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Fundur í Háskólaráði  

Dags. 08.09.2021 

Staður og tími: Bifröst kl. 15:00 

Málsnúmer:  

Fulltrúar HB: Margrét Jónsdóttir Njarðvík, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir, Einar Svansson, Sævar 

Ari Finnbogason, Jóhanna Marín Óskarsdóttir, Hafsteinn Sæmundsson, Arney Einarsdóttir, 

Fulltrúar nemenda: Hlynur Finnbogason, Kara Friðriksdóttir, Egill Örn Rafnsson 

Áheyrnaraðilar: Hafsteinn Sæmundsson, Lydía Geirsdóttir og Njörður Sigurjónsson 

Fjarverandi: Arney Einarsdóttir, Vignir Már Sigurjónsson 

 

 

Dagskrá: 

1. Fundargerð síðasta fundar 

a. Afgreiðslu frestað 

2. Fjármál 
a. Hafsteinn kynnti 7 mánaða milliuppgjör skólans.  
b. Tekjuhliðin er á pari við áætlun, aðrar tekjur eru hærri vegna samninga við 

vinnumálastofnun. 
c. Laun og launatengd gjöld eru einni verulega hærri en gert var ráð fyrir í áætlun sem 

skýrist að hluta til af samningum við vinnumálastofnun.  
d. Umsóknum í fræðslusjóð hefur fjölgað verulega. 
e. Verktakavinna vegna kennslu er óvenju hár og á eftir að greina þann lið betur.  
f. Húsnæðiskostnaður er undir áætlun en verið er að vinna mjög marga þætti nú um 

þessar mundir og verður áfram fram eftir hausti. Einnig á eftir að fara verklega yfir 
tæknimál þar sem leggja á í endurbætur í tæknimál í stofur skólans. 

g. Fjármagnsliðir hafa lækkað verulega og stjórn hefur heimilað að skuldir skólans verði 
lækkaðar áfram.   

h. Niðurstaðan er að við erum 10 milljónir yfir áætlun en að hluta til verður það leiðrétt 
með færslu á milli liða.  

i. Eigum von á því að fá einhverja ívilnun frá ráðuneytinu vegna fjölda nemenda við 
skólann en í fyrra fengum við 30 milljónir aukalega. 

j. Til máls tóku ES, HS, AE, HS 
3. Mannauðsmál 

a. Búið er að ráða inn nýjan Mannauðsstjóra Huldu Dóru Styrmisdóttur.  
b. Verið að vinna að auglýsingu að hlutastarfi fyrir sálfræðing í 50% stöðu í ár til að byrja 

með 
c. Margir nýjir kennarar sem hafa hafið störf í föstum stöðum í haust 
d. Gæðastjóri ráðin til eins árs í 100% stöðu 
e. Rannsóknarstjóri hefur verið ráðin við skólann. 

4. Upphaf skólaárs 
a. Hefur farið vel af stað en finnum fyrir auknum nemendafjölda. 
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b. Handbók um nám og kennslu – verið að lesa yfir og lagfæra með tilliti til orðalags. En 
einnig er verið að bæta inn þáttum eins og að 

i. Teams fundir verði í upphafi og lok kennslu 
ii. Skrifað út frá að við séum fjarnámsháskóli 

iii. Drög að ábyrgð fagstjóra 
iv. Einn kafli í stað tveggja um reglur er snúa að ritun lokaritgerða og kominn er 

inn upplýsingar um einkunnaskala  
v. Reglur er lúta að próftökurétti nemenda 

c. Rektor fór yfir vandkvæði er varðar hýsingu á vinnuhelgi sem einnig er ánægjulegt 
þar sem það stafara af góðri þátttöku nemenda á vinnuhelgarnar. 

5. Erindi frá nemendum 
a. Óskað eftir að smáuglan verði kynnt nemendum betur 
b. Óskað eftir því að upplýsingum um mat verði komið betur á framfæri við nemendur 
c. Til máls tóku KF, SAF, HF, HLÞ, ES, EÖR, AE, NS, LG,ES, 

 
6. Önnur mál 

 

 

Fundi slitið kl. 16.03 

Fundarritari: Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir 
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