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Dreifing nemenda milli skóla

Austurbæjarskóli Barnaskóli Hjallastefnunar Framhaldsskólar

Grandaskóli Hagaskóli Háteigsskóli

Hlíðarskóli Hvassaleitisskóli Landakotsskóli

Laugarnesskóli Melaskóli Vesturbæjarskóli

INNGANGUR 

Skrifstofa Skóla- og frístundaráðs óskar eftir starfsáætlunum skólahljómsveita í  

Reykjavík fyrir skólaárið 2021-2022. Tilgangur starfsáætlunar er að gera þróun starfsins 

markvisst með árangursmiðuðum markmiðum og umbótamiðuðu innra mati. Hún á að 

sýna starfsfólki, foreldrum og rekstraraðilum hvernig starf skólahljómsveitarinnar hefur 

gengið á skólaárinu og hvernig verði unnið að umbótum og nýjum verkefnum á því 

næsta.  

 

ÁÆTLAÐ UMFANG STARFSINS NÆSTKOMANDI SKÓLAÁR 

NEMENDAFJÖLDI  

Heildarfjöldi nemenda hjá Skólahljómsveit Vesturbæjar og Miðbæjar eru 147 frá 

áramótum 2022. Þeir koma úr 11 grunnskólum.  Einnig stunda fimm nemendur sem 

komnir eru í framhaldsskóla nám hjá hljómsveitinni.  

Þá fá nemendur úr öðrum tónlistarskólum að spila með í hljómsveitunum. Í vetur eru 

nemendur sem ekki stunda nám hjá okkur en spila með okkur 9 talsins. Þeir eru ekki 

með í tölum hér að neðan.  

Nemendur dreifast niður á skóla eins og myndin sýnir: 
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Dreifing milli hverfa

Póstnúmer 101 Póstnúmer 102 Póstnúmer 105

Póstnúmer 107 Önnur Póstnr.

DREIFING MILLI HVERFA Í VESTURHLUTA REYKJAVÍKUR 

Nemendur dreifast niður á póstnúmer á eftirfarandi hátt.  

Póstnúmer 101:  70 nemendur 

Póstnúmer 102:  3 nemendur 

Póstnúmer 105:  23 nemendur 

Póstnúmer 107:  49 nemendur 

Önnur hverfi í RVK:  2 nemendur 

 

DREIFING NEMENDA EFTIR HLJÓÐFÆRUM 

Skólahljómsveit Vesturbæjar og Miðbæjar kennir á öll tré- og málmblásturshljóðfæri, 

slagverk og rafbassa. Hljóðfærin dreifast einsog myndin sýnir: 
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KYNJAHLUTFALL 

Vorið 2022 stunda 76 drengir og 71 stúlkur nám við Skólahljómsveit Vesturbæjar og 

Miðbæjar.  

 
 

Kynjahlutfall kennara og starfsmanna SVoM vorið 2022 er 6 kvenkyns og 7 karlkyns. 

 

KENNARAR OG STJÓRNENDUR 

Kennarar Skólahljómsveitar Vesturbæjar og Miðbæjar eru 13 ásamt 

skólahljómsveitarstjóra, aðstoðarskólahljómsveitarstjóra og deildarstjóra. 

Skólahljómsveitarstjóri er með aðstöðu í Vesturbæjarskóla, heimastöð, og stjórnar þar 

öllum samæfingum hljómsveitanna þriggja sem fram fara í matsal Vesturbæjarskóla. 

Einkatímar eru kenndir í sex skólum hverfisins: Vesturbæjarskóla, Grandaskóla, 

Melaskóla, Austurbæjarskóla, Háteigsskóla og Hlíðaskóla. 

Skólastjórnandi er aðalstjórnandi allra hljómsveita, A-, B- og C-sveit. Ásamt honum er 

deildarstjóri slagverks (20%) með viðveru á hljómsveitaræfingum og sér um uppsetningu 

slagverks. Deildarstjóri hefur jafnframt yfirumsjón með öllum slagverksbúnaði. 

76

71

Kynjahlutfall nemenda

Drengir Stúlkur

7

6

Kynjahlutfall kennara

Kk Kvk
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Aðalstjórnandi sér um allt sem kemur að stjórnun hljómsveitanna svo sem verkefnaval, 

skipulag æfingabúða og æfingadaga, tilfallandi spilamennskur og annað.  

Aðstoðarskólahljómsveitarstjóri (20%) sér um skrifstofuvinnu í samstarfi við 

skólahljómsveitarstjóra ásamt því að hafa yfirumsjón með tónfræðikennslu skólans. 

AÐSTAÐA OG TÍMATÖFLUR – TIL KENNSLU OG HLJÓMSVEITAÆFINGA 

ALMENNT UM KENNSLUAÐSTÖÐU SVOM 

Eins og áður hefur komið fram þá fer kennsla SVoM fram í sex skólum. Aðstaðan í 

skólunum er mjög misjöfn. Sum staðar er hún til fyrirmyndar en á öðrum stöðum 

óásættanleg og væri óskandi ef það yrði ráðin bót á þeim málum í allra nánustu framtíð.  

Aðstaða til kennslu getur haft gífurleg áhrif á hlutfall nemenda skólahljómsveitarinnar 

við hvern skóla, til að mynda er hlutfall nemanda í Vesturbæjarskóla hæst enda aðstaða 

þar til mikillar fyrirmyndar. Þar sem helst væri þörf á aðgerðum er í Melaskóla en þar eru 

frístundahús samnýtt og hafa orðið þar talsverðir árekstrar, t.a.m. á starfsdögum ásamt 

því að krakkar þurfa að fara út í öllum veðrum til að sækja tímana í frístundakofa á 

skólalóðinni. Einnig er mikið ónæði í frímínútum skólans enda frístundakofarnir á 

leiksvæði barnanna. Í Melaskóla stunda 34 nemendur nám.  

Hér kemur greining á aðstöðu og nýtingu hvers skóla (með fyrirvara um smávægilegar 

rangfærslur). 

VESTURBÆJARSKÓLI (HEIMASTÖÐ) 

Vesturbæjarskóli er heimastöð Skólahljómsveitar Vesturbæjar og Miðbæjar. Þar hefur 

skólahljómsveitarstjóri skrifstofu sína ásamt aðstoðarskólahljómsveitarstjóra og gerir út 

skólann. Þegar aðstaða skólahljómsveitarinnar var byggð við skólann gleymdist að huga 

að geymslu og hefur stjórnandi því verið á vergangi með búnað en er í samvinnu við 

stjórnendur Vesturbæjarskóla að reyna að finna lausn þar á. 

Skólahljómsveitin hefur þrjár kennslustofur til ráðstöfunar í Vesturbæjarskóla. Tvær 

minni og eina stærri. Við köllum þær málmblásarastofu, tréblásturstofu og 

slagverksstofu.  

Allir kennarar nýta sér Vesturbæjarskóla til kennslu. 

Slagverkskennsla fer eingöngu fram í Vesturbæjarskóla og fer hún fram í slagverksstofu. 

Þar fer einnig fram tónfræðikennsla ásamt einstaka tímar annara hljóðfærakennara. 
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Einnig höfum við fengið að nýta tónmenntastofu Vesturbæjarskóla í hópkennslu eftir 

hefðbundin grunnskólakennsludag. Þá er matsalur skólans nýttur í hljómsveitaræfingar 

tvo daga vikunnar. 
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GRANDASKÓLI 

Hljóðfærakennsla hófst aftur í Grandaskóla eftir að núverandi skólahljómsveitarstjóri tók við. Tveir 

kennarar kenna þar í frístundakofum og þurfa krakkar því að sækja tímana út. Unnið er að því í samráði við 

skólastjóra að finna rými innan skólans. 
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MELASKÓLI 

Líkt og í Grandaskóla þá er líka kennt í Melaskóla í frístundakofum. Þörfin er þó meiri eftir aðstöðu þar því 

nemendur þar eru 32 nemendur og kenna þar 4 kennarar. Kennt er í tveimur kofum bláa og græna. Þá 

höfum við fengið að nota hátíðarsal skólans í kennslu ásamt bókaherbergi í kringlu. 
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AUSTURBÆJARSKÓLI 

Í Austurbæjarskóla er kennslustofa sem er til mikillar fyrirmyndar sem við höfum alfarið útaf fyrir okkur en 

hana nota þrír kennarar. 

 

 

HÁTEIGSSKÓLI 

Í Háteigsskóla er rými sem þarf að aðlaga betur að kennslu. Hurð er beint í annað kennslurými sem fram 

fer danskennsla og einangrar hún því ekki hávaðan úr hvorri kennslu. Þá var aðstaðan allt í einu einnig 

orðin skrifstofa íþróttakennara. Þetta rými væri samt tilvalið fyrir okkur til kennslu en það þyrfti að 

eyrnamerkja það okkur loka millihurð og hljóðeinangra. Ekki yrði mikill tilkostnaður af því. 

Tveir kennarar hafa stundað kennslu í Háteigsskóla.  
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HLÍÐASKÓLI 

Í Hlíðaskóla hefur eingöngu einn kennari stundað kennslu. Áður fyrr voru tveir kennarar í Hlíðaskóla en 

þegar nemendakvóti var tekinn af SVoM og færður upp í Árbæ og Breiðholt var þeirri stöðu sagt upp. 

Kennsla fer fram í yogasal skólans og er til fyrirmyndar. 

 

MÓTUN HÚSNÆÐISSTEFNU  

Ég kalla eftir því að mótun húsnæðisstefnu skólahljómsveita fari í gang á þessu ári. 

Aðstaða skólahljómsveita í Reykjavík er afar misjöfn. Vel hefur þótt takast til í Grafarvogi 

og oft horfa aðrir stjórnendur þangað. Í nágrannasveitafélögum allt í kringum okkur er 

aðstaða fyrir Skólahljómsveitir talsvert betri en í Reykjavík. Þar má nefna að í Kópavogi 

var byggt yfir skólahljómsveit Kópavogs veglegt hús með æfingasal, sjö rúmgóðum 

kennslustofum, skrifstofum, vinnuaðstöðu kennara og tilheyrandi geymslum fyrir 

hljóðfæri og búninga. 

KENNSLUHÆTTIR 

HLJÓMSVEITAÆFINGAR 

Hjá Skólahljómsveit Vesturbæjar og Miðbæjar eru 3 hljómsveitir A-, B-, og C-sveit. Í A-

sveitinni eru nemendur úr 4-5. bekk, í B-sveit eru nemendur úr 6.-7. bekk og í C-sveit er 

nemendur úr 8. bekk og eldri. 

Hver sveit æfir einu sinnum í viku og fara æfingar fram í Vesturbæjarskóla. A-sveitin æfir 

í 45 mínútur á þriðjudögum kl. 17:15-18:00, B-sveitin æfir í 60 mínútur á þriðjudögum kl. 

15:00-16:00 og C-sveitin æfir í 90 mínútur á mánudögum kl. 17:00-18:30.  

HLJÓÐFÆRAKENNSLA 

Í Skólahljómsveit Vesturbæjar og Miðbæjar fá nemendur 50 mínútur í einkakennslu á 

viku (2x25mín eða 20+30mín) meðan þeir eru í A-sveit. Nemendur í B-sveit fá 60 
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mínútur á viku (2x30mín). Nemendur í C-sveit fá 45 mínútna einkatíma einu sinni í viku 

og sækja svo hóptíma með sínum hljóðfærahóp í 45 mínútur einu sinni í viku.  

Í einkakennslu er kennt skv. námskrá tónlistarskóla og taka nemendur ýmist árspróf á 

vorin eða áfangapróf á vegum prófanefndar tónlistarskólanna. Nemendur taka venjulega 

grunnpróf á vegum prófanefndar í lok 7. bekkjar og færast upp í C-sveit þegar þeir hefja 

nám í 8. bekk.  

Kennsluhættir á hljómsveitaæfingum eru bæði hefðbundnir og óhefðbundnir. 

Nemendur spila eftir nótum en einnig er unnið með söng og klapp. Í æfingabúðum er 

markmiðið að vinna einnig á skapandi hátt þar sem tíminn í æfingabúðum leyfir meira 

svigrúm. 

SLAGVERKSKENNSLU 

Hver slagverksnemandi í Skólahljómsveit Vesturbæjar og Miðbæjar fær einn einkatíma 

og einn slaverkshóptíma (A-, B- og C-sveit).  

Nemendur í A- og B-sveit fá 30 mínútur í einkatíma og 45 mínútur í hóptíma en 

nemendur í C-sveit fá 45 mínútur í einkatíma og 45 mínútur í hóptíma. 

Afar mikilvægt er að slagverksleikarar vinni saman í hóptímum frá upphafi því þeir geta 

haft mikil áhrif á afdrif  og árangur sinnar sveitar. 

HLJÓÐFÆRAHÓPTÍMAR C-SVEITAR SVOM 

Eins áður hefur komið fram þá fá nemendur í C-sveit 45 mínútna einkatíma einu sinni í 

viku en áður fyrr fengu þessir nemendur 60 mínútur. Í staðinn fá þau 45 mínútna 

hóptíma með sínum hljóðfærahóp (Flautuhópur, klarinettuhópur o.s.frv.). Á þessu 

skólaári var þessi breyting gerð í tilraunaskyni og virðist vera talsverð ánægja með þetta 

fyrirkomulag bæði hjá nemendum og kennurum. Fyrir það fyrsta þá er 60 mínútur í 

einkatíma mjög langur tími og ekki fyrir hvern sem er að halda út slíkan tíma. Upphaflega 

hugmyndin var sú að með þessu fyrirkomulagi þá næðu kennarar að fara yfir 

hljómsveitarparta með nemendum í sameiningu og því óþarfi að eyða einkatímanum í 

slíkt og að þessir tímar komi líka í stað þess að vera með hljómsveitaræfingar tvisvar 

sinnum í viku. Ágóðinn af þessu er líka mjög jákvæður félagslega og hefur myndast góð 

stemmning innan hvers hljóðfærahóps sem eflir svo heildina. 

TÓNFRÆÐI 

Skólahljómsveit Vesturbæjar og Miðbæjar hefur kennt í tónfræði í þó nokkuð mörg ár og 

er kennd á hraðferð á þremur árum sem líkur með samræmdu miðprófi Prófanefndar. 
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Nemendur hefja nám yfirleitt í 7. eða 8. bekk og ljúka grunnprófi á einu ári. Miðnámið er 

tekið á tveimur árum og er þá tryggt að undir venjulegum kringumstæðum líkur 

nemandi miðprófi í 10. bekk. Í flestum tónlistarskólum tekur tónfræðikennsla til 

miðprófs 5-6 ár, en reynsla þess að bjóða nemendum upp á hraðferð, eftir að hafa 

stundað hljóðfæranám í 3-4 ár, er góð. Árangur hraðferðarnemenda 

skólahljómsveitarinnar hefur mælst vel yfir meðallagi. 

FORELDRASAMSTARF 

Í Skólahljómsveit Vesturbæjar og Miðbæjar hefur verið rekið öflugt foreldrafélag. 

Síðustu tvö ár hafa verið erfið vegna sóttvarna og ekki mikil starfsemi í gangi hjá 

foreldrafélaginu.  

Foreldrafélagið hefur þó hjálpað til við skipulagningu og fjármögnun æfingaferða og 

sérstakra æfingadaga. Þá hafa verið framleiddar peysur SVoM sem er eins og stendur ein 

aðal fjáröflunarleið félagsins.  

Öflugt foreldrafélag er ómissandi og mjög veigamikill þáttur í starfinu. Hlutverk 

foreldrafélagsins er m.a. að hjálpa til við að fjármagna félagslega hluta starfsins og 

tónleikaferðir innanlands sem utan. 

Hugmyndir um foreldrafélagið í framtíðinni er að hver sveit (A-,B-, og C-) hafi sína 

foreldradeild þar sem einn fulltrúi frá hverri sveit myndi svo stjórn foreldrafélagsins. 

FORELDRAVIÐTÖL 

Öflugt samstarf við foreldra er gríðarlega mikilvægt í tónlistarkennslu. Foreldraviðtöl eru 

haldin einu sinni á önn. Á haustönninni hafa verið haldin einkaviðtöl þar sem foreldrar 

eru boðaðir í viðtöl við hljóðfærakennarann með sínu barni. Á vorönninni er haldin 

foreldravika þar sem foreldrar eru hvattir til þess að koma í heimsókn í tíma með barni 

sínu. Foreldrar eru ávallt velkomnir á æfingar og í einkatíma. Tónlistarnám er sjálfsnám 

og því mikilvægt að nemendur æfi sig heima á hljóðfærið. Þegar kemur að 

heimaæfingum er hvatning foreldra afar mikilvæg. 

HELSTU VIÐBURÐIR 

ÁÆTLAÐIR VIÐBURÐIR 2021-2022 

Haustið 2021 fór vel af stað þrátt fyrir Covid-19 faraldur. Kennsla fór fram á hefðbundin 

hátt að mestu leiti. Faraldurinn og sóttvarnar reglur áttu þó eftir að hafa áhrif á 

Hrekkjuvöku/Hausttónleika sem fyrirhugaðir voru þann 13. nóvember í Hörpu og þurfti 

að aflýsa þeim á síðustu stundu vegna breytinga á sóttvarnarreglum rétt fyrir tónleika. 

Jólatónleikum í Neskirkju þann 11. des var því breytt í haust-og jólatónleika í Hörpu þann 

13. desember og tókst þá að halda stórglæsilega tónleika með öllum sveitum. Sveitirnar 
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komu fram í þrennu lagi vegna fjöldatakmarkana og gátu allir foreldrar og aðstandendur 

því sótt viðburðinn. Tónleikarnir fóru fram í salnum Flóa sem kemur vel út fyrir 

skólahljómsveitir. 

Vortónleikar eru áætlaðir laugardaginn 26. mars og uppskeruhátíð skólahljómsveitanna í 

Húsdýragarðinum, miðvikudaginn 25. maí. 

ÆFINGABÚÐIR OG ÆFINGADAGAR 

Æfingabúðir eða æfingadagar eru venjulega mikið tilhlökkunarefni hjá nemendum 

hljómsveitarinnar. Þá er farið út á land og gist í eina til tvær nætur oft í 

heimavistaskólum úti á landi eða langur æfingadagur sem endar með bíóferð eða keilu. 

Þessir dagar eru unnir í samvinnu við foreldrafélag skólans. 

Á haustönn voru æfingadagar hjá A- og B-sveit. A-sveitar dagurinn fór að mestu fram í 

Tónlistarskóla Seltjarnarness en B-sveitar dagurinn fór fram í húsnæði Skólahljómsveitar 

Grafarvogs. 

Dagskrá A-sveitar, 6. nóvember: 

10:00 Mæting og æfing 1 

10:45 Stutt hlé með hressingu 

11:00 Æfing 2 
11:45 Hádegishlé og pizza 
12:15 Sund í Seltjarnarneslaug 
13:30 Æfing 3 

14:30 Foreldrar sæki og skutli nemendum í bíó 
15:00 Bíó í Háskólabíó -Birta 

17:00 Krakkarnir sóttir af foreldrum í Háskólabíó 

 
Dagskrá B-sveitar, 7. nóvember 
10:00 Mæting og æfing 1 
11:00 Stutt hlé með hressingu 
11:15 Æfing 2 
12:00 Hádegishlé og pizza 
12:15 Sund í Grafarvogslaug 
13:30 Æfing 3 
14:30 Stutt hlé með hressingu 
15:30 Ganga í Egilshöll 
16:00 Keila í Egilshöll 
17:00 Krakkarnir sóttir af foreldrum í Egilshöll 

Krakkarnir í C-sveit fóru í æfingabúðir út fyrir höfuðborgarsvæðið dagana 29.-30. 

október. Farið var í Gerðaskóla í Garði í Suðurnesjabæ og gist í eina nótt. Aðstaðan þar 

var til mikillar fyrirmyndar og tókst ferðin mjög vel. Helst ber að nefna fyrir utan 

æfingarnar, kvöldgöngu að Garðskagavita og meðfram sjávarsíðunni í algjöru myrkri, 
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kvöldverður á veitingastaðnum Röstinni, Graskeraútskurðarkeppni, sund og almenn 

samvera í góðu stuði.  

 

 

Haustið 2021 fengum við leyfi til þess að fara með 

allar sveitir í æfingaferð. Þessar ferðir eru 

gífurlega mikilvægar fyrir starfið og eins og sjá má 

á myndunum þá er upplifun nemenda ekki 

eingöngu tónlistarlegs eðlis þrátt fyrir að tónlistin 

sé alltaf í forgrunni.  

Á vorönn er stefnt að æfingaferð bæði með B-sveit og C-sveit.  B-sveitin stefnir t.d. á 

ferð til Vestmannaeyja helgina 29. apríl - 1. maí en mikið og gott samstarf hefur verið við 

skólahljómsveit Vestmannaeyja um árabil. Stefnt að því er að fara með C-sveit einnig í 

lengri ferð og A-sveit fær sinn æfingadag með skemmtun.  

TÓNLEIKAHALD OG SPILAMENNSKUR 

Tónleikahald og sýnileiki Skólahljómsveitar Vesturbæjar og Miðbæjar hefur ekki verið 

mikill síðustu tvö ár. Til að mynda hefur okkur ekki tekist að spila jólalög fyrir leikskóla og 
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öldrunarheimili hverfisins tvö ár í röð. Von er á að nú með voru verði hægt að taka upp 

þráðin. Stefnt er að því að A- og/eða B-sveit spili í skólunum sex sem kennsla fer fram og 

bæði kynni starf sitt og skemmti jafnöldrum sínum með tónum. Auk þess tekur 

hljómsveitin að sér að spila á vorhátíðum leikskóla og skóla í hverfinu. Að auki spila allir 

nemendur á einkatónfundi kennara síns einu sinni á önn, jólatónfund og vortónfund. Þar 

spila nemendur einir á sitt hljóðfæri oftast við undirleik kennara síns.  

BIÐLISTI 

Það eru á milli 50-60 börn á biðlista eftir plássi hjá Skólahljómsveit Vesturbæjar og 

Miðbæjar samkvæmt nýjustu talningu í upphafi árs 2022, þrátt fyrir að vera sú 

hljómsveit sem hefur langflesta nemendur í sinni skólahljómsveit. Sá listi samanstendur 

af börnum úr öllum skólum hverfisins. Óskandi væri að öll börn sem vildu læra á 

hljóðfæri kæmust að. Námið er aðgengilegt, ódýrt og mjög félagslega uppbyggjandi þar 

sem félagsfærniþátturinn í starfi skólahljómsveita er mjög mikill. Þá hef ég áhyggjur að 

það verði reglulegt hrun í sveitum, því jafnt hlutfall af nemendum milli ára er afar 

mikilvægt. Hver sveit ætti að vera á bilinu 50-60  krakkar. 

Ósk mín væri að Skólahljómsveit Vesturbæjar og Miðbæjar fengi úthlutað í að minnsta 

hálft stöðugildi, með því væri hægt að bjóða 12 nemendum nám og viðhalda uppgangi 

sveitarinnar. Heilt stöðugildi gæfi 24 nemendum nám. 

SKÓLADAGATAL 

Skólahljómsveitin starfar í 35 vikur á ári. Starfið hefst í lok ágúst og lýkur í lok maí. 

Starfsdagar eru 8 á skólaárinu. Sérstakir breyttir dagar eru 4 en þar eru kennarar með 

nemendum í öðru en hefðbundinni kennslu. Sjá skóladagatal 2021-2022 aftast í þessari 

skýrslu.  

ÁHERSLUR Í STARFSÁÆTLUN SFS SEM SKÓLAHLJÓMSVEITIN VINNUR AÐ 

Áhersla verður áfram á að tilboð skólahljómsveitarinnar standi öllum til boða. Lögð er 

áhersla á að kynna tilboðið vel með skólaheimsóknum. Allir eru velkomnir og allir geta 

verið í náminu á sínum forsendum. Hlutverk skólahljómsveitarinnar er að veita börnum 

og ungmennum bestu mögulegu tónlistarmenntun í samvinnu við grunnskóla og 

frístundastarf, fjölskyldur og nærsamfélag.  

Skólahljómsveit Vesturbæjar og Miðbæjar leggur sig fram við að vera framsækin, sýnileg, 

lifandi og nýjungagjörn stofnun sem laðar að sér mjög hæfa starfsmenn og nýja 

nemendur.  
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MAT Á NÁMSÁRANGRI 

Allir nemendur þreyta próf á vorin. Venjan er að nemendur taki svokölluð þrepapróf sem 

eru próf innan skólans skv. námskrá sem skólahljómsveitir Reykjavíkur hafa unnið 

sameiginlega að undanfarin ár. Eftir nám í 3-4 ár tekur nemandi grunnpróf skv. námskrá 

tónlistarskólanna. Þá kemur dómari frá prófanefnd tónlistarskólanna og dæmir prófin. 

Það lítur út fyrir að hátt í 20 slík próf verði þreytt nú í vetur. Nemendur 

skólahljómsveitarinnar hafa komið mjög vel út á áfangaprófum.  

ENDURMENNTUN 

Stefna skólahljómsveitarinnar er að stuðla að stöðugri endurmenntun starfsmanna 

sinna. Á starfsdögum að hausti er haldinn sameiginlegur starfsdagur kennara 

skólahljómsveita Reykjavíkurborgar sem stjórnendur hljómveitanna skipuleggja. Þar er 

venjan að bjóða upp á námskeið í tölvunotkun, spuna, kennslu barna með sérþarfir, 

skyndihjálp og annað gagnlegt. Í febrúar 2020 fóru kennarar og stjórnendur 

skólahljómsveita í Reykjavík í endurmenntunarferð til Barcelona. Sótt var um Erasmus 

styrk sem greiddi stóran hluta ferðarinnar en eftirstöðvar fengu kennarar greiddan úr 

sínum endurmenntunarsjóð hjá viðkomandi stéttarfélagi. Þar sóttum við heim Joan 

Chamorro sem leiðir San Andrea jazz band. Starf hans hefur hlotið fjöldan allan af 

viðurkenningum fyrir metnaðarfullt starf fyrir ungmenni. Heimsóknin heppnaðist afar vel 

og kennarar snéru til baka uppfullir af nýjum hugmyndum og fróðleik. Stefnt er að því að 

fá Joan Chamorro til okkar á starfsdaga í vor 2021 til áframhaldandi fróðleiks, en það var 

ein af forsendum Erasmus styrksins að menntunin ætti sér stað í báðum löndum.  

Enn hefur ekkert orðið úr heimsókn Joan Chamorro til Íslands sökum Covid-19 

faraldursins.  

LOKAORÐ 

Hér eru lokaorð stjórnanda Skólahljómsveitar Austurbæjar sem ég gæti varla orðað 

betur og læt þau því standa: 

Það er heiður að starfa sem stjórnandi skólahljómsveitar í Reykjavík. Starfið hefur þróast 

á mjög jákvæðan hátt undanfarin ár. Kvóti hefur aukist jafnt á undanförnum árum og er 

nú 130 klst. á viku. Aðstaða í húsnæði borgarinnar hefur lagast en á þó langt í land til 

þess að verða fullnægjandi. Skólahljómsveitir Reykjavíkurborgar hafa verið starfandi í 

rúma hálfa öld án þess að nokkurntíma hafi verið gert ráð fyrir þeim. Ég tel löngu vera 

kominn tími á að reisa þar til gert húsnæði í hverfum borgarinnar utanum 

skólahljómsveitir.  
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Hljómsveitirnar fjórar vinna mikið saman og stjórnendurnir fjórir sækja reglulega aðstoð 

til hvers annars. Þeir deila nótum og lána hljóðfæri sín á milli ef þörf er á. Kennarar 

hljómsveitanna hittast reglulega á starfsdögum og jólahlaðborðum. Þeir eru búnir að 

stofna hópa þar sem farið er í heitu pottana, út og að borða og fleira skemmtilegt sem 

þjappar hópnum saman.  

Það er einstakt að geta haldið uppi svo öflugu lúðrasveitastarfi í ekki stærri borg en 

Reykjavík. Það eru ca. 520 börn að læra að spila á blásturshljóðfæri hjá Reykjavíkurborg 

sem öll spila í sinni lúðrasveit. Það þarf ekki að fara langt út fyrir landsteinana til þess að 

sjá hnignun á sambærilegu starfi í nágrannalöndum okkar. Þetta gerist hinsvegar ekki að 

sjálfu sér. Stjórnendur og kennarar sem starfa hjá skólahljómsveitum eru eldhugar sem 

lifa fyrir sitt starf. Það þarf að passa að hlúa áfram að starfinu svo það haldi áfram að 

dafna. Sú hugmynd að nemendur komi saman úr mörgum skólum og spili á hljóðfæri 

saman er afar falleg. Þetta gerir það að verkum að barn sem er undir í sínum skóla finnur 

ekki fyrir einelti í skólahljómsveit því þar eru allir að vinna að sameiginlegu markmiði, að 

skapa tónlist.  

SKÓLADAGATAL 2021-2022 


