárið 2020 varð tap 

ársins rúmlega 23.000.000,- kr. á móti hagnaði árið 2018 upp á 28.000.000,- kr.  

Ástæða taprekstrar eru fyrst og fremst breytingar í hlutföllum dagskóla- og fjarnema skólans 

sbr. mynd fyrr í skýrslunni. Dagskólanemendum fækkar en mikill fjöldi  fjarnema nær ekki að 

vera fjárhagslega sjálfbær m.a. vegna núverandi fjarnemasamnings en unnið er að 

breytingum þessar vikurnar. Þær aðgerðir koma til framkvæmda á haustönn og munu koma 

skólanum út úr vonandi tímabundnum fjárhagsvandræðum. 

 

Fjárveiting ársins til reksturs og fjárfestinga var samkvæmt fjárlögum 611.500.000 kr.og komu 

30.4839.746 kr. til viðbótar í gegnum millifærslur og uppgjör, m.a. vegna Covid 19.  Þar 

vantaði talsvert uppá að rekstrartap vegna Covid væri fullbætt en vonandi kemur það síðar. 

 

Fjárveitingar 2020 miðuðust við 292 ársnemendur en reiknaðir ársnemendur reyndust 295 á 

vorönn 2020 og 333 á haustönn 2020 þegar upp var staðið.  

Greitt var fyrir 300 ársnema en reiknaðir ársnemar 2020 samkvæmt tölum frá ME voru 315.   

 

Egilsstöðum 30. mars 2021 

Árni Ólason  skólameistari ME 

 

Sent í viðhengi til frekari upplýsingar á PDF formati. 
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2. Ársskýrsla Nemendaþjónustu ME fyrir 2019 -20 

3. Ársskýrsla fjarnáms við  ME fyrir 2019 -2020 + yfirlit um fjarnám Haust 2020 

4. Umbótaáætlun skóla 2019 – 20. 
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