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Menntaskólinn á ísafirði



HLUTVERK OG MARKMIÐ
Menntaskólinn á Ísafirði starfar samkvæmt lögum

um framhaldsskóla nr. 92/2008. 

MÍ er eini framhaldsskólinn á Vestfjörðum. Í

fámennu samfélagi sem býr við landfræðilega

einangrun er mikilvægt að hlutverk skólans taki mið

af þörfum einstaklingsins og samfélagsins.

Það er skólanum kappsmál að geta boðið upp á gott

og fjölbreytt nám bæði á bóknáms- og

starfsnámsbrautum. Rík áhersla er lögð á samstarf

við stofnanir og fyrirtæki á heimaslóðum skólans.

Menntaskólinn á Ísafirði var stofnaður árið 1970. Skólinn býður upp á gott og

fjölbreytt nám bæði á bóknáms- og starfsnámsbrautum.

 

Í skólastarfinu er stuðlað að alhliða þroska

nemenda og menntun í samræmi við lög um

framhaldsskóla. Í skólastarfinu eru nemendur

búnir undir störf og frekara nám,  ábyrgðarkennd

þeirra efld sem og víðsýni og þeir þjálfaðir í

öguðum vinnubrögðum,  

Í námskrá skólans og gæðahandbók mótar

skólinn stefnu sína og markmið skólastarfsins,

skipulag skólans og reglur, námsbrautir og

áfangalýsingar.  



STEFNA Í KJARNASTARFSEMI skólans eru eftirfarandi markmið:

MINNKAÐ BROTTHVARF NEMENDA VIÐ SKÓLANN 

Farið hefur verið í ýmsar aðgerðir eins og t.d. að gefa út

móttökuáætlun nemenda með annað móðurmál en íslensku

og bjóða upp á stuðningstíma í stundatöflu. Eftirlit með

námsgengi nemenda og fjarvista frá kennslustundum hefur

verið aukið og kennarar fá þjálfun í kennsluháttum sem

byggja upp námsgetu, efla virkni nemenda og þrautseigju.

FJÖLGA ÚTSKRIFUÐUM ÚR STARFS/TÆKNINÁMI

Farið verður í ýmsar aðgerðir eins og að kynna námsframboð

sérstaklega í verk- og starfsnámi með sérstakri áherslu á

sunnanverða Vestfirði og unnið er að kynningarmálum á

námsframboði í samstarfi við grunnskólana. Stefnt er að

byggingu nýs verknámshúss við skólann.

 AÐ AUKA GÆÐI MENNTUNAR VIÐ SKÓLANN

Unnið er að því að auka hlut réttindakennara við skólann t.d.

með því að hvetja leiðbeinendur sem starfa við kennslu að

hefja réttindanám. Unnið er að því að efla samtal við atvinnul

f́ið á svæðinu í tengslum við vinnustaðanám og rafrænar

ferilbækur.

Varðandi REKSTRARÞÆTTI skólans eru markmiðin

eftirfarandi:

DRAGA ÚR UMHVERFISÁHRIFUM 

Skólinn stefnir að því að ljúka grænu skrefunum 5 á árinu

2022. Áfram verður fylgst með notkun og förgun á pappír,

stefnt að fjölgun fjarfunda í tengslum við stjórnsýslu sem og

minnka útblástur af starfsemi, auka notkun vistvænna

samgöngumáta og minnka orkunotkun.

AUKIN STARFSÞRÓUN OG STARFSÁNÆGJA. 

Unnið er að því að auka starfsþróun og starfsánægju

starfsfólks m.a. með starfsþróunarnámskeiðum og aukinni

fræðslu. Stefnt  er að því að skólinn hækki töluvert í útkomu í

könnuninni um Stofnun ársins.

 

AUKIN SKILVIRKNI 

Verið er að taka upp rafræna samskiptaferla á ýmsum sviðum  

sem og rafrænt undirrituð skjöl auk þess sem að ánægja sé

sem mest með þjónustu skólans.. 

MÍ SETUR MARKMIÐ TIL ÞRIGGJA ÁRA Í STEFNUMIÐAÐRI

ÁÆTLUN RÍKISAÐILA. Í STEFNUSKJALI FYRIR TÍMABILIÐ

2021-2023 SETUR MÍ SÉR MARKMIÐ SEM UNNIÐ ER AÐ. 



Líklega er

SVEIGJANLEIKI

hjá nemendum og

starfsmönnum

það sem best lýsti

skólastarfinu árið

2021

HEIMSFARALDUR
COVID 19

Skólastarf ársins 2021 litaðist mjög af

heimsfaraldri COVID 19 þó minna væri sem

betur fer um eiginlegar skólalokanir eins og á

árinu 2020. 

Kennsla gat að mestu farið fram í

staðkennslu þó með ýmsum takmörkunum

væri. Eins og áður var mikil áhersla lögð á

persónulegar sóttvarnir og grímunotkun var

á nokkrum tímabilum skylda. 

Annað slagið árið 2021 létti til í

samkomutakmörkunum sem gaf öllu

skólastarfinu bjartari yfirsýn.



ÚTSKRIFAÐIR

Á vorönn 2021 voru nemendur skólans 467 en á
haustönn voru þeir 527.

Á vorönn 2021 útskrifuðust 82 nemendur og á
haustönn 2021 útskrifuðust 32.

FJÖLDI NEMENDA

NEMENDUR

NEMENDUR ERU STÆRSTI HLUTI MANNAUÐS SKÓLANS. nEMENDUR MÍ ERU FJÖLBREYTTUR HÓPUR

SEM STUNDAR NÁM Í DAGSKÓLA, DREIF- OG FJARNÁMI. 

nemendur eftir brautum

brottfall

Á síðustu árum hefur námsfyrirkomulagið breyst mikið frá því að vera aðallega kennsla á staðnum yfir í
dreif- og fjarnám. Kennarar hafa í auknum mæli tileinkað sér ýmsa tækni til að sinna breyttu
námsfyrirkomulagi og kom það sér vel þegar skólanum var lokað um miðjan mars 2020 vegna COVID-19
og allt bóknám færðist í fjarnám. Í rúman áratug hefur skólinn lagt áherslu á að breyta kennsluháttum og
námsmati með þeim hætti að nám nemenda skili betri árangri



Félagsvísindabraut
Náttúruvísindabraut
Opin stúdentsbraut
Opin stúdentsbraut - fjarnám
Stódentspróf af fagbraut
Afreksíþróttasvið
Starfsbraut

BÓKNÁM

BRAUTIR Í BOÐI

starfs- og verknám
Grunnnám háriðngreina
Grunnnám málm- og véltæknigreina
Grunnnám rafiðngreina
Húsasmíði
Lista- og nýsköpunarbraut
Sjúkraliðabraut
Sjúkraliðabrú
Skipstjórnarnám A og B
Stálsmíði
Vélstjórnarnám A og B



Áhersla er lögð á öfluga náms- og

starfsráðgjöf og fræðslu og gott utanumhald

um nemendur bæði er varðar námslega

framvindu, líðan og mætingar. Náms- og

starfsráðgjafi,  áfanga- og fjarnámsstjórar

bjóða uppá opna viðtalstíma sem nemendur

geta bókað sjálfir ýmist í gegnum rafrænt

bókunarkerfi á heimasíðu skólans eða hjá

skólafulltrúa, en einnig er um að ræða fasta

viðtalstíma. 

Á árinu 2021 fóru viðtöl ýmist farið fram í

skólanum eða í gegnum Teams en auk þess

má nefna þann fjölda fyrirspurna sem berast í

tölvupósti og er svarað með þeim hætti. 

NEMENDA
ÞJÓNUSTA

Á haustönn tók náms- og starfsráðgjafi viðtöl við

alla nýnema þar sem farið var yfir skólabyrjun,

líðan og þær áskoranir sem fylgja því að hefja

nám í framhaldsskóla. Áfangastjóri tók síðan

viðtöl við öll útskriftarefni þar sem áhersla var

lögð á námsferla og það sem leggja þurfti

áherslu á til að útskrifast.

MÍ er í góðu samstarfi við Heilbrigðisstofnun

Vestfjarða og vísar þeim nemendum sem þess

þurfa á þjónustu Geðheilbrigðisteymis

Heilbrigðisstofnunarinnar. Einnig hefur verið gott

samstarf við einhverfuráðgjafa á svæðinu,

barnavernd sem og aðra sérfræðinga sem koma

að málefnum nemenda.  

Nemendaþjónusta MÍ samanstendur af þjónustu náms- og

starfsráðgjafa og áfanga- og fjarnámsstjórum.  Mikil og góð

samvinna er á milli þeirra aðila sem koma að nemendaþjónustu

skólans og margar spennandi hugmyndir í gangi sem eiga vonandi

eftir að verða að veruleika í framtíðinni. Hér má nefna öflugri

nemendaþjónustu við fjar- og dreifnámsnema, fræðslu,

upplýsingamál og fleira. .



FÉLAGSLÍF NEMENDA

Félagslíf nemenda er jafnan stór þáttur í
skólastarfinu og nemendafélagsstjórnir ársins
2021 unnu vel með skólastjórnendum og
öðrum sem komu að félagslífi nemenda.
 

Vegna COVID 19 samkomutakmarkana var
félagslífið árið 2021 með talsvert öðrum hætti
og minna í sniðum en vanalega.

 
MÍ tók að venju þátt í Gettu betur og komust
keppendur skólans áfram í 2. umferð. Sólrisan
fór fram með hefðbundnu sniði. Hápunktur
Sólrisunnar var sýning leikfélagsins á
söngleiknum Hárinu í leikstjórn Gunnars
Gunnsteinssonar. Söngleikurinn var
samstarfsverkefni MÍ, Tónlistarskóla
Ísafjarðar og Listaskóla Rögnvaldar
Ólafssonar. Var söngleikurinn sýndur margoft
fyrir fullu húsi og hlutu nemendur mikið lof
fyrir uppsetninguna. 

Á árinu 2021 settu miklar
samkomutakmarkanir vegna COVID 19 mikið
strik í reikninginn. Stjórn nemendafélagsins
skipulagði marga viðburði sem sumir gátu því
miður ekki orðið að veruleika vegna
samkomutakmarkana. Fullveldisfagnaður var
þó haldinn með glæsibrag í desember þar sem
nemendur og starfsfólk skemmtu sér vel
saman að undangenginni skemmtilegri
jólaviku.

 
Stjórn NMÍ



FORVARNIR

Stefna skólans er að stuðla að jákvæðri
lífssýn og heilbrigðum lífsháttum nemenda.
Áhersla er lögð á að efla andlega og
líkamlega heilsu og vellíðan, styrkja
sjálfstraust og efla félagsþroska og
sjálfsvirðingu nemenda. Einnig er lögð
áhersla á að styðja nemendur í því að setja
sér skýr markmið í lífinu og vinna markvisst
að þeim, auk þess að stuðla að öflugu
fræðslustarf undir stjórn forvarnarfulltrúa
skólans.

Ýmis hefðbundin forvarnarfræðsla fór fram
á árinu 2021 s.s forvarnafyrirlestrar á vegum
Ástráðs, Hugrúnar og Píeta-samtakanna og 
 Forvarnardagurinn var haldinn. Auk þess
heimsótti lögreglan nýnema  þar sem
áhersla var lögð á umferðamál.  

Náms- og starfsráðgjafi er fulltrúi skólans í
VÁ-Vest hópnum sem er samstarfshópur um
forvarnir á Vestfjörðum. 

89%
USERS IN ASIA

Hluti af forvarnastarfi skólans er að tryggja
að móttaka nemenda sé í samræmi við
móttökuáætlanir og að sérstaklega sé
hugað að þeim nemendum sem eru með
sérþarfir, hefja nám á starfsbraut eða eru
með annað móðurmál en íslensku. 

Úrræði fyrir nemendur sem eru í hættu á
brottfalli og brotthvarfi eru einnig hluti af
forvarnastefnu skólans og felst m.a. í
eftirfylgni með mætingum, lotumati og
lokamati í samræmi við verklag í
gæðahandbók.



STARFSMENN

FJÖLDI STARFSMANNA

JAFNLAUNAKERFI

Starfsmenn MÍ eru mikilvægasta auðlind skólans ásamt
nemendum og mikilvægt að hún sé bæði vel nýtt og vel að
henni hlúið.

Starfsmannahópurinn er fjölbreyttur, vel menntaður og
öflugur.

Við skólann starfa 52 starfsmenn í
33,5 stöðugildum. Samtals starfa 37
kennarar við skólann, í 22,9
stöðugildum. Annað starfsfólk er
samtals 15 starfsmenn í 10,6
stöðugildum.

Jafnlaunakerfi skólans uppfyllir
kröfur jafnlaunastaðals ÍST85:2012 og
hlaut vottun 2019. Meginmarkmið
jafnlaunakerfis er að tryggja að
starfsmenn óháð kyni njóti sömu
launakjara fyrir sömu eða
jafnverðmæt störf.



INNRA OG YTRA MAT 

Stefna um innra mat er unnin í samstarfi við
gæðaráð skólans og eru verkefni og verklag
nefndar um innra mat skilgreind í gæðahandbók
MÍ. 

Matsteymi um innra mat starfar eftir verkáætlun
sem skipulögð er fjögur ár fram í tímann.
Niðurstöður kannana og greininga á vegum innra
mats voru kynntar stjórnendum og gæðaráði á
rýni stjórnenda í lok vorannar 2021. Þar ákváðu
stjórnendur hvaða þættir innra mats færu inn í
aðgerðaráætlun skólans. 

Úttekt á starfsemi Menntaskólans á
Ísafirði var gerð haustið 2021. Skýrsla um
úttektina hefur enn ekki borist frá
mennta- og barnamálaráðuneyti.
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Skýrsla um innra mat
skólaárið 2020-2021

innra mat

ytra mat

https://misa.is/skolinn/skrar_og_skjol/skra/547/


ÝMIS  VERKEFNI

GÆÐASTJÓRNUN Innleiðing gæðastjórnunar MÍ hófst haustið 2016 og hlaut

gæðakerfið vottun samkvæmt ISO 9001 :2015 staðli í apríl

2021 .  Stefnt er að viðhaldsúttekt á vorönn 2022 .

SKJALAVARSLA Vinna við undirbúning að rafrænni skjalavörslu hófst á

haustönn 2018 og hófst innleiðing á GoPro

skjalavistunarkerfi á vorönn 2019 .  Vegna aðstæðna varð

ekki almenn notkun á kerfinu fyrr en á árinu 2021 .  

 Notendahandbók fyrir GoPro var gefin út á haustönn

2021 .  Notendahandbókin er liður í umsókn skólans um

rafræn skil/tilkynningu á GoPro til Þjóðskjalasafns Íslands

sem stefnt er að því að sótt verði um á vorönn 2022 .  

PERSÓNUVERND

Ýmsir rafrænir gagnagrunnar eru notaðir til skjalavinnslu-

og vistunar við MÍ .  Snerpa ehf .  þjónustar skólann með

tölvuþjónustu í skýi ,  s .s .  tölvupóst og gagnavistun á

OneDrive og Teams .  MÍ er einnig í samstarfi við aðra aðila :

Advania hýsir námskerfið Innu ,  Fjársýslan rekur

mannauðskerfið Orra til utanumhalds um launavinnslu ,

gæðahandbók MÍ er vistuð í gæðakerfi CCQ sem rekið er af

Origo ,  skjalavistunarkerfið GoPro er rekið af Hugviti og

Landskerfi bókasafna rekur bókasafnskerfið Gegni ,  samskrá

íslenskra bókasafna ,  er notað á bókasafni skólans og gerir

þannig safnkostinn sýnilega út á við og leitarbæran .  

Persónuverndarfulltrúi starfar við skólann samkvæmt

nýjum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga ,

lög nr .  90/2018 .  Persónuverndarstefna var gefin út í

gæðahandbók vorið 2020 .

SKJALAVINNSLA



SAMSTARFSVERKEFNI

Sem starfs- og verknámsskóli er skólinn í góðu samstarfi við aðra slíka skóla um allt land með
reglulegum samráðsfundum. Skólinn á einnig samstarf við 11 aðra framhaldsskóla á landsbyggðinni um
fjarnám og gengur samstarfið undir nafninu Fjarmenntaskólinn, klasi námstækifæra. Innan
Fjarmenntaskólans er sérstakt samstarf milli MÍ, Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra (FNV) og
Verkmenntaskóla Austurlands (VA) um sjúkraliðanám. 

SKÓLINN á í ýmiss konar samstarfi bæði innan lands og utan og nýtur mikils

velvilja í nærsamfélagi sínu. 

SAMSTARF VIÐ AÐRA FRAMHALDSSKÓLA

SAMSTARF VIÐ GRUNNSKÓLA

Það samstarf fer fram m.a. fram með skipulögðum heimsóknum náms- og starfsráðgjafa í grunnskólana
á svæðinu, einkum til nemenda í 10. bekk. Einnig felst samstarfið í fundum skólastjórnenda og
kennarahittingum beggja skólastiga þegar því er við komið. 

SAMSTARF VIÐ sveitarfélög

Tvenns konar samstarf er við sveitarfélögin á norðanverðum Vestfjörðum. Í fyrsta lagi um rekstur
nýsköpunarsmiðjunnar Fab lab (e. fabrication labratory) og í öðru lagi um rekstur afreksíþróttasviðs við
MÍ.

erlent samstarf
Skólinn á í erlendum samskiptum við tvo skóla, annars vegar EUC Lillebælt í Danmörku og hins vegar í
St. Marie du Port í Frakklandi. Samstarfið er undir merkjum Erasmus+

samstarf við bókasöfnin á svæðinu
Gott samstarf er á milli bókasafna á svæðinu; grunnskólasafnsins, menntaskólasafnsins, bókasafn
Háskólaseturs Vestfjarða og bæjarbókasafnsins. 



HÚSNÆÐISMÁL
Húsnæði skólans er í heildina 5.814 fermetrar og skiptist í þrjár
byggingar; bóknámshús, verknámshús og heimavist en í kjalla
heimavistar er kennslurými og Fab lab.

STÆKKUNAR ER ÞÖRF

Mikilvægt er að aðstaða í skólanum endurspegli þau markmið sem unnið
er að. Á árinu 2021 var unnið að frummatsskýrslu vegna byggingar fyrir
verknámskennslu. Hluti verknámskennslu fer fram í ósamþykktu
húsnæði í kjallara heimavistar auk þess sem umfang verknámskennslu
hefur aukist undanfarin ár. 

Bættri aðstöðu fyrir verknámskennslu er ætlað að þjóna öllum
Vestfjörðum. Bætt aðstaða fyrir verknám gefur möguleika á auknu
námsframboði verknámsgreina og styður við þá atvinnustarfsemi sem
þegar er til staðar á svæðinu auk þess að skapa tækifæri fyrir
fjölbreyttara námsframboð sem núverandi húsnæði skólans býður ekki
upp á.

FJÁRMÁL
Fjárhagsstaða skólans var ekki innan ramma fjárlaga fyrir árið 2021.
Framlag úr ríkissjóði var 604,2 milljónir, halli á rekstri ársins var 22,7
milljónir eða 3,76% af fjárheimildum og tekjum. Gjaldaliður vegna
húsnæðis- og launakostnaður  á árinu 2021 var 92% af útgjöldum
skólans.



Framtíð skólans er björt. Nemendum hefur fjölgað mikið
undanfarin ár auk þess sem sveigjanleiki í námi hefur
aukist. 

Atvinnuhorfur á svæðinu eru góðar og mikilvægt er að
skólinn taki þátt í framþróun Vestfjarða með því að bjóða
gott og fjölbreytt nám í heimabyggð.

HORFT TIL FRAMTÍÐAR

Nemendahópur skólans er mjög
fjölbreyttur og hefur starfsfólk skólans
yfir að ráða hæfni og þekkingu til að
mæta honum. Í MÍ fögnum við
fjölbreytileikanum.

FJÖLBREYTTUR NEMENDAHÓPUR

Samgöngur milli norður- og suðurhluta
Vestfjarða hafa batnað mikið.
Sóknarfæri eru fólgin í því að fleiri
nemendur hafi greiðari aðgang að námi
í MÍ. 

Bættar samgöngur INNAN VESTFJARÐA

BJÖRT FRAMTÍÐ

Höfundar skýrslu: Friðgerður Guðný Ómarsdóttir fjármálastjóri, Heiðrún Tryggvadóttir starfandi skólameistari, Hildur
Halldórsdóttir aðstoðarskólameistari, Martha Kristín Pálmadóttir áfanga- og fjarnámsstjóri, Pernilla Rein gæða- og
skjalastjóri
 

NÁM OG KENNSLA
Með framboði á námi og í kennslu er
leitast við að mæta þörfum nemenda
sem best, hvort sem nemendur eru í
dagskóla, fjarnámi eða dreifnámi.


