
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starfsáætlun Kvennaskólans í 

Reykjavík 2022-2023 

  



Kvennaskólinn í Reykjavík er bekkjaskóli og býður nám til stúdentsprófs á þremur 
bóknámsbrautum; félagsvísindabraut, náttúruvísindabraut og hugvísindabraut. 
Skólaárið 2022-2023 stunda nemendur við skólann einungis nám á félagsvísinda- og 
náttúruvísindabraut. Skólinn starfar eftir lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008 og 
gildandi námskrá. Námstími er sveigjanlegur 3-4 ár en stefna skólans er að flestir 
ljúki stúdentsprófi á þremur árum. Skólinn leggur áherslu á að veita nemendum sem 
besta menntun í námsumhverfi þar sem þeim líður vel og læra að bera ábyrgð á 
námi sínu. Skólanámskrá skólans er rafræn og í samræmi við Aðalnámskrá 
framhaldsskóla. Skólanámskráin skiptist í fimm kafla sem heimasíða skólans 
endurspeglar: Upplýsingar um skólann og starfshætti,  uppbyggingu námsbrauta og 
námskröfur, áfangalýsingar, þjónustu fyrir nemendur og upplýsingar um námið og 
skólann á ensku. Skólaárið 2022-2023 er gert ráð á bilinu 630-640 nemendum.  
 

Kennsludagar eru 150 og námsmatsdagar 30. Endurtökupróf verða 5. og 6. janúar 

og 30.-31. maí og 1. júní. Gert ráð fyrir 8 kennarafundum meðan á kennslu stendur. 

Einn fagstjórafundur verður hvora önn og skólafundur 10. mars. Einn vinnudagur 

kennara er í ágúst og þrír í lok skólaárs.  

Haustönn 

 

https://www.kvenno.is/is/skolinn/skolinn
https://www.kvenno.is/is/nam-kennsla/veftre/lokamarkmid-nams-vid-skolann
https://www.kvenno.is/is/nam-kennsla/veftre/lokamarkmid-nams-vid-skolann
https://www.kvenno.is/is/afangar
https://www.kvenno.is/is/foreldrar/almenn-thjonusta
https://www.kvenno.is/is/english/about-the-school/the-schools-office
https://www.kvenno.is/is/english/about-the-school/the-schools-office


 

Vorönn 

 

 

Starfsfólk skólans telur 71 auk þess sem hjúkrunarfræðingur á vegum Heilsugæslu 

höfuðborgarsvæðisins sinnir nemendum skólans í 20% starfi og er þar um að ræða 

tilraunaverkefni þetta skólaár.  

Skólaráð fundar reglulega á starfstíma skólans. Auk skólameistara, sem er oddviti 

skólaráðs, og aðstoðarskólameistara sitja tveir fulltrúar kennara í skólaráði skólaárið 

2022-2023, Haraldur Gunnarsson og Þórdís Eyvör Valdimarsdóttir og 2 fulltrúar 

nemenda, Ólöf Thelma Arnþórsdóttir og Gígja Ómarsdóttir. 

Skólanefnd fundar að jafnaði tvisvar á önn. Í skólanefnd 2021-2025 sitja Stefán 

Hilmarsson (formaður), Sigyn Blöndal Kristinsdóttir og Sylvía B. Gústafsdóttir, skipuð 

af mennta- og menningarmálaráðuneytinu, og Diljá Ámundadóttir Zoëga og Sandra 

Hlíf Ocares, skipuð af Reykjavíkurborg. Áheyrnarfulltrúar skólaárið 2022-2023 eru 

Þórdís Eyvör Valdimarsdóttir, fulltrúi starfsfólks, Ólöf Thelma Arnþórsdóttir, fulltrúi 

nemenda og Birna Imsland, fulltrúi foreldra.  

 

 

https://www.kvenno.is/is/skolinn/starfsfolk/starfsfolk
https://www.kvenno.is/is/skolinn/starfsfolk/skolarad
https://www.kvenno.is/is/skolinn/starfsfolk/skolanefnd-1


Stjórn Keðjunnar, nemendafélags Kvennaskólans, skólárið 2022-2023 skipa: 

Ólöf Thelma Arnþórsdóttir, forseti 
Ingibjörg Ólafsdóttir, gjaldkeri 
Gígja Ómarsdóttir, formaður margmiðlunarráðs 
Nína Margrét Valtýsdóttir, markaðsstjóri 
Alex Þór Júlíusson, formaður skemmtinefndar 
Kendra Líf Walker, formaður listanefndar 
Ægir Bergþórsson, formaður málfundafélagsins Loka 
Salka Sóley Ólafsdóttir, formaður leikfélagsins Fúríu 
 


