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Í þessu blaði…

20

f við segðum þér að þetta væri mögulega
bitastæðasta Framhaldsskólablað sem þú
hefur nokkurn tímann haft milli handanna,
myndirðu trúa okkur? Örugglega ekki, því
fólk er alltaf að framapota dótinu sínu með innantómum loforðum. Svo þú heldur áfram að fletta og
velta fyrir þér hvað þú ætlir nú eiginlega að gera af
Karitas M.
Sólrún Freyja Sen
þér í haust, hvort það sé ekki ógeðslega stressó að
Bjarkadóttir
útgáfustýra
fara beint úr þriggja ára kerfinu í háskóla, hvað Háritstýra
skóladagurinn sé eiginlega, hvort það sé ekki bara
hægt að gera eitthvað annað, eða pælir í tilgangi
lífsins.
Og því lengra sem þú flettir og því meira sem þú skoðar ferðu að hugsa með þér;
„Karitas og Sólrún höfðu rétt fyrir sér. Þetta er svo sannarlega bitastæðasta, mest djúsí,
sveittasta (á næs, peppaðan hátt) Framhaldsskólablað sem þú hefur nokkurn tímann
haft milli handanna.“ Og þú frelsast, swear to god, sko. Þú ert bókstaflega að hreinsa
þig af syndum þínum, áhyggjum af framhaldinu og almennum einmanaleika, Framhaldsskólablaðið er núna þinn bitastæðasti vinur. Mmmm, enn bitastæður, og góður
og traustur vinur, sem þú átt núna.
Við ætlum að tala um allt sem við höfðum pláss til að tala um þegar kemur að því
sem tekur við eftir framhaldsskóla. Við ætlum að tala um reisur, nám, listanám, listamenn, svo erum við með myndaþátt, spilunarlista, stjörnuspá- við erum með þetta allt.
Við erum allt sem þú þarft.
Svo, búðu þig undir fallegan vinskap og góðar minningar, og til hamingju með að
hafa núna milli handanna bitastæðasta Framahaldsskólablaðið til þessa.
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Ég fór beint
úr þriggja ára
kerfinu í háskóla

Stóra
ákvörðunin
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SÍF eru hagsmunasamtök íslenskra framhaldsskólanema og heildarsamtök nemendafélaga í 32 framhaldsskólum af landinu öllu. Skrifstofa SÍF er í Hinu Húsinu í Pósthússtræti 3-5, 101 Reykjavík. Heimasíða SÍF er www.neminn.is. Framhaldsskólablaðinu er dreift í alla framhaldsskóla landsins. Því er einnig dreift í alla háskóla landsins og í frídreifingu á almenningsstaði á höfuðborgarsvæðinu og í stærri byggðalögum með framhalds- og háskóla. Inni í framhaldsskólunum fer dreifing fram í
samstarfi við nemendafélag hvers skóla. Á skólaárinu 2018-2019 verða gefin út fimm tölublöð. Þeim sem vilja birta efni eða taka að sér verkefni fyrir ritstjórn blaðsins geta sent tölvupóst
á ritstjori@neminn.is. Þeir sem vilja auglýsa í blaðinu geta sent tölvupóst á grs@neminn.is

Velkomin í HR
Á HÁSKÓLADAGINN

Laugardaginn 2. mars, kl. 12 – 16
Á Háskóladaginn kynna allir háskólar landsins námsframboð
sitt. Í Háskólanum í Reykjavík gefst þér kjörið tækifæri til að
spjalla við nemendur, kennara og náms- og starfsráðgjafa um
allt sem viðkemur náminu og boðið verður upp á kynnisferðir
um háskólann. Hægt verður að kynnast háskólanámi af eigin
raun í opnum tímum.

//
Opnir tímar og kynningar
Kl. 12:30

Kl. 14:00

Hvernig vel ég
háskólanám?

Íþróttafræði

Gréta Matthíasdóttir,
forstöðumaður náms- og
starfsráðgjafar HR

Kl. 13:00
Hagfræði
Tölvunarfræði
Sálfræði
Kl. 13:30
Viðskiptafræði

Fjármála- og
rekstrarverkfræði
Iðnfræði og
byggingafræði
Kl. 14:30
Háskólagrunnur HR
Tæknifræði
Tölvunarstærðfræði og
hugbúnaðarverkfræði

Hátækni-, véla- og
heilbrigðisverkfræði
Lögfræði

Dagskráin er á hr.is/haskoladagurinn

HÁSKÓLA
DAGURINN
2. mars

/haskoladagurinn
haskoladagurinn.is
#hdagurinn

Kynning á öllu háskólanámi á Íslandi
Háskólinn á Akureyri, Háskólinn á Hólum
og Landbúnaðarháskóli Íslands
verða á Háskólatorgi Háskóla Íslands

Háskólinn á Bifröst kynnir nám sitt
á Háskólatorgi Háskóla Íslands
og í Háskólanum í Reykjavík

Háskóli Íslands kynnir nám sitt á
Háskólatorgi, í Aðalbyggingu, Öskju
og Háskólabíói.

Listaháskóli Íslands kynnir nám sitt
í húsnæði skólans að Laugarnesvegi 91

Háskólinn í Reykjavík kynnir nám sitt
í Háskólanum í Reykjavík

Fríar rútuferðir á milli HÍ, HR og LHÍ
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Háskóladagurinn 2019
Karitas M. Bjarkadóttir skrifar:

A

llir háskólar landsins standa að Háskóladeginum og er tilgangurinn að
kynna fjölbreytt námsframboð sem
í boði er á Íslandi. Háskóladagurinn
2019 fer fram laugardaginn 2. mars frá kl. 12 16. Kynningarnar fara fram í Háskóla Íslands,
Háskólanum í Reykjavík og Listaháskóla
Íslands. Eins og alltaf þá verður boðið upp á
fríar strætóferðir milli staða. Á fjórum tímum
ættu því allir sem hafa áhuga á háskólanámi
að geta farið á milli staða án þess að hafa
áhyggjur af því að finna bílastæði.
Háskólanám veitir ákveðið tækifæri út í
lífið og frelsi að læra um það sem þú hefur
áhuga á.
Á Háskóladeginum sjálfum bjóða háskólarnir upp á ótal viðburði, kynningar
og uppákomur. Einnig gefst gestum og gangandi tækifæri til að spjalla við nemendur,
kennara, náms- og starfsráðgjafa um allt
sem viðkemur námi í skólunum sjö, og fá

upplýsingar um fjölbreytta námsmöguleika.
Í háskólum á Íslandi eru yfir 500 námslínur í boði - þeir sem hafa ekki hugmynd um
hvar áhugasviðið liggur er Háskóladagurinn
tilvalin leið að kynna sér það sem er í boði.
Það er einmitt þess vegna sem Háskóladagurinn er svo frábær því hvergi er jafn
augljóst og þar hvað mikið er í boði og hvar
hægt er að sækja námið.
Háskóladagurinn í hringferð um landið
Þeir sem ekki eiga heimangengt á Háskóladaginn laugardaginn 2. mars hafa ekki
misst af tækifærinu því dagana eftir Háskóladaginn fara starfsmenn skólanna og
nemendur hringferð um landið og halda
áfram að kynna háskólanám á Íslandi. Hægt
er að kynna sér hvar við verðum á heimasíðu
Háskóladagsins en heimsóknirnar fara fram
frá 5. mars - 13. mars. Allir eru velkomnir.
www.haskóladagurinn
#hdagurinn

Háskólarnir eru
sjö
Háskólinn á Akureyri, Háskólinn á
Bifröst, Háskólinn
á Hólum, Háskóli
Íslands Háskólinn í
Reykjavík, Landbúnarðarháskólinn
og Listaháskóli
Íslands.
Hver er hvar?
Í húsakynnum
Háskóla Íslands
verða þrír skólar
að kynna sitt nám
eða HÍ, Háskólinn á
Bifröst, Háskólinn á
Akureyri, Landbúnaðarháskólinn og
Háskólinn á Hólum.
Hjá HR verða
auðvitað HR og þar

verður einnig hægt
að kynna sér námið
í Háskólanum á Bifröst. Þriðji skólinn
sem hægt verður
að heimsækja er
Listaháskóli Íslands,

skólinn verður með
sína kynningu á
Laugarnesvegi 91.
Boðið verður upp
á fríar strætóferðir
á milli þessara
þriggja skóla.

Hvar?
Í HÍ, HR og LHI
Hvenær?
Laugardaginn 2.
mars kl. 12 - 16.

Stóra ákvörðunin
María Árnadóttir skrifar:

S
Yndislega frábærlega
skrítnir áttatíuogfjórir dagar
Hildur Iðunn Sverrisdóttir skrifar:

B

esta ákvörðun sem ég
hef tekið hingað til er
klárlega að fara í LungA-skólann á Seyðisfirði.
Ég pældi ekki mikið í þessari
ákvörðun þegar ég tók hana og
gerði mér alls ekki grein fyrir
því hversu mikil áhrif LungA
myndi hafa á mig. Ég verð samt
að viðurkenna að ég hef ekki
hugmynd um hvaða áhrif þetta
hefur haft á mig en ég veit bara
að mér líður mikið betur með
mig og það sem ég tek mér fyrir
hendur og hef breyst, a.m.k. að
hugarfari.
Ég vissi ekki að ég gæti eytt
svona miklum tíma með litlum
hóp af ótrúlega ólíku fólki og
líkað vel við alla í hópnum.
Hópurinn var mjög góð blanda
af svo yndislega frábærlega
skrítnu fólki sem því miður býr
allt of langt frá mér. Það þýðir
samt bara að ég hef ástæðu
til að ferðast meira. Ég sakna
litlu LungA-búbblunnar ennþá
frekar mikið en þetta er góður
söknuður. Ég get ekki lýst því
hvernig mér líður eða hvernig
þetta var af því þetta var allt
svo mikið og útum allt en á svo
frábæran hátt. Við vorum nánast alltaf að gera eitthvað. Það
komu alveg erfiðar vikur þar
sem við fengum ekkert að slaka
á af því við vorum of upptekin
við að plana sýningu eða risastórt matarboð en það var svo
þess virði. Tiltektin eftir á var
ekki einu sinni leiðinleg.
Svo má ekki gleyma Lasse og
Jonatan, bestu mönnum í heimi
sem gerðu líf svo margra betra
með því að stofna LungA-skólann. Þeir smita svo mikið út
frá sér og það eru alltaf allir
góðir og skemmtilegir sem eru

í kringum þá. Að byrja alla
mánudagsmorgna á einhverju
(oftast) rugli sem þeim fannst
hljóma eins og góð hugmynd til
að byrja vikuna á var mjög góð
leið til að byrja vikuna. Nema
kannski þegar þeir töldu niður
frá 1000 alveg niður í 1 með
byrjunarstefið úr final countdown á repeat í bakgrunn. Það
var ekkert það frábært en samt
alveg ágætlega kósí svosem.
Á þessum 84 dögum fékk
ég að sjá tvær naktar stelpur
fara upp og niður stiga tengdan engu úti í snjónum, taka
þátt í leiksýningu og sitja í bíl
með hús á hausnum á meðan
ókunnugt fólk rétti mér hnetur
og drykki. Þetta eru ekki
endilega hlutir sem allir verða
að gera einhverntímann á
lífsleiðinni en ég er bara frekar
sátt með það að hafa fengið að
upplifa þetta.
Aðstaðan þarna var
líka alls ekki í verri kantinum. Við vorum með stúdíó í
Herðubreið sem er beint á móti
hostelinu sem við bjuggum
á og svo vorum við líka með
nýuppgerða netsmiðju. Netsmiðjan er alveg við sjóinn með
útsýni yfir fjöllin sem er alls
ekki slæmt þegar maður þarf
innblástur þegar maður er að
mála eða dansa eða hvað sem
maður gæti þurft innblástur í.
Fjöllin sjást reyndar líklega úr
öllum gluggum á Seyðisfirði en
þau eru extra falleg úr þessum gluggum. Svo er hostelið
sem LungA-fólk býr á alls ekki
slæmt heldur, sauna og allt.
Ég get alls ekki útskýrt
almennilega hvernig er að vera
þarna eða hvað er gert en ég
mæli hiklaust með þessu. Það
er svo frábært andrúmsloft
bæði í litla LungA-heiminum
og á Seyðisfirði.

tór ákvörðun bíður framhaldsskólanemenda sem
útskrifast í vor, það er að
ákveða næstu skref í lífinu.
Ákvörðunin er sjálfgefin fyrir suma
en reynist algjör höfuðverkur fyrir
aðra. Þeir sem hyggja á framhaldsnám gætu auðveldað ákvörðun
sína til dæmis með því að fara á
Háskóladaginn.
Allir háskólar landsins standa að
Háskóladeginum sem er haldinn að
þessu sinni laugardaginn 2. mars
í húsakynnum Háskóla Íslands,
Háskóla Reykjavíkur og Listaháskólans. Þennan dag bjóða háskólarnir nýstúdentum og almenningi
velkomna í heimsókn til að kynna
fjölbreytt námsframboð allra skólanna. Í Háskóla Íslands verða ýmsir
skemmtilegir viðburðir og kynningar í boði á vegum námsbrauta
og fólk fær tækifæri til að skoða
rannsóknastofur, tæki og búnað.
Starfsfólk skólans kynnir einnig
fjölbreytta þjónusta við nemendur
svo sem náms- og starfsráðgjöf og
möguleika á skiptinámi við erlenda
háskóla.
Háskóladagurinn er afar gagnlegur fyrir marga en fyrir aðra getur
hann valdið frekari streitu því það
eru ótal möguleikar í boði. Þeir
sem eru ráðvilltir er boðið að taka
áhugakönnun.

Áhugakönnun
Hægt er að taka íslenska áhugakönnun sem kallast Bendill og er
samheiti yfir fjórar kannanir. Hver
könnun er sérsniðin fyrir tiltekinn
markhóp. Bendill III tekur mið af
þörfum þeirra sem hafa aðallega hug
á háskólanámi og metur sex almenn
áhugasvið og 27 sértæk undirsvið.
Könnunin aðstoðar við að greina á
milli áhugasviða. Flestir hafa mörg
áhugamál en það er ekki sjálfgefið að
við getum starfað við þau öll heldur
getur hentað betur að stunda sum
áhugamál í frítíma okkar.
Áhugakönnunin ýtir undir
sjálfsskilning og metur hversu
mikill áhugi okkar er á hverju
sviði. Niðurstöðurnar er hægt að
tengja við háskólanám og störf sem
getur gert námsvalið markvissara.
Áhugakönnun getur því verið gagnlegt hjálpartæki við ákvörðun um
nám og störf. Í Háskóla Íslands
kostar 6.000 kr. að taka Bendil III.
Þeir sem vilja þreyta könnunina
þurfa að hafa samband við Námsog starfsráðgjöf Háskóla Íslands.
Hægt er að senda tölvupóst á
radgjof@hi.is eða hringja í síma
525 4315.

myndum vilja vera á
þessum stað í lífi okkar
eftir nokkur ár.

Náms- og starfsráðgjafar
Þeir búa yfir aðferðafræði og
þekkingu á því hvernig fólk fer í
gegnum námsval. Til dæmis ef
einstaklingur sækir aðstoð ráðgjafa
þá byrjar hann að ræða við einstaklinginn um áhugasvið hans. Talar
um reynslu viðkomandi á vinnumarkaði og spyrst fyrir um áhugamál hans. Því næst kynnir náms- og
starfsráðgjafinn það námsframboð
sem líklegt er að henti einstaklingnum sem best. Mikilvægt er
þó að hafa í huga að það er alltaf
á ábyrgð einstaklingsins að taka
endanlega sjálfstæða ákvörðun á
eigin forsendum.
Þegar ákvörðun um nám er tekin
skiptir máli að vera gagnrýninn og
raunsær. Vil ég, til dæmis, fara í nám
sem kallar á langan námstíma? Er
ég að elta vini mína í tiltekið nám?
Er áhugahvötin og drifkrafturinn til
staðar til að sinna náminu og ljúka
því. Ef sá kraftur er ekki til staðar er
ekki víst að einstaklingurinn endist
í náminu. Hver sem staðan er getur
alltaf verið gott að leita til náms- og
starfsráðgjafa.
Líta til kunningja eða
fjölskyldumeðlims
Það er oft fróðlegt og skemmtilegt að leita í nærumhverfi sitt og
finna einhvern sem vinnur við
skemmtilegt og áhugavert starf. Þú
gætir talað við þann einstakling og
spurt hann hvernig hann komst á
þennan stað. Oft kemur í ljós að
þetta var ekki bein leið fyrir viðkomandi. Einstaklingurinn breytti
mögulega um nám í háskóla og fékk
starf sem hann vann sig upp í og er
þá kominn í stöðuna sem hann er
í dag. Við getum spurt spurninga
sem svara vangaveltum okkar um
tiltekið starf og sett okkur í spor
þeirra og hugsað út í hvort við

Taka sér pásu eða fara beint í
skóla?
Sumir eru ekki tilbúnir til að
stinga sér beint út í djúpu laugina
eftir framhaldsskóla og taka sér því
hlé frá námi. Ástæðurnar geta verið
margþættar. Sumir finna að þeir
eru ekki tilbúnir til að skuldbinda
sig í frekara nám og kjósa að ferðast, sjá sig um og upplifa heiminn
áður en þeir taka næstu skref í lífinu
eða fara út á vinnumarkaðinn til
að safna peningum og/eða öðlast
reynslu. Eitt er víst að mikilvægt
er að skipuleggja námshléið vel og
verja tímanum þannig að við öðlumst reynslu, þroska og þekkingu.
Til dæmis er hægt að nýta tímann
með því að afla sér starfsreynslu
sem er alltaf mikils virði. Það er
sniðugt að velja starf á því sviði
sem tengist áhuga viðkomandi og
kannað þannig hvort tiltekið starfsvettvangur henti.
Að lokum
Þótt valin sé tiltekin námsleið í
háskóla þýðir það ekki að lífið muni
snúast aðeins um það nám að eilífu.
Á Íslandi gefast margvísleg tækifæri
til að setja saman háskólanám, allt
frá því að velja aðeins eina fræðigrein og dýpka þekkingu á því sviði
eða velja þverfræðilegt nám – nám
sem er til dæmis samsett úr tveimur
ólíkum fræðasviðum.
Við fáum aragrúa af tækifærum á lífsleiðinni og því er mikilvægt að vera ávallt vakandi fyrir
þeim og vera óhrædd við að fara
ótroðnar slóðir. Ef við erum opin
fyrir tækifærum og leggjum okkur
fram við það sem við tökum okkur
fyrir hendur þá aukast líkurnar á
að komast í draumastarf.
Greinin er byggð á samtali
höfundar við Jónínu Ólafsdóttur
Kárdal, náms- og starfsráðgjafa
við Háskóla Íslands.

Grunnnám í lögfræði
í Háskóla Íslands
hi.is/logfraedi

Umsóknarfrestur í grunnnám í
lögfræði er 5. júní.
Lagadeild Háskóla Íslands hefur verið starfrækt frá
stofnun skólans árið 1911. Mikil og góð reynsla er
því fyrir hendi ásamt því að kennsluhættir eru í senn
bæði nútímalegir og fjölbreyttir.
Markmið Lagadeildar er að brautskrá framúrskarandi
lögfræðinga sem eigi ríkan þátt í að efla og styrkja
íslenskt réttarkerfi, atvinnulíf og samfélag.
A-próf er lykillinn að námi í lagadeild
Skráningarfrestir í A-próf eru:
3. mars fyrir prófið 16. mars
20. maí fyrir prófið 7. júní
Gimli við Sæmundargötu - 101 Reykjavík
Sími 525 4500
nemFVS@hi.is
hi.is/logfraedi

6

Framhaldsskólablaðið
Mars 2019

Ástin fékk séns á ný
Uppsetning nemendamótsnefndar Versló á Xanadu
Karitas M. Bjarkadóttir skrifar:

Þ

að var spennt, en örlítið áhyggjufull ung kona sem
settist í sal Háskólabíós og beið þess með óttablandinni eftirvæntingu að ljósin yrðu slökkt og
uppsetning Verzlunarskólans á cult-klassíkinni
Xanadu hæfist. Verandi einn af eftirlætissöngleikjunum
mínum hafði ég undirliggjandi áhyggjur af því að hérna, í
Háskólabíó klukkan 20 á mánudagskvöldi, umkringd fyrrum
kennurum mínum, yrði sá söngleikur eyðilagður fyrir mér.
Þær áhyggjur voru gjörsamlega óþarfar á hvern þann hátt
sem hugsast gæti. Það var alls ekki það að ég hefði ekki trú
á leikhópnum og listrænum stjórnendum, en Xanadu er
eitt af þessum handritum sem mjög auðvelt er að steypa
fram af kletti með einni rangri útfærslu.
Verkið hófst á einræðu karl-söguhetjunnar, Svenna Mássonar (Mímir Bjarki Pálmason), og hann greip salinn strax.
Það geislaði af honum leikgleðinn, hann átti augljóslega
heima á þessu sviði, og við, áhorfendurnir, aðeins gestir
í griðarstaðnum hans. Þessi flutningur setti gjörsamlega
tóninn fyrir sýninguna alla, þar sem útgeislunin var alls ekki
minni hjá mótleikkonu hans Kolbrúnu Maríu Másdóttur í
hlutverki Kríu, sköpunargyðju sem kominn er til jarðarinnar
til að fylla Svenna innblæstri. Kolbrún stóð sig einstaklega
vel, hún hefur frábæra söngrödd sem fékk algjörlega að

njóta sín allt verkið, og gott vald á rúlluskautum, sem er
helber nauðsyn þegar kemur að þessu verki.
Í rauninni tekur því varla að telja upp alla sem stóðu sig
frábærlega í sýningunni, því þá þyrfti ég að telja upp allan
40 manna sviðslistarhópinn eins og hann leggur sig. Þess
má samt alveg geta að Kjalar Martinsson Kollmar, sem
brilleraði hér fyrr á árinu í hlutverki Brooks í uppsetningu
skólans á Shawshank Redemption, gaf heldur betur ekki eftir
í þessari sýningu. Kjalar lék heldur stirðari persónu í þetta
skiptið, viðskiptamongúlinn Diðrik, sem elskaði og missti
og er bitur vegna þess. Kjalar syngur af einstakri einlægni
lagið „Er ég ungur var“, og sviðið fyllist af danspörum og
sviðsetningin verður danssalur gamla tímans, Diðrik með
ástina sína við hönd.

Sviðsmyndin, sem hönnuð er af fjöllistamanningum
Kristni Arnari Sigurðssyni, er mjög einföld, til hliðar eru
tvö hringlaga tjöld sem þjóna þeim snilldar tilgangi að fela
sviðsmenn og propsa þegar þeir eru færðir inn á svið. Þannig
verða allar skiptingar hraðar og einfaldar, og hægja ekkert á
sögþræðinum. Til viðbótar við það er notast við skjávarpa
og stórt tjald, og þannig hægt að skipta um sögusvið hratt
en örugglega.
Öll hópdansatriði fönguðu áhorfendur, voru mjög mikilfengleg og það er augljóst að Unnur Elísabet Gunnarsdóttir,
sem bæði leikstýrir og semur dansa, hefur fengið að njóta
sín í botn og blómstra með dönsurunum sem stóðu sig öll
með ólíkindum vel.
Að lokum verð ég að minnast á þær Sigurbjörgu Nönnu
Vignisdóttur og Kötlu Njálsdóttur í hlutverkum illu systranna
tveggja, Melpómenu og Kallíópu. Þær gjörsamlega stálu
sviðinu í hvert skipti sem þær stigu sínum stígvélaklæddu
tám á það. Innlifunin, leikgleðin, útgeislunin, þetta var allt
til staðar á þann hátt að áhorfendur einfaldlega fengu ekki
nóg. Flutningur þeirra á laginu „Hættuleg kona“ var allt of
stuttur, ég hefði getað horft á þær sprella og syngja eins og
gyðjur því sem virtist áreynslulaust í hálftíma.
Á heildina litið er þetta einstaklega flott uppsetning,
aðlögun handrits framúrskarandi og þýðingin sömuleiðis,
leikarar og dansarar eins og atvinnufólk og enginn fór heim
án þess að brosa sínu breiðasta.

HÚRRA HÚRRA HÚRRA HÚRRA
HÚRRA HÚRRA HÚRRA HÚRRA
Leikhópurinn Venjulegt íslenskt fólk frumsýnir leikritið Takk fyrir mig.
Karitas M. Bjarkadóttir skrifar:

M

ánudaginn 18. febrúar síðastliðinn frumsýndi
leikhópurinn Venjulegt íslenskt fólk nýtt
íslenskt verk eftir handritshöfundinn Adolf
Smára Unnarsson, í leikstjórn Matthíasar
Tryggva Haraldssonar. Verkið ber heitið „Takk fyrir mig“
og er lokaverkefni fjögurra leikara sem munu útskrifast af
leikarabraut frá CISPA skólanum í Kaupmannahöfn núna
í vor.
Leikararnir fjórir, Vilhelm Neto, Júlíana Liborius,
Fjölnir Gíslason og Hildur Ýr Jónsdóttir munu, eins og
kom fram, öll útskrifast af leiakrabraut Copenhagen
International School of Performing Arts í vor, og fara með
öll fjögur aðalhlutverk sýningarinnar. Ég var svo heppin að fá að kíkja á rennsli hjá þeim tveimur vikum fyrir
frumsýningu og þetta er það sem almenningur þarf að
vita um sýninguna.
•
•
•
•
•
•
•
•

Allir leikararnir eru ógeðslega fyndnir án þess að
virðast reyna það
Handritið er hin fullkomna sýra til að sjá aðeins of
ósofinn á mánudagskvöldi
Tónlist Friðriks Margrétarsonar ýtir bara undir
sýruna á hinn besta hátt
Það er ukulele
Það er Coca Cola
Það er böns af hæfileikum
Já, þú átt að klappa með
Þegar einhver segir nífallt húrra fjórum sinnum í
röð, þá hættir það að hljóma eins og orð

Verkið verður sýnt í IÐNÓ, næsta sýning þann 27.
febrúar, en ég hef það frá traustum heimildum að þær
muni verða fleiri. Leikhópurinn er einnig með virka
vefsíðu tengda sýningunni, hverrar slóð er
www. venjulegtislensktfolk.com.

„Stundum er símtal
við okkur fyrsta
skrefið til hjálpar.“
— Sandra,
starfsmaður 1717,
hjálparsíma
Rauða krossins

Starf Söndru er mögulegt vegna Mannvina.
Með mánaðarlegu framlagi styður þú við
mannúðar- og hjálparstarf innanlands
og utan þar sem þörfin er mest.

Vilt þú vera Mannvinur?
mannvinir.is
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Skólaverkfall
í þágu umhverfisins
Hin sænska Greta Thunberg
Melkorka Gunborg Briansdóttir
skrifar:

H

in sextán ára gamla Greta
Thunberg hefur vakið alþjóðlega athygli fyrir baráttu sína í þágu umhverfisins. Greta ákvað í ágúst 2018 að
mæta ekki í skólann fram að þingkosningum í Svíþjóð, eftir að mikil
hitabylgja og skógareldar höfðu
geisað í landinu. Hún mótmælti
kolefnislosun sænskra yfirvalda
með því að sitja fyrir utan þinghúsið á hverjum degi, haldandi á skilti
sem á stóð Skolstrejk för klimatet
(ísl. skólaverkfall í þágu loftslagsins). Hún krafðist þess að stjórnvöld drægju úr kolefnislosun sinni
samkvæmt Parísarsamningnum.
Eftir kosningar hélt hún áfram
að mótmæla fyrir utan þinghúsið
á föstudögum. Þá hafði hún vakið
athygli fjölmiðla og veitt nemendum víða um heim innblástur til
að skipuleggja verkföll af svipuðum toga. Í desember á síðasta ári
höfðu yfir 20.000 nemendur staðið fyrir mótmælum í a.m.k. 270
borgum, í löndum eins og Ástralíu, Austurríki, Belgíu, Kanada,
Hollandi, Þýskalandi, Finnlandi,
Danmörku, Japan, Sviss, Bretlandi
og Bandaríkjunum.
Síðastliðinn nóvember var
Greta TED-fyrirlesari í Stokkhólmi.
Í lok ávarps síns sagðist hún ekki
ætla að enda á því að tala um von,
sólarrafhlöður og vindorku.
,,Við höfum haft þrjátíu ár af
hvatningarræðum og jákvæðum
hugmyndum. Og mér þykir það
leitt, en það virkar ekki. Því ef það
hefði virkað, hefði kolefnislosunin dregist saman- hún hefur ekki
gert það.“
Umfram vonina, sem að sjálf-

sögðu sé nauðsynleg, séu aðgerðir
mikilvægari.
,,Það sem við gerum eða gerum
ekki einmitt núna mun hafa áhrif á
allt líf mitt, sem og líf barna minna
og barnabarna. Það sem við gerum
eða gerum ekki núna getur kynslóð
mín ekki breytt í framtíðinni. Sumir segja að í stað þess að mótmæla
ætti ég að mennta mig og gerast
vísindamaður svo ég geti ,,leyst“
loftslagsvandann. En hann hefur
þegar verið leystur. Við höfum allar staðreyndirnar og lausnirnar.
Það sem við þurfum að gera er að
vakna og breytast. Af hverju ætti
ég að læra fyrir framtíð sem verður
bráðum ekki til staðar?“
Í lok síðasta árs ávarpaði Greta
loftslagsbreytingaráðstefnu Sameinuðu þjóðanna, þar sem hún
sagði leiðtoga heimsins haga sér
eins og börn. Það sé undir yngri
kynslóðum komið að taka að sér þá
ábyrgð sem þeir hefðu átt að gera
fyrir löngu síðan. Nú í janúar sótti
Greta heimsviðskiptaráðstefnuna
í Davos í Sviss. Til þess að komast
þangað ferðaðist hún í 32 klukkutíma með lest, ólíkt mörgum öðrum ráðstefnugestum sem flugu
með einkaflugvélum. Á ráðstefnunni sagði hún: ,,Sumt fólk, sum
fyrirtæki, vita nákvæmlega hvaða
ómetanlegu verðmætum þau hafa
fórnað til að halda áfram að græða
ólýsanlega háar fjárhæðir. Ég held
að mörg ykkar í dag tilheyri þeim
hópi.“ Seinna í sömu viku varaði
hún við því að það væri ,,kviknað
í húsinu okkar,“ og sagði: ,,Ég vil
að þið fyllist skelfingar. Ég vil að
þið finnið óttann sem ég upplifi á
hverjum degi.“
Mótmæli Gretu hafa hrint af
stað alþjóðlegri hreyfingu nemenda undir yfirskriftinni Skóla-

Greta Thunberg


,,Til hvers að læra án framtíðar?“ Mynd frá nýlegum
mótmælum í Berlín, 25.janúar síðastliðinn. Telegraph

Loftslagsstefnu stjórnvalda
í Hollandi mótmælt.

Verkfall fyrir loftslagið

L

andssamtök íslenskra stúdenta, Stúdentaráð HÍ,
Samband íslenskra framhaldsskólanema og Ungir
umhverfissinnar efndu til verkfalls fyrir loftslagið.
Verkfallið byrjaði síðasta föstudag þann 22. febrúar
og verður alla næstu föstudaga milli klukkan 12 og 13 um
hádegisbil, en þetta kemur fram í sameiginlegri tilkynningu frá formönnum þessum ungliðahreyfingum og
samtökum.
Verkfallið er innblásið af hinni sænsku Gretu Thunberg, en skólaverkfall hennar hefur vakið mikla athygli.
Nú þegar hafa tugþúsundir ungmenna farið að hennar
fordæmi og flykkst út á götur til að mótmæla aðgerðarleysi stjórnvalda í baráttunni við loftslagsbreytingar, m.a.

í Belgíu, Bretlandi, Bandaríkjunum, Ástralíu, Þýskalandi
og Svíþjóð.
Nýjustu tölur Gallup sýna að fleiri Íslendingar en
nokkru sinni fyrr hafa áhuga á – og áhyggjur af – umhverfismálum (http://bit.ly/2IuvEp4), en þó fer losun
gróðurhúsalofttegunda enn vaxandi. Við viljum sýna
stjórnvöldum að almenningur sé meðvitaður um alvarleika málsins og vilji rótttækar aðgerðir.
Stjórnvöld hafa sett sér aðgerðaráætlun í loftslagsmálum til ársins 2030 og gera meðal annars ráð fyrir kolefnishlutleysi fyrir árið 2040. Við viljum styðja við bakið á
þeim aðgerðum, en betur má ef duga skal. Núverandi
aðgerðaáætlun er ekki í samræmi við markmið um að

verkfall í þágu loftslagsins (einnig
Föstudagar til framtíðar og Æskan fyrir loftslagið). Hreyfingin fer
vaxandi, en einkennist af því að
nemendur mæta ekki í skólann
heldur skipuleggja kröfugöngur
og mótmæla hnattrænni hlýnun.
Þúsundir nemenda í Ástralíu
mótmæltu í anda Gretu, þrátt fyrir
orð Scott Morrison, forsætisráðherra landsins, sem bað um ,,meiri
lærdóm í skólum og minni aktívisma.“
Föstudaginn 15.febrúar síðastliðinn tóku þúsundir skólabarna
þátt í verkföllum á yfir 60 stöðum
í Bretlandi. Yfir 3000 vísindamenn
hafa einnig lýst yfir stuðningi við
verkföllin. Greta fagnar samstöðunni, sem hún segir geta verið
upphafið að miklum breytingum
í jákvæða átt.
Það sem hófst með mótmælum
einnar stúlku fyrir utan þinghúsið
í Svíþjóð er að orðið að alþjóðlegri
hreyfingu nemenda um allan heim.
Framhaldsskólablaðið fagnar verkfallinu fyrir loftslagið sem fór fram
hér á landi 22.febrúar síðastliðinn,
en það var skipulagt af Landssamtökum íslenskra stúdenta.

Myndir/Inger Erla Thomsen

halda hlýnun innan 1,5 gráðu á heimsvísu og við krefjumst aðgerða sem eru líklegar til að skila þeim árangri.
Ljóst er að stórauka þarf fjárframlög til loftslagsaðgerða. Milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál (IPCC) reiknast til að verja þurfi 2,5% af heimsframleiðslu til loftslagsmála á ári til ársins 2035 til að halda
hlýnun innan við 1,5 gráður. Núverandi áætlun er upp á
0,05% af þjóðarframleiðslu á ári næstu fimm árin.
Við krefjumst þess að Ísland taki af skarið, hlusti á
vísindamenn, lýsi yfir neyðarástandi og láti hið minnsta
2,5% af þjóðarframleiðslu renna beint til loftslagsaðgerða.
Þar verður atvinnulífið einnig að axla ábyrgð og til þess
verður ákveðin viðhorfsbreyting að eiga sér stað.

Viltu eignast nýja vini á aldrinum 18 til 107 ára?

Sumarstörf hjá
Hlutastörf
hjáHrafnistu
Hrafnistu

Við
að sumarstarfsfólki,
starfsfólki, 17 ára17eða
í hlutastörf
námi hjáHafnarfirði,
Hrafnistu Hafnarfirði,
Við leitum
leitum að
áraeldra,
eða eldra,
til starfameð
hjá Hrafnistu
Reykjavík,
Reykjavík,
Kópavogi,
og Reykjanesbæ.
Í boði er gott vinnuumhverfi
þar þínir
sem fá
Kópavogi, Garðabæ
ogGarðabæ
Reykjanesbæ.
Í boði er gott vinnuumhverfi
þar sem hæfileikar
hæfileikar þínir fá að njóta sín auk þess sem þú öðlast ómetanlega reynslu og þekkingu.

að njóta sín auk þess sem þú öðlast ómetanlega reynslu og þekkingu.

Okkur vantar:

Nauðsynleg hæfni:

• Starfsfólk í aðhlynningu
• Hjúkrunarfræðinga/-nema
• Læknanema
• Sjúkraliða/-nema
• Félagsliða
• Starfsfólk í borðsal
• Starfsfólk í ræstingu
• Starfsfólk í eldhús

• Góð færni í samskiptum
• Sjálfstæði og stundvísi
• Jákvæðni og metnaður í starfi
• Góð íslenskukunnátta

Allar nánari upplýsingar má nálgast á
hrafnista.is og á fastradningar.is
Umsjón með störfunum hefur Lind hjá Fast
Ráðningum, lind@fastradningar.is og í
síma 552 1606. Eingöngu er hægt að sækja
um störfin rafrænt með því að fylla út
umsóknarform á fastradningar.is

Við hlökkum til að vinna
með þér!

Hrafnista rekur sex öldrunarheimili á höfuðborgarsvæðinu og í Reykjanesbæ. Hjá Hrafnistu starfa
um tólf hundruð manns, ýmist í fullu starfi eða hlutastarfi. Stöðugildi eru um 650 talsins. Veitt er
sólarhringsþjónusta alla daga ársins til aldraðra skjólstæðinga heimilanna.

Hrafnista Reykjavík

I

Hafnarfjörður

I

Kópavogur

I

Garðabær

I

Nesvellir

I

Hlévangur
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Og hvað svo?
Fyrir framhaldsskólanemanum vaka ýmsar spurningar. Hvert stefni ég? Hvað langar mig að gera eftir útskrift? Nú þegar vorönnin er
komin vel á veg eru margir í framtíðarhugleiðingum, sérstaklega tilvonandi stúdentsefni. Eflaust sitja sumir óvissir í svitakófi, á meðan
aðrir hafa ákveðið sig fyrir löngu. Það er úr mörgu að velja. Til viðbótar við það að fara beint í háskólanám að loknum framhaldsskóla er
tilvalið að velta fyrir sér öðrum möguleikum. Framhaldsskólablaðið tók púlsinn á nokkrum einstaklingum sem eiga það sameiginlegt að
hafa gert ólíka hluti eftir menntaskóla, annað en að fara beint í háskólanám.
Melkorka Gunborg Briansdóttir skrifar:

Stefanía Stefánsdóttir

Ásta Sigríður Arnardóttir

Hvað gerðir þú að loknum menntaskóla?
Ég fór í Myndlistaskólann í Reykjavík á sjónlistardeild sem er eins árs fornám.

Hvað gerðir þú að loknum menntaskóla?
Ég útskrifaðist um jól svo ég ákvað að vinna
mér inn smá pening fram á haust. Svo ákvað
ég að fara til Danmerkur í lýðháskóla fyrir
peninginn.

Sjónlistardeild Myndlistaskólans í
Reykjavík

Lýðháskóli í Danmörku

Af hverju tókstu þá ákvörðun?
Ég var ekki búin að ákveða mig hvert ég vildi
fara næst og var heldur ekki tilbúin að taka
heilt ár í að vinna bara eða gera ekki neitt
þannig ég ákvað frekar að fara í Myndlistaskólann og prófa eitthvað nýtt.

Af hverju tókstu þá ákvörðun?
Ég var orðin svolítið þreytt á skólanum og
streitunni sem fylgir einkunnum. Ég var
ekki alveg tilbúin að fara strax í næsta stóra
áfangann, þegar stúdentsprófinu var loksins
lokið. Þess vegna þótti mér lýðháskóli vera
mjög heillandi hugmynd. Gott og öruggt
umhverfi á nýjum stað, lítil streita og engar
einkunnir.

Ertu sátt við þá ákvörðun?
Já ég er mjög sátt. Það hefur verið ótrúlega
gaman að prófa mismunandi listir sem mér
hafði aldrei dottið í hug að prófa og mér
finnst ég hafa þroskast mjög mikið á þessu
eina ári. Mér finnst ég líka orðin öruggari,
ekki bara í listsköpuninni minni heldur líka
með sjálfa mig yfirhöfuð.

Ertu sátt við þá ákvörðun?
Ég gæti ekki verið sáttari með þessa
ákvörðun. Ég hef lært fullt af dvölinni hér,
bæði af fögum og svo af því að búa með öðr-

um og í öðru landi. Skólinn heitir Rønshoved
højskole og er staðsettur í suður Jótlandi
(aka Sønderjylland). Hann liggur rétt við
landamærin að Þýskalandi. Það er engin
sérstök áhersla í skólanum, heldur eru fullt
af mismunandi fögum í boði, til dæmis er
ég í ljósmyndun, tónlistarsögu, sálfræði
og blaki. Þegar vorar verður líka hægt að
velja meiri útivist eins og siglingar, þar sem
skólinn liggur við fjörð.
Mælirðu með því sem þú gerðir?
Ég mæli algjörlega með því að fara í lýðháskóla. Það er til svo mikið af mismunandi
skólum með mismunandi áherslur. Ég held
að allir geti fundið eitthvað fyrir sig.
Stefnirðu á að byrja í háskóla?
Já, það geri ég. Hvort það verði þegar lýðháskólinn klárast, eða eftir þrjú ár veit ég ekki.
Mér liggur ekkert á, ég hef allan tímann í
heiminum.

Mælirðu með því sem þú gerðir?
Ég mæli algjörlega með Myndlistaskólanum,
sérstaklega ef þú ert ennþá að ákveða hvert
næsta skrefið er eða langar að prófa eitthvað nýtt. Námið hefur hjálpað mér að opna
hugann og skoða mismunandi möguleika
í listum.
Ætlarðu þér svo í háskólanám?
Ég stefni á að fara í kvikmyndafræði í HÍ í
haust og klára grunnnámið þar, en síðan
langar mig eitthvert út í kvikmyndaskóla.

Margrét Lára Baldursdóttir
Asíureisa

Hvað gerðir þú að loknum
menntaskóla?
Ég útskrifaðist um jól og ákvað að
taka ár frá skóla til að vinna og rúmt
hálft ár til viðbótar fyrir ferðalög. Ég
vann sem verslunarstjóri á kaffihúsi
og lærði margt af því, bæði af reynslunni af fullu starfi í lengri tíma og af
því að vera í ábyrgðarstöðu. Ég hafði
gott svigrúm fyrir frítíma með vinum
og fjölskyldu og ferðaðist líka í styttri
ferðir til Evrópu á meðan ég vann.
Eftir það ár fór ég í þriggja mánaða
reisu um Asíu með vinkonu minni
Ásthildi Lilju Stefánsdóttur sem
reyndist algjör draumaferð. Við náðum að kúpla okkur út úr hinu daglega
lífi og gerðumst ferðamenn í fullri
vinnu. Sú reynsla opnaði augun
okkar beggja fyrir gífurlega mörgu
og var í raun skóli út af fyrir sig. Við
kynntumst nýjum menningarheimum og fullt af frábæru fólki. Ég leyfi
mér að tala fyrir okkur báðar og segja
að þetta jók hamingju okkar alveg
umtalsvert og opnaði hugann fyrir

mörgum nýjum möguleikum. Ég varð
svo opin fyrir því að gera nýja hluti að
á hóteli í Taílandi ákvað ég að flytja
komandi sumar til Stokkhólms. Ég
kom heim í mánuð eftir reisuna og
flutti svo út, vann allt sumarið á kaffihúsi og naut sólarinnar í Sverige. Það
setti alveg punktinn yfir i-ið á þetta
tímabil, ég náði að tæma útþrána í
bili og skráði mig það sama sumar í
Háskóla Íslands.
Af hverju tókstu þá ákvörðun?
Ég fann mjög sterkt á síðustu mánuðum menntaskólans að ég var orðin
þreytt á skólanum og vildi breyta til.
Ég var með mikla útþrá og mjög vítt
áhugasvið svo að velja framhaldsnám
var hægara sagt en gert. Ég þurfti tíma
og svigrúm.
Ertu sátt við þá ákvörðun?
Já mjög svo. Þessi tími mótaði mig
mjög mikið og leiddi mig að því námi
sem ég stunda í dag. Ástríða mín fyrir umhverfismálum stigmagnaðist

yfir þetta tímabil sem gerði það að
verkum að ég hóf nám í landfræði við
Háskóla Íslands og er mjög sátt þar.
Mæliru með því sem þú gerðir?
Já algjörlega, þetta hentaði mér mjög
vel. Að ferðast og upplifa aðra heima
gerir þér betur kleift að meta þann
sem þú býrð í. Sömuleiðis var fínt
að upplifa vinnumarkaðinn og fá í
fyrsta sinn alvöru frí um helgar. Engin
ritgerðarskrif eða helgarvinna í lok
vikunnar, bara pjúra frí.
Hvernig var að byrja svo í háskóla?
Ég var mjög spennt fyrir því að byrja
aftur í skóla, komast í rútínuna, eignast nýja vini og læra nýja hluti. Mér
fannst ég koma mjög endurnærð inn
í háskólann, með mikinn drifkraft og
þyrst í fróðleik. Eðlilega tók tíma að
venjast skólalífinu aftur en námið
sem ég valdi og Háskóli Íslands hefur
reynst mér mjög vel.
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Fullvopnaðir hermenn að
stöðva ólífutínslu

Elín Ramette

Magnús Magnússon

Kvikmyndanámskeið í London og spænskuskóli á Spáni
Hvað gerðir þú að loknum menntskóla?
Ég fór í kvikmyndanámskeið í London Film
Academy í september, vann fjórar vinnur og
ferðaðist mikið. Ég er núna stödd í Valencia
til að læra spænsku og fer svo til Íslands
aftur til að vinna með Arte, fransk-þýskri
sjónvarpstöð. Eftir það stefni ég á að ferðast
meira og fara í sjálfboðavinnu til Úganda.
Af hverju tókstu þá ákvörðun?
Margir sem taka árspásu vita ekki hvað
þeir vilja gera eftir menntaskóla en það átti
ekki við mig. Ég hef stefnt á að vinna í kvikmyndabransanum í mörg ár en mig langaði
að gera hluti sem maður nær ekki að gera
sökum þess að vera upptekin.
Ertu sátt við þá ákvörðun?
Ó já. Þó að pabbi minn hafi verið á móti
ákvörðuninni minni er hann glaður að
ég hafi gert þetta núna því ég hef þroskast óskaplega mikið. Auk þess, út af kvikmyndanámskeiðinu sem ég tók, þá veit ég

enn meira hvað ég vil gera í framtíðinni og
kynntist á sama tíma nýju fólki og nýrri borg.
Mælirðu með því sem þú gerðir?
Ég mæli mjög mikið með árspásu jafnvel þó
að maður sé með sterka hugmynd um það
sem maður vill gera í framtíðinni. Pásan
hjálpaði mér að skilja mig betur, það sem
ég vil og hver ég er. Síðast og ekki síst þá
lærði ég líka að elda (MJÖG MIKILVÆGT)!
Fólk drífur sig stundum að gera hluti, þar
á meðal ég, en þökk sé árspásunni fattaði ég
að það er stundum óþarfi. Margir af vinum
mínum eru svekktir að hafa ekki gert þetta
og fatta að það sem þau eru að læra er ekki
fyrir þau. En það er samt engin rétt leið og
ef ÞÚ, lesandi, tekur árspásu, er best að vera
duglegur að gera hluti og skipuleggja sig.
Stefnir þú á að byrja í háskóla?
Já. Ég komst inn í Metfilm School í London
og ég byrja í lok september (ég veit að þetta
ár hjálpaði mér mjög mikið að komast inn!).

Ferðalag til Palestínu og Hússtjórnarskólinn í Reykjavík
Hvað gerðir þú að loknum menntaskóla?
Ég tók mér tvö og hálft ár í námspásu eftir
útskrift úr MH, þar sem ég vann á kaffihúsi og
fór í ferðalög þess á milli. Það stendur uppúr
að hafa verið á Vesturbakka Palestínu í þrjá
mánuði þar sem ég tók þátt í starfi á vegum
Alþjóðlegu samstöðuhreyfingarinnar (ISM).
ISM eru samtök alþjóðlegra aktivista sem
taka þátt í ýmsum aðgerðum, mótmælum og
öðru með Palestínmönnum gegn hernámi
Ísraela. Allt starfið er af frumkvæði Palestínumanna og á forsendum þeirra. Flesta daga
fór ég með palestínskum fjölskyldum og tók
þátt í ólífuuppskerunni með þeim. En þá
áttum við að vera ákveðinn vörn gegn áreiti
og árásum frá ísraelskum hermönnum og
landnemum. Sem betur fer þá voru flestir
dagar friðsælir og fóru í að tína ólífur, drekka
te, borða falafel og kynnast heimamönnum.
Ólífuuppskeran er einnig angi af andspyrnu
Palestínumanna gegn hernámi, þar sem fólk
sækir sína uppskeru þrátt fyrir hótanir og
ógnir ofbeldismanna.
Vorið áður en ég byrjaði í háskóla fór ég
einnig í Hússtjórnarskólann í Reykjavík. Þar
lærði ég að prjóna, hekla, vefa, sauma og

r

sníða föt, elda, baka, húshreingerningu og
svo margt fleira. Það var ótrúlega skemmtilegt nám.
Af hverju tókstu þá ákvörðun?
Ég var bæði með skólaleiða og vissi ekki hvað
ég vildi gera í framtíðinni. Hússtjórnarskólann fór ég í því að ég vildi læra að vinna með
höndunum, hugsaði að það væri praktískt að
geta lært á þvottavél og lagað sokkana mína.
Ertu sáttur við þá ákvörðun?
Já, ég er mjög sáttur við þennan tíma.
Mælirðu með því sem þú gerðir?
Já, allir eiga að fara til Palestínu og hægt er
að læra meira um starfið hjá Félaginu Ísland-Palestína. Held að allir geti grætt á því
að fara í Hússtjórnarskólann en strákar ættu
að sérstaklega að drífa sig þangað. Held að
ég hafi verið strákur númer níu eða tíu til að
klára skólann.
Hvernig var að byrja svo í háskóla?
Ég fór og í rafmagns- og tölvuverkfræði og
það hefur verið mikið stuð.

m

Standa stafir í þér?
Við erum með hljóðbækur fyrir
framhaldsskólanema í öllum fögum.
Átt þú rétt á þjónustu okkar?
Kannaðu málið á: www.hbs.is

Bókasafn fyrir blinda, sjónskerta
og prentleturshamlaða
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Kostnaðurinn við kostnaðarlitla verslun
Umfjöllun um myrku hliðar fataiðnaðarins
María Árnadóttir skrifar:

F

öt í dag eru ódýrari en nokkurn tímann fyrr, því
algengt að fólk versli óhóflega mikið af fötum og
fleygi þeim eftir litla notkun. Við leyfum okkur að
kaupa föt í óhóflegu magni vegna þess hvað þau
kosta lítið. Þó er þessi lági kostnaður á kostnaði annarra
út í heim sem framleiða fötin okkar.
Mörg fatafyrirtæki halda verðinu á fötum lágu með
því að framleiða þau í ríkjum þar sem ódýrt vinnuafl er
í boði. Fólkið sem framleiðir fötin okkar er meðal þeirra
lægst launuðu í heimi. Áætlað er að um 40 milljónir
manna vinna við framleiðslu fatnaðar og þar á meðal
eru 85% af þeim konur. Bangladesh er stærsti framleiðandi og útflytjandi fatnaðar í heiminum í dag. Laun
verkamanna í fataverksmiðjum þar í landi eru rúmir 60
bandarískir dollarar á mánuði sem jafngilda um 7.000
íslenskar krónur. Áætlað er að þessi upphæð sé 1/5 af
meðallaunum í landinu.
Ofgnótt af vinnuafli er í boði í þessum ríkjum og
samkeppni myndast milli verksmiðja í ríkjunum sem
keppast um að selja vörur á sem lægsta verði. Lífskjör
þeirra sem starfa í fataverksmiðjum lækka samhliða
miklum kröfum stórfyrirtækja. Verksmiðjur reyna að
halda sér á floti og koma til móts við kröfur stórfyrirtækja

sem leita einmitt af svona tækifærum og nýta sér þau
miskunnarlaust.
Ekki nóg með að fólk í verksmiðjum er á lágum
launum heldur er öryggi þeirra oft ekki tryggt. Árið 2013
hrundi átta hæða verksmiðja, Rana Plaza, í Bangladesh
til grunna. Við það létu 1.134 verkamenn lífið. Verkamennirnir höfðu tilkynnt að sprungur höfðu myndast í veggjum verksmiðjunnar en yfirmenn hunsuðu
ábendingunum.
Annað sem gott er að hafa í huga eru afleiðingar fataiðnaðarins á umhverfið. Framleiðsluaðferðir á fatnaði
hafa ýmsar skuggahliðar sem er sífellt erfiðara að líta

framhjá. Sem dæmi má nefna að um 70 milljónir trjáa
eru höggvin árlega fyrir fataiðnaðinn einan. Óendurvinnanlegar auðlindir eru notaðar við framleiðslu fatnaðarins
og fötin sem seljast ekki eða er hent eftir litla notkun er
fleygt í landfyllingar og fátt endurunnið. Þau enda oftast
aftur í sömu ríkjum og þau eru framleidd í. Áætlað er að
um 10.6 milljónir tonna af fatnaði fara í landfyllingar ár
hvert.
Til þess að eitthvað breytist í fataiðnaðinum þurfum
við að hugsa hvaða föt við verslum og hvaða fötum við
hendum. Við þurfum að vera meðvitaðari um hvar fötin
eru framleidd og hver framleiðir þau. Hér að neðan eru
nokkrir punktar um hvernig skal vera meðvitaðari um
þessi atriði:
1.
2.
3.
4.
5.

Kaupa gæða föt sem endast lengur
Kaupa föt sem passa við fleiri tilefni og það sem er
í fataskápnum fyrir
Endurnýta gömul föt, t.d gefa systkinum. Sumar
búðir taka á móti notuðum fötum og borga fyrir
það.
Fara með föt í Rauða krossinn.
Versla í second-hand búðum.

Hægt er að kynna sér þetta nánar á heimasíðunni
truecostmovie.com

Grunnnám í Bandaríkjunum
Rakel Sara Magnúsdóttir skrifar:

E

f þig langar ekki að fara í
háskóla þá hefur þú ennþá allan heiminn á herðum þér. Fullt af háskólum
eru út um allt en núna er komið
að Bandaríkjunum. Það að vera
ekki frá landinu sem þú sækir um
í getur gert ferlið mun flóknara þar
sem það eru fullt af aukahlutum
sem maður þarf að passa uppá. En
það góða við að sækja um háskóla í
Bandaríkjunum er það að skólarnir
elska að hafa sem fjölbreyttustu
nemendur hjá sér, og það er nú
ekki verra að vera frá einhverri
eyju sem fáir hafa komið til. Þannig
að það er best að vera ekkert að
stressa sig yfir ferlinu og henda sér
í vinnuna sem á eftir að koma.
Það eru fullt af hlutum sem þarf
að hugsa um þegar þú ert að sækja
um skóla. Það fyrsta er að lesa sér
til um hvernig skóla þig langar að
fara í og námið sem þig langar að
læra. Týpískar spurningar sem er
sniðugt að pæla í eru: Er námið
sem ég vil læra í þessum skóla?
Eru aðrir áfangar sem ég gæti
hugsað mér að velja ef mér líkar

ekki við það sem ég valdi? Vil ég
fara í stóran skóla (með yfir 15.000
nemendum), lítinn skóla (færri en
5.000) eða þar á milli? Vil ég búa
í heitu eða köldu loftslagi? Hvað
kostar skólinn? Er mikið félagslíf
þarna? Það eru auðvitað fullt af
öðrum hlutum sem þarf að hugsa
um en þetta eru helstu pælingar
sem allir nemendur nýta sér til að
velja skólann sinn.
Þegar þú ert komin með hugmynd um hvernig skóla þú vilt fara
í þá er gott að velja 12-20 skóla
sem þú værir til í að komast inn
í. Sniðugt er að velja útfrá þínum
þörfum nokkra skóla sem er erfitt
að komast inn í (drauma skólana), nokkra sem eru aðeins betri
en meðalskólinn og svo í lokinn
nokkra öryggisskóla sem eru léttari
að komast inn í, einfaldlega til að
vera öruggur um að komast inn.
Núna er komið að mestu
vinnunni en það eru SAT eða ACT
prófin. Flestir skólar í Bandaríkjunum nota þessi próf til að sjá stöðu
nemenda í enskri skrift, lesskilningi og stærðfræði. Á síðustu árum
hafa þessar einkunnir ekki endilega skipt svo miklu máli í öllum
skólum en margir krefjast þess

að taka allavega eitt þeirra. Þess
vegna er best að taka þau strax til
að eiga þau ekki eftir og setja þau
með í umsóknina. SAT prófin eru
vinsælli þessa dagana en einnig er
hægt að taka þau í náttúrugreinum fyrir þá sem vilja. Á Íslandi er
hægt að taka SAT prófin 3 sinnum
á ári en þau fara öll fram í Verzlunarskóla Íslands og dagsetningar
standa inná síðu sem heitir collegeboard.com. Í rauninni er hægt
að segja að þessi síða sé þinn besti
vinur í þessu ferli en þar skráir þú
þig akkúrat í prófin. Ef þig vantar
æfingu í efninu sem prófið er tekið úr þá hefur khanacademy.org
hjálpað mörgum (hún er frí) og
önnur síða sem heitir prepscholar.
com (kostar pening).
Þetta nám lítur kannski mjög
vel út en hafðu í huga að kostnaður verður mikill. Meðalverð
fyrir háskóla á ári, með herbergi
á háskólasvæðinu, er $35,420 eða
sirka 4,24 milljónir íslenskar krónur. Þessi tala breytist samt eftir því
hvaða skóla þú velur. Þess vegna
getur verið mjög sniðugt að sækja
um styrki snemma hjá ýmsum aðilum og helst skólanum sjálfum.
Gott er einnig að búa til sparnað-

arreikning, skíra hann háskóli og
reyna að setja inn á hann pening í
hverjum mánuði.
Það sem þarf að hafa með
í umsókninni eru öll skjöl um
skólagöngu, einkunnir helst með
síðustu 4 – 5 ár, braut og lista af
áföngum sem þú hefur klárað.
Auka félagsstörf tengd skóla eða
hjálparstörf eru líka mjög mikilvæg, því skólar vilja helst fá
sem virkustu nemendurna. Allar
einkunnir og auka skjöl sem þú
vilt setja með umsókninni þurfa
að vera á nokkuð formlegri ensku
og gott er að segja frá því hvernig
einkunnakerfið virkar svo skólinn
átti sig á því hvar þú ert staddur
sem nemandi.
Að lokum er best að hafa í huga
að gera allt tímanlega því maður
veit aldrei hvað getur gerst. Þú
verður að passa að redda þér nemenda-vegabréfsáritun því maður
veit aldrei hversu langan tíma
hún er að fara í gegn. Taktu þinn
tíma í ferlið, lestu þig meira til um
allt sem þér dettur í hug, skoðaðu
heimasíður skólanna og vonandi
finnur þú rétta skólann fyrir þig.

Þegar þú ert
komin með
hugmynd um
hvernig skóla
þú vilt fara í þá
er gott að velja
12-20 skóla sem
þú værir til í að
komast inn í.
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Nærandi millimál
… er létt mál

Gríptu með þér kotasælu, gríska jógúrt eða grjónagraut
Léttmál frá MS eru bragðgóð millimál með hreinum grunni og hollum og stökkum toppi.
Kotasæla með berjum og möndlum, grísk jógúrt með döðlum, möndlum og fræjum eða
grjónagrautur með möndlum, rúsínum og kanil.
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Skreytt skrifborð Inga Vífils á fyrsta ári í grafískri hönnun.

Yfirferð í áfanganum læsi.

Lífið í Listaháskólanum
Sólveig María Sölvadóttir skrifar:

É

g var löngu búin að ákveða hvert ég
myndi stefna námslega eftir framhaldsskóla. Ég ætlaði að verða grafískur hönnuður, sá besti á landinu.
Mig minnir að ég hafi verið á busaárinu
mínu þegar ég talaði um það fyrst. Ég slysaðist til að gera plaköt fyrir vini mína í kosningavikunni og lærði þannig á helstu adobe
forritin (Photoshop, Illustrator og InDesign). Með tímanum gerði ég fleiri og fleiri
verkefni fyrir skólann, meðal annars merki
fyrir ýmsar nefndir, viðburðamiða, plaköt,
bæklinga, leikskrár og kynntist því að nota
ljósmyndastúdíó í nemendakjallaranum.
Ég fékk brennandi áhuga á ljósmyndun og
grafískri hönnun. Ég byrjaði að fá verkefni
utan skóla, til dæmis ljósmyndunarverkefni
fyrir fermingar og skírnir og merkjagerð fyrir fyrirtæki og stofnanir. Eftir það var ekki
aftur snúið.
Ég fann ekki þessa löngun til þess að fara í
heimsreisu eftir útskrift. Ég hef ferðast mikið
og mun eflaust ferðast meira í framtíðinni
þegar ég hef betri tök á því. Ég hafði líka
bókað þriggja vikna ferð til Flórída með
fjölskyldunni um haustið til þess að fagna
fimmtugsafmæli mömmu minnar og það
var meira en nóg. Ég vildi fyrst og fremst
einbeita mér að því að safna fyrir íbúð og
því ákvað ég að taka mér a.m.k. árs pásu til
þess að vinna áður en ég myndi hefja aftur
nám. Ég sótti samt sem áður um í Listaháskólanum það ár því ég var viss um að ég
kæmist ekki inn við fyrstu tilraun og ætlaði
að reyna aftur að ári liðnu. Ég var, mér til
mikillar undrunar, samþykkt strax og þar
með fór Flórídaferðin út um gluggann. Það
féllu þó ekki mörg tár því ég gat ekki verið sár
yfir því að hafa fengið inngöngu í skólann.
Listaháskólinn skiptist í fjögur húsnæði
sem eru dreifð um höfuðborgarsvæðið en
Hönnunar- og arkitektúrdeildin er í sex
hæða byggingu í Þverholti. Byggingin var
ekki beinlínis gerð fyrir skóla en mér skilst
þó að þetta sé aðeins tímabundin staðsetning og að deildin muni flytja í nýtt hús sem
er betur við hæfi í náinni framtíð. Hver braut
í deildinni (vöruhönnun, fatahönnun, arkitektúr og grafísk hönnun) hefur sína eigin
hæð með einni kennslustofu og stærðarinnar vinnustofu þar sem vinnuaðstaða allra
þriggja ára er. Hver nemandi fær síðan skrifborð sem hann má breyta og skreyta eins
og hann vill. Á borðum hjá okkur í grafískri
hönnun á fjórðu hæð má finna allskyns
skrýtna hluti. Hér hafa einhverjir komið
með brauðrist, kaffivél, pottaplöntur, auka
tölvuskjái og jafnvel sína eigin prentara og
stóla. Það eru nánast engar reglur um það
hvað maður má eða má ekki koma með. Við
erum að stefna að því að fá ísskáp bráðum,
en hann mun prýða kósýhorn okkar ásamt
sófunum, örbylgjuofninum og foosball-borðinu sem er ekki lítið notað milli tíma.
í Þverholti erum við svo óheppin að hafa
ekki mötuneyti eins og í Laugarnesinu þar
sem sviðslista-, myndlista- og listkennsludeildin eru til húsa. Við erum líka nýlega
búin að missa sómasamlokurnar úr sjálfssalanum, en huggum okkur við að Bónus er í
einnar mínútnar göngufæri. Ef maður á nóg
til að spreða er Hlemmur Mathöll einnig rétt
hjá. Flestir koma þó með nesti og deildirnar

Reynsluboltinn Atli Hilmarsson fræðir nemendur um týpógrafíu.
eru duglegar að elda af og til og selja heitan
mat fyrir fjáraflanir.
Nemendur hafa aðgang að vídeóveri,
hljóðupptökuveri, trésmíða-, járnsmíða-,
textíl-, prent-, og ljósmyndunarverkstæði
en þrjú síðastnefndu eru þau mest notuðu af nemendum í grafískri hönnun. Á
smíðaverkstæðinu má finna laser-skera
og þrívíddarprentara sem vöruhönnunarog arkitektúrbrautin eru dugleg að nota.
Í ljósmyndunarverinu í Þverholti er stúdíóaðstaða og ljósmyndunarbúnaður en
í Laugarnesi er aðstaða til þess að framkalla og vinna svart-hvítar filmur og prenta
hágæða myndir. Prentverkstæðið er mitt
uppáhalds. Þar kynnist maður mismunandi
prentaðferðum og vinnur meira og minna
allt í höndunum.
Mesta tilbreytingin við að að fara úr
Verzló í Listaháskólann var, að mér fannst,
hvernig stundataflan er byggð; engar tvær
vikur eru eins. Námið er sett upp sem mismunandi námskeið sem eru „x“ margar vikur. Ég var til dæmis að ljúka við merkjafræðikúrs sem var alla daga frá 13:00 til 16:30 og
stóð yfir í fimm vikur. Á sama tíma var og er
ég í áfanganum „Hönnun og samfélag“ sem
er einu sinni í viku fyrir hádegi og lýkur ekki
fyrr en í maí. Persónulega finnst mér þetta
mun skemmtilegra en vikulega stundataflan
sem maður er vanur frá því að maður var í
grunnskóla.
Það sem kom mér mest á óvart var hversu
bóklegt námið er. Það er þó alls ekki leiðinlegt. Við förum í þverfaglega tíma með hinum brautunum í deildinni og köfum ofan í
hönnun, menningarfræði og heimsspeki og
fáum grunn í sögu arkitektúrs, vöruhönnunar, fatahönnunar og grafískrar hönnunar.

Það eru einnig gerðar miklar kröfur í ritgerðarskilum svo ekki halda að þið getið
sloppið við það í listnámi. Við gerum að
sjálfsögðu mun meira en að lesa greinar og
skrifa ritgerðir. Í grafískri hönnun tökumst
við á við fjölbreytt verkefni og lærum að
tileinka okkur skapandi og gagnrýna hugsun. Við lærum um myndbyggingu, letur,
upplýsingahönnun, plakat- og merkjagerð,
bókbindingu, hönnun fyrir netmiðla og
margt fleira.
Mitt helsta ráð til þeirra sem eru að íhuga
að sækja um nám í Listaháskólanum er að
byrja að safna saman efni í portfoliomöppuna sem fyrst. Ef ykkur finnst þið ekki vera
með neitt til þess að sýna, setjist niður eitt
kvöld, kíkið á kennslumyndbönd á youtube
og finnið þá listgrein sem þið eruð góð í. Þið
þurfið ekki endilega að hafa reynslu í grafískri hönnun þótt þið sækið um í því námi.
Sýnið bara að þið séuð listunnendur, hafið
gott auga og að þið hafið raunverulegan
áhuga á faginu. Mín sterka hlið er ljósmyndun og því sýndi ég aðallega verk á því sviði.
Ég lagði mikið upp úr því að hafa góðan
texta með verkunum en það er ekki gerð
bein krafa um það. Hinsvegar þarf maður
að geta útskýrt verkin sín vel ef manni er
boðið í viðtal. Þá er gott að sýna að verkin
manns hafi tilgang. Hver er sagan á bak við
þau? Hverju er verið að miðla með þeim?
Fyrir viðtalið er maður beðinn um að
ljúka við tvö verkefni. Í fyrra áttum við að
hanna plakat og teikna mynd samkvæmt
ákveðnum fyrirmælum. Mitt ráð til ykkar er
að leysa verkefnin á ykkar hátt, alveg eins og
með öll önnur verkefni sem þið munuð fá í
skólanum. Svo dæmi sé nefnt eru styrkleikar
nemenda í bekknum mínum mjög fjölbreytt-

ir: sumir eru góðir í að handteikna, sumir
vinna allt í tölvu, sumir gera allt í þrívídd
og aðrir vinna meira með ljósmyndir, eins
og ég. Verið samt ekki hrædd við að prófa
eitthvað nýtt.
Ekki brjóta ykkur niður ef þið komist ekki
inn. Það eru fleiri tugir umsækjanda á hverju
ári og aðeins um 20 manns teknir inn í hvert
sinn (mismunandi eftir brautum). Í flestum
tilvikum þarf að sækja um tvisvar til þrisvar.
Í millitíðinni er algengt að sækja um fornám í Tækniskólanum eða Myndlistaskóla
Reykjavíkur. Í því námi öðlist þið reynslu á
sviði grafískrar hönnunar og gerið ótal mörg
verkefni sem þið getið sett í portfólíómöppuna ykkar. Ekki skemmir fyrir að geta sagst
hafa farið í undirbúningsnám. Það sýnir enn
frekar að ykkur sé alvara með umsókninni.
Ég vil einnig hvetja ykkur til þess að mæta
á opna viðburði skólans. Þá geti þið skoðað
vinnuaðstöðuna og nýleg verkefni nemenda
og flett í gegnum gamlar portfoliomöppur.
Listaháskólinn hefur staðist allar mínar væntingar og gott betur. Ég er í frábærum bekk, með æðislega kennara og er að
stunda nám sem mér finnst raunverulega
skemmtilegt. Það er margt sem getur tekið
við að loknu námi í grafískri hönnun. Hægt
er að klára meistarann erlendis, byrja að
vinna á auglýsingastofu, hönnunarstofu
eða verða sjálfstæður verktaki. Sumir klára
jafnvel námið og færa sig yfir í eitthvað allt
annað. Sama hvort þið stefnið á að verða
hönnuðir eða ekki býður Listaháskólinn
upp á alhliða hönnunarnám sem getur nýst
manni á mörgum sviðum. Ég vonast til þess
að sjá ykkur á næsta ári.

VERTU MEÐ VINNUTÍMANA Á HREINU
Klukk er frítt tímaskráningarapp fyrir launafólk. Þú skráir vinnutímana þína með einum smelli í Klukk
og veist þá nákvæmlega hversu mikið þú vinnur og hvenær. Hægt er að virkja staðsetningarbúnað í
appinu sem minnir þig á að klukka þig inn eða út.
Náðu þér í Klukk í AppStore eða á GooglePlay.

Nánar á asi.is/klukk

Now also in English

Teraz także w języku polskim
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Barátta kvenna víða um heim
Hvaðan erum við að koma og hvert stefnum við?
Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar:

K

venréttindi eru grundvallar mannréttindi fyrir allar
manneskjur á jörðinni.
Þótt að núna séu ekki lög
í öllum löndum sem gefa konum
sömu réttindi og menn eru mikið af konum sem berjast daglega
fyrir kvenréttindum. Jafnvel þótt
við höfum það gott hér á Íslandi er
ekki það sama að segja um önnur
lönd. Hvernig eru konur að berjast
um heiminn fyrir þeirra grundvallar
mannréttindum?
SUÐUR-AFRÍKA
Kvenréttindabaráttan í Suður-Afríku var og er erfið en þá sérstaklega
fyrir svartar konur. Á sama tíma og
þær voru að berjast fyrir sínum
grunnréttindum þurftu þær líka að
berjast á móti miklu kynþáttahatri.
Þetta kemur skýrt fram þegar sést að
hvítar konur fengu kosningarréttinn
sinn árið 1930 en svartar fengu sinn
kosningarrétt ekki fyrr en 1983, en
það eru aðeins 36 ár síðan.
Jafnvel þótt að baráttan fyrir
kosningarrétt kvenna byrjaði aðeins fyrir 1930 kom alvöru kvenréttindabaráttan ekki fyrr en í
kringum 1990, þegar verið var að
endurskrifa stjórnarskrá Suður-Afríku. Um 1990 höfðu konur í löndum
nálægum löndum eins og Zimbabwe og Mozambique byrjað á sinni
baráttu sem gaf von til kvennanna
í Suður-Afríku.
Árið 1990 var gerð opinber
tilkynning (The Statement of the
National Executive Committee of
the African nation Congress on the
Emancipation of Women in South
Africa) sem var tilkynning um
ójafnrétta kynjanna. Í byrjun voru
flestallar konur glaðar með þessa
tilkynningu en þegar ríkisstjórnin
hélt ekki áfram með baráttuna um
mismun kynja kom upp óánægja
meðal þeirra.
Síðan á þessum tíma hefur margt
breyst en til dæmis er ólöglegt að
borga mismikil laun varðandi
kyn en samt er ennþá mismunur
á laununum sem ekki er búið að
laga. Einnig er Suður-Afríka meðal
topp 5 landa sem eru með mikið

af konum sem þjóðarlöggjafar en
það er vegna lögbundins kvóta sem
stjórnmálasamtök þurfa að hafa til
þess að tryggja að það séu konur í
stjórn.
ÍRLAND
Írland hefur komist langt með sína
kvenréttindabaráttu. Árið 1970 voru
til dæmis margir hlutir sem írskar
konur máttu ekki gera. Þær máttu
ekki fara fram á nálgunarbann gegn
ofbeldisfullum mökum né neita að
stunda kynlíf með eiginmönnum
sínum. Þær fengu ekki sömu laun
og menn fyrir sömu vinnuna og
máttu ekki fara inn á bari. Á þeim
fáu börum sem konum var hleypt
inn á neituðu barþjónarnir að selja
þeim vín.
Það kemur þá á óvart þegar
litið er á gömul írsk rit sem segja
frá bardagakonum sem þjálfuðu
hina mestu kappa írsku sögunnar,
Cuchullain og Fionn mac Cumhail.
Samkvæmt sögunum gátu írskar
konur á þessum tíma verið Drúidar, ljóðskáld, læknar, kennarar,
hermenn og leiðtogar. Ef Írland
var með svona mikið af konum í
,karlastöðum’ afhverju fóru réttindi
kvenna svona mikið til baka?
Írskar konur fengu ekki kosningarrétt sinn fyrr en árið 1922. Þó
að það væri ákveðinn sigur voru
gerð flókin lög næstu 10 árin sem
bönnuðu réttindi kvenna. Til dæmis
var konunum haldið frá því að vinna
í dómnefndum eða vinna eftir giftingu. Stjórnarskráin frá árinu 1937
og íhaldssemi Taoiseach Éamon de
Valera tóku enn fleiri réttindi sem
höfðu áður verið veitt konum.
Þegar konurnar voru að berjast fyrir sínum réttindum var það
kallað fyrsta bylgja femínismans.
Önnur byglja femínismans byrjaði
í kringum 1970 með konum eins og
Nell McCafferty og Nuala O’Faolain
en á þessum tíma voru meirihluti
írskra kvenna húsmæður.
Fleiri konur eins og Nell og Nuala afléttum lögum eins og að giftar konur mættu ekki vinna (aflétt
1973) en komu upp lögum sem voru
á móti kynjamismuni í atvinnu. Það
var sigur fyrir konur, sem máttu ekki
neita eignmönnum sínum um kynlíf, þegar getnaðarvarnir voru til

sölu, ef þú værir með lyfseðil. Það
var ekki fyrr en 1985 sem þú gast
keypt getnaðarvarnir ef þú varst yfir
18, án lyfseðils.
Fóstureyðingar kvenna voru
stórt umræðuefni á síðasta ári en
þá kaus Írland að fóstureyðingar
ættu að vera löglegar. Síðan 1861
varstu glæpamaður ef þú framkvæmdir fóstureyðingu. Það var
1983 sem lögunum var breytt. Þá
var kaþólska kirkjan sem stjórnaði
og var því breytt í stjórnarskránni að
líf fóstursins væri jafn mikilvægt og
líf móðurinnar. Það var bara hægt
að fara í fóstureyðingu ef líf móðurinnar var í hættu og seinna meir ef
móðirin væri með sjálfsvígshugsanir. Núna, eins og áður kom fram, eru
fóstureyðingar löglegar í Írlandi.
Seinna bylgja femínismans endaði í lok 1980 en það var 1990 þegar
fyrsti kvenforseti Írlands var kosin,
Mary Robinson.
ARGENTÍNA
Argentína, líkt og Írland, var í
fréttunum á síðastliðnu ári þegar
umræðan um lögleiðingu fóstureyðingar var. Núna eru aðeins leyfðar fóstureyðingar ef um kynferðislegt ofbeldi var um að ræða eða ef líf
móðurinnar var í hættu. Frumvarpið var að lögleiða fóstureyðingar
fyrstu 14 vikur meðgöngunnar en
það var fellt af öldungarráðinu, 38
á móti 31.
Konurnar í Argentínu fengu
kosningarrétt 9. september 1947
og fyrstu kosningarnar sem konur máttu bjóða sig fram í (1951)
komust sjö konur á þing sem gerði
Argentínu að landi með mikið af
konum í stjórnmálum.
Það sem fræddi þó konur mikið,
ef ekki mest, um kvenréttindi voru
tímarit. Annað þeirra hét O Jornal
das Senhoras (Dagblað Kvenna) en
það var um mismun kvenna og karla
ásamt því að styðja sömu menntun
fyrir karla og konur í Suður-Bandaríkjunum. Fyrsta femíníska blaðið
kom út 1896 og var stofnað af Virgina
Bolten. Það hét La Voz de la Mujer
(Rödd konunnar) en það var öðruvísi en önnur. Öll önnur blöð/tímarit
voru fyrir markaðshópinn í miðstétt
en La Voz de la Mujer var fyrir konur
í lágstéttunum.

Það voru einnig stofnaður
femínískir flokkar eins of The
Socialist Party sem var fyrir jöfnum réttum og betri möguleikum
á menntun en líka var það Woman’s Rights Association of Buenos
Aire sem gerðu kröfur um kvennaréttindi. Þessar kröfur innhéldu
meðal annars að öll lög sem greina
um mismun kynjanna og á móti
konum ættu að vera felld en líka
jöfnum pólitískum réttindum.
Í dag er Argentína ennþá á
báðum áttum enda eru ennþá
mikil áhrif frá kaþólsku kirkjunni
sem eitt sinn stjórnaði. Hlutverk
kvenna sem húsmóðir og móðir
er ennþá mikilvægt í Argentínu.
Kvennaréttindin eiga ennþá eftir
að batna en nú þegar hafa baráttur
verið unnar í þágu kvenna sem
eru mikilvægir áfangar til að allir
geti litið á konur jafnar mönnum.
BANGLADESH
Bangladesh kom í sviðsljósið fyrir nokkrum árum þegar rúmlega
þúsund konur dóu í fataverksmiðju
vegna lélegra vinnuaðstæðna. Þó
að vinnuaðstöður séu á mörgum
stöðum lélegar var fatamarkaðurinn í Bangladesh mikilvægur í kvenréttindum. Um 3 milljónir kvenna
hafa launaða atvinnu í fatageiranum sem hefur aukið útivinnandi
konum.
Það var þó 1971 þegar konur
fengu kosningarrétt en það var
þegar landið varð sjálfstætt frá
Pakistan og skrifuð var stjórnarskrá.
Það var semsagt þegar Bangla
desh fékk sjálfstæði sitt þegar
kvennabaráttan byrjaði fyrir alvöru
en það hafa verið miklar framfarir
síðust 43 ár. Í lok tíunda áratugsins var búið að loka kynjabili í
grunnskóla og er kynjajafnvægi í
grunnskólum, þótt að stelpur hætti
meira í skóla á síðari árum framhaldsskóla. Eins og áður kom fram
þá eru líka fleiri konur með launaða
vinnu sem er fatageiranum að hluta
til að þakka.
En ekki er allt fullkomið í þessari
baráttu fyrir kvennaréttindi en
stórt vandamál er í stjórnarskrá
Bangladesh. Í grein 28 stendur að
„konur eigi að hafa sömu réttindi
og menn á öllum svið ríkisins og

Kvennaréttindi um
heiminn eru mismunandi eftir löndum,
ríksstjórnum og frelsisþurfan kvenna. Það
sem er mikilvægt núna
er að halda áfram að
berjast fyrir okkar
réttindum, réttindum dætra okkar og
réttindum kvenna
útum allan heim.
Áfram konur!

almennings” en annars staðar segir
stjórnarskráin að Íslamska lögmálið sé í fjölskyldumálum sem þýðir
að stjórnarskráin gerir ekkert til að
framfylgja jafnrétti í einkalífinu.
Með þessari reglu í stjórnarskránni gerir konum giftingar,
skilnaður og umsjá barna erfitt en
það fylgir alltaf Sharia lögunum. Í
persónulegu lögum Múslima segir
að kona á að fá helmingi minna en
bróðurinn í arf. Eins er með skilnaðaruppgjör, konurnar þurfa að
bíða á meðan eiginmaðurinn hennar ákveður hvaða skilnaðaruppgjör
hann mun gefa henni. Hún verður
að vona að það verður sanngjarnt
því ef það er ekki hefur hún litla
löglega aðstoð.
Bangladesh er einnig með eina
hæstu tíðni af barnabrúðkaupum.
65% kvenna gifta sig fyrir 18 ára
aldur en oft borga foreldrar með
stelpunum sínum (Dowry), jafnvel
þótt það sé ólöglegt. Ríkisstjórnin
hefur haft lítil áhrif og er mótsagnakennd. Stjórnvöld lofuðu að hafa
lokið barnabrúðkaupum fyrir árið
2041. Samt reyndi forsætisráðherra
árið 2015 að lækka aldur hjónabands fyrir stúlkur niður í 16 ára.
Undanþága var sett í staðinn svo
stelpur geta gift sig 16 ára ef þær
eru með leyfi foreldra.
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Manxiety Art, ákvað að ,,owna“ kvíðann
Kristján Ernir Björgvinsson skrifar:

R

étt eins og með mörg önnur
listform hefur nútíma mynd- og
sjónlist tekið ýmsum breytingum.
Matthías Máni Jónasson eða @
Manxiety_Art er 19 ára myndlistamaður
sem sérhæfir sig í svokallaðri stafrænni
list.
Stafræn list er alls ekki ný af nálinni en
hún byrjaði á áttunda áratugnum þegar
listamenn á borð við Andy Warhol fóru að
nýta sér stafræn tól til að skapa áhugaverð
verk bæði í tví- og þrívídd. Stefnan á sér
marga samleið með grafískri hönnun þó
að grafísk hönnun sé oftar en ekki notuð
í praktískari tilgangi heldur en bara tjáninguna sem stafræna listin hefur upp á að
bjóða.
Hvaðan kemur nafnið Manxiety
art?
..Ég sjálfur hef alltaf verið frekar
kvíðinn einstaklingur og á einhverjum tímapunkti ákvað ég
að ég þyrfti bara að ,,owna”
það. Ég verð kvíðinn yfir
fáránlegustu hlutum í
heimi og í staðinn fyrir
að byrgja kvíðan inni og
tala ekki um hann eins
og eitraða karlmennskan
á það til að segja manni
að gera þá ákvað ég
bara að vinna út frá

kvíðanum. Ég vill miklu frekar bara taka
kvíðanum mínum með opnum örmum
og notfæra mér hann sem drifkraft til að
ögra sjálfum mér. Ég nota listina rosalega
mikið sem útrás og smá leið til að sleppa
frá harðindum raunveruleikans í smá.
Þegar ég er að skapa þá fyrst finnst mér ég
ná einhverri innri ró.
Hefur þú alltaf verið svona listrænn?
Ég hef alltaf haft mjög gaman af allskonar
listformum, ég kem einhvernveginn frá
heimili þar sem ég fékk rosalega gott frelsi
og stuðning fyrir að vera bara ég og gera
mig. En ég hef alltaf verið að teikna og ég
veit ekki hversu margir stærðfræðitímar
hafa farið í að gera bókina eða hendina
mína að einhverju stórfenglegu. Mér
finnst mjög mikilvægt að það sé lagt upp
úr sköpunarfrelsi þegar maður er ungur
og ég veit að það hjálpaði mér allavega helling.
Hvað tekur við héðan?
Ég bíð bara spenntur eftir því sem
kemur næst þó ég viti ekki akkúrat
hvað það er núna. Ég hef alltaf verið
þannig að ég einhvernveginn fer
bara þangað sem lífið tekur mig
og ég held að það sé engin undantekning varðandi listina mína. Ég
efast ekki um að það sem tekur
við á eftir þessu verður alveg jafn
spennandi.

Myndir/ Hilmar Aron Hinriksson

Opið er fyrir umsóknir í Listaháskóla Íslands
Umsóknarfrestur um grunnnám er 29. mars 2019

Arkitektúr / Fatahönnun / Grafísk hönnun
/ Vöruhönnun / Alþjóðleg samtímadansbraut / Sviðshöfundabraut / Myndlist /
Hljóðfæraleikur / Söngur / Klassísk söngog hljóðfærakennsla / Rytmísk söngog hljóðfærakennsla / Kirkjutónlist /
Skapandi tónlistarmiðlun / Tónsmíðar
Nánari upplýsingar um námsbrautir,
inntökuferli og umsóknir eru á lhi.is
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Hefur þriggja
ára kerfið
skaðleg áhrif
á félagslíf?
Sólrún Freyja Sen skrifar:

E

ins og framhaldsskólanemendur hafa kannski tekið
eftir þá er gert ráð fyrir að
menntun til stúdentsprófs
taki núna þrjú ár í staðinn fyrir
fjögur ár. Þessi breyting var lengi
rædd á Alþingi áður en hún var
framkvæmd og hefur verið umdeild alla tíð, á Alþingi og á pistlasíðum.
Eftir að breytingin átti sér
stað má segja að umræðan um
breytinguna hafi færst frá borði
Alþingismanna og pistlahöfunda
og fengið pláss á borði framhaldsskólanemenda og skólastjórnenda.
Þá mátti fyrst fara heyra talað um
áhrif breytingarinnar á félagslíf og
raunverulega ánægju nemenda
í skólanum, í bland við gömlu
raddirnar um samkeppnishæfni
íslenskra ungmenna á vinnumarkaðnum og allt það.
Reiður árgangur tættur í
sundur
Það geta flestir verið sammála um
að félagslífið í framhaldsskólum
er stór partur af því hvort það sé
gaman eða ekki á þessum árum,
enda velja sér margir framhaldsskóla út frá því hvort félagslífið þar
sé almennt gott eða ekki. Hefur
þriggja ára kerfið haft einhver áhrif
á gæði félagslífsins? Til að skoða
þetta spjallaði greinarhöfundur við
bræðurna Steinar Inga Kolbeins og
Ágúst Orra Arnarson. Steinar var
ármaður (formaður) skólafélags
Menntaskólans við Sund (SMS)
skólaárin 2016-17 og Ágúst er núverandi ármaður.
Haustið 2015 kom fyrsti árgangurinn í MS sem átti að útskrifast á þremur árum. Það var hinn
alræmdi ‘99 árgangur. Þannig var
málið að ‘99 árgangurinn byrjaði
fyrsta árið sitt í bekkjarkerfi, en það
skólaár var þó enn óljóst hvernig
kerfinu yrði nákvæmlega háttað í
framhaldinu.
,,Það var mikil reiði í þeim árgangi” segist Steinar hafa upplifað.
,,Þau byrjuðu sitt fyrsta ár í bekkjarkerfi en fóru svo í annað kerfi
þegar þau komu á annað ár. Margir
upplifðu þetta sem ákveðin vörusvik. Þau voru búin að fá smjörþefinn af bekkjarkerfi, fýluðu það vel,
stemning búin að myndast innan
ákveðinna hópa, síðan er það tekið
og tætt í sundur og sett inn í allt
annað kerfi.”
Vissu ekki hvernig þau áttu að
aðstoða
Í MS var líka alla tíð hefð fyrir að
bekkirnir héldu fyrirpartý saman
fyrir böll eins og í flestum öðrum
skólum með bekkjarkerfi. ,,Enginn
á fyrsta og öðru ári vissi hvernig
átti að haga sér hvað þetta varðar
þegar ég var ármaður. Við í þriðja
og fjórða bekk vissum heldur ekki
hvernig við áttum að aðstoða, í
fyrsta lagi vorum við ekki í nýja
kerfinu, kunnum ekkert á það og
vorum bara að leita lausna eins
og þau.”
Fyrir utan það fyrirfórst
skipulagning minni viðburða að
hluta til,eins og til dæmis borðtennismót, vegna þess að á meðan
þriðji og fjórði bekkur var kannski
til í að mæta seinni partinn upp í
skóla eftir að hafa verið í tímum
frá kannski tíu á morgnanna til
eitt eða tvö eftir hádegi, þá voru

nemendur í nýja kerfinu kannski
í tímum frá átta til fimm alla daga.
,,Það var miklu meira að gera
hjá þeim í skólanum heldur en hjá
okkur, námskröfurnar voru meiri
hjá þeim.”
Ágúst segir að það hafi verið nauðsynlegt að fara frá því að
halda alltaf alla viðburði á kvöldin.
,,Í staðin fyrir að hafa viðburði eftir
skóla þá reynum við frekar að hafa
þá á skólatíma. Þegar Steinar var
ármaður voru fótboltamótin til
dæmis spiluð á kvöldin en núna
höfum við þau í hádeginu. Oft eru
nemendur í skólanum til kannski
fjögur og þá nenna þeir ekki að
fara í hálftíma strætóferð heim til
að bíða í klukkutíma og fara svo
aftur í hálftíma strætóferð til baka
upp í skóla.”
Urðu að fá að vera reið í friði
Steinar segir að hann grunaði að
þetta yrði ein breytingin í félagslífinu. ,,Það yrði meira um að vera
á skólatíma, og skólinn yrði félagsmiðstöðvarvænni.”
Það er kannski fyrst núna sem
það er hægt að skipuleggja alla
viðburði þannig allir í öllum kerfum skólans séu sáttir, þar sem ‘99
árgangurinn útskrifaðist í fyrra.
,,Það var lítið samræmi milli
kerfanna” segir Steinar. ,,Það var
erfitt að vera með viðburði í hádeginu sökum þess að annað kerfi var
í hádegismat eða í frímínútum og
hitt ekki. Það voru allskonar svona
smáatriði sem voru í lausagangi,
sérstaklega fyrri önnina 2016-17.
Þá var þetta flókið og erfitt, allir
pínu reiðir í ‘99 árgangnum, sem
mætti ekkert rosalega vel í félagslífið og tóku ekki mikinn þátt fyrir
utan að mæta á böll.”
Samkvæmt Steinari var þó reynt
að gera sem mest fyrir þennan árgang sem var í fyrsta sinn að heyja
þriggja ára menntaskólagönguna.
,,Við reyndum í samstarfi við nemendafélagið og skólann, að gera
eitthvað fyrir þennan árgang. Það
voru haldin einhver árgangskvöld
en það hitti ekki í mark.
Við gengum í tíma og kynntum
þau, póstuðum á Facebook, ræddum við krakka sem voru leiðandi
félagslega í þessum árgangi og það
var ekki minnsti áhugi fyrir þessu.
Það var um miðja haustönn sem
ég fattaði það og sagði við skólastjórnendur að það þýddi ekkert
að vera að tönglast í þessu og að
eyða peningum í þetta. Þau væru
bara reið og þurftu bara að fá að
vera það og finna sína fótfestu sjálf
varðandi hvernig þau vildu taka
þátt í félagslífinu.
Það gengi ekki að reyna að
leiða þau áfram þar sem bæði við
í stjórninni, skólastjórnendur og
nemendurnir sjálfir höfðum enga
reynslu af þessu kerfi og vissum
ekki hvernig væri best að fara að
félagslífinu.”
Meiri jafningjagrundvöllur í
nemendafélaginu
Steinar segir að þau hafi þó verið mjög heppin með nýnemaárganginn það árið, sem Ágúst Orri
var hluti af. ,,Það var mjög góð
stemning í þeim árgangi og við í
stjórninni náðum honum mjög vel.
Það var svona 50 manna kjarni sem
mætti á alla viðburði og öll böll,
voru spennt fyrir öllu.”
,,Við gátum ekkert gert í þessari
breytingu” segir Ágúst. ,,Það var
ekkert verið að fara að breyta

þessu á síðustu stundu og það var
bara gott gert úr þessu” en Steinar
bætir við að það gæti skipt máli að
sá árgangur var ekki búinn að fá
smjörþefinn af bekkjarkerfinu, en
sumir sem höfðu verið fyrst í bekkjarkerfinu hafi haldið í vonuna um
að mögulega væri hægt að breyta
aftur í bekkjarkerfi.
Þegar Steinar var ármaður gerði
hann þá breytingu á fyrirkomulaginu í félagslífinu að öll embættin yrðu stækkuð og á hverri
haustönn væru nýnemaviðtöl inn
í hverja nefnd. Tilgangurinn var
meðal annars að gera skipulagningu viðburða og mætingu á þá
aðgengilegri mismunandi hópum
í skólanum.
,,Félagssstarfsemi virkar þannig
að því fleiri einstaklingar sem eiga
hlut að því, því fleiri draga þeir með
sér. Við fundum það sérstaklega
með nýnemana að þau voru mjög
glöð að geta komist inn og fengið að vera með. Þá minnkar líka
þessi dýrkun á fjórða árs nemum
og þessi gjá á milli elstu og yngstu.
Krakkarnir geta bara kynnst og verið með á meiri jafningjagrundvelli
í nemendafélaginu.”
Það ár var einmitt Ágúst tekinn
inn í Listafélagið sem sér um að
,,halda uppi listrænum gildum í
skólanum” samkvæmt lögum SMS.
,,Það var fínt að fá að vera partur
af þessu og mjög þægilegt að geta
fengið að vita hvað væri í gangi,
en upplýsingaflæðið milli nemendastjórnarinnar og nemenda var
mjög gott. Nemandi á fyrsta ári er
ekki að fara að spurja nemenda
á fjórða ári hvernig þessi og hinn
viðburður verður eða hvar, mörgum fannst auðveldara að geta spurt
annan nemenda á fyrsta ári sem
var í stjórn.”
Sumir félagslega jaðarsettari
en aðrir

Ágúst segist ekki finna fyrir því
að nýja kerfið hafi neikvæð áhrif á
félagslífið. ,,Við í mínum árgangi
erum allavega mjög góð í að gera
það besta úr því sem okkur er
gefið. Það er almennt mjög góð
stemning, á þessu ári höfum við
verið dugleg í að halda viðburði
og mætingin á þá er almennt mjög
góð.”
Bræðurnir hafa hinsvegar báðir
áhyggjur af því að gamla venjan
að bekkir haldi fyrirpartý fyrir böll
saman sé horfin. ,,Þegar ég kom í
skólann þá var mér kennt að bekkurinn gerði allt saman til dæmis á
árshátíðardaginn” segir Ágúst. ,,Við
höfum alveg reynt að finna lausnir á því með því að vera til dæmis
með opið hús fyrir böll, þar sem
nemendur geta hópað sig saman.
Þetta er náttúrulega ekkert partý
en það er tónlist og það eru sófar, hægt að hittast þar og fara ekki
einn á ballið. Það er alveg sniðugt.”
,,Þegar maður var þarna á
fjórða ári sá maður að það eru
alltaf ákveðnir einstaklingar sem
eru félagslega aðeins jaðarsettari
en aðrir” bætir Steinar við. ,,Ég
tala nú ekki um þegar maður er
16 ára og nýkominn í glænýjan
skóla og þekkir ekki marga, þá er
maður ekkert að fara að ganga upp
að næsta manni og spurja hann
hvort hann sé að fara í partý um
kvöldið og hvort það sé í lagi að
maður komi. Það voru ákveðnir
aðilar sem voru hálfpartinn einir
á báti.”
Í gamla kerfinu var slík einangrun ekki eins mikið i boði. ,,Bekkurinn var bara eins og hann var,
hvort sem það væri góð eða slæm
stemning innan bekks þá var alltaf
fyrirpartý, það var alltaf bröns fyrir
árshátíðina og eitthvað prógram.
Þó svo að einhverjir innan bekkjarins gætu verið örlítið jaðarsettir
þá voru þeir samt hluti af einhverri

fyrirframgefinni heild.
Í nýnemaárgangnum þegar ég
var ármaður myndaðist þessi stóri
50 manna hópur, en svo snerist
þetta eiginlega um að koma sér inn
í þann hóp eða að vera fyrir utan
hann. Það er leiðinlegt að vita af 50
manna fyrirpartýi einhversstaðar
en sitja sjálfur í fimm manna fyrirpartýi.”
Hvað með kvíðna nemendur?
Nemendastjórnin þetta skólaár
fann einmitt fyrir því að nýnemar
fundu sig ekki alveg í fyrirpartýjum fyrir síðasta nýnemaball.
,,Þessvegna ákváðum við að á
85’ ballinu yrðum við með þetta
opna hús fyrir nemendur til að fara
saman á ballið. Það voru fullt af
nýnemum sem kunnu ekki að fóta
sig og vissu ekki hvernig þeir áttu
að gera þetta.
En þau aðlagast líka alveg.
Stemningin er búin að breytast
frá því að vera tíu partý og tuttugu manns í hverju, yfir í að vera
tuttugu partý með tíu manns eða
jafnvel fjörtíu fimm manna partý.”
Varðandi þær áhyggjur að
breytingin á skólakerfinu geri á
kvíðavanda ungmenna heldur
Steinar að það sé of snemmt að
koma með slíkar staðhæfingar. ,,Ég
held að það þurfi að bíða aðeins,
leyfa þessu þriggja ára kerfi að
grasserast betur og fá svo almennilegar rannsóknir á hvort þetta
hafi mikil áhrif á kvíða menntaskólanema.” Ágúst segir að hann
finni ekki fyrir þessum kvíðavanda
sjálfur, það sé þó meira stressandi
fyrir nýnema að koma inn í skóla,
þekkja engan og þurfa að finna sig
í áfangakerfinu og nemendafélagið þurfi vissulega að finna lausnir
við því.

Svalasta háskólanám landsins
Átta mánaða leiðsögunám á háskólastigi í ævintýraferðamennsku
þar sem helmingur tímans fer fram víðsvegar um í náttúru Íslands.
Námið er á vegum Thompson Rivers University og unnið í nánu
samstarfi við leiðandi aðila á sviði afþreyingarferðamennsku á
Íslandi. Námið er kennt á ensku, veitir alþjóðleg réttindi og býður
upp á mikla atvinnumöguleika hérlendis og erlendis.
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Ég fór
beint úr
þriggja ára
kerfinu í
háskóla
Og hérna mun ég svara algengustu
spurningunum sem ég fæ
Karitas M. Bjarkadóttir skrifar:

Tölfræðin

É

g útskrifaðist úr Versló síðasta vor, í maí 2018. Við
vorum fyrsti árgangurinn
til að útskrifast úr þriggja
ára kerfinu, og bekkurinn minn
var sá fyrsti á Nýsköpunar- og listabraut. Þetta þýddi mikla tilraunastarfsemi alla okkar skólagöngu,
stöðugt hrófl á áföngum, skipulagi
og vinnulagi, en þetta gekk og
við útskrifuðumst öll með tölu í
rigningarstormi laugardaginn 26.
maí. Við vorum 24 sem settum upp
hvíta kollinn þennan dag, spennt
að sjá hvað tæki við. Og það var
margt og mismunandi. Margir
fóru að ferðast, ein í lýðhásskóla,
tvö í söngskóla í Danmörku, ein í
Landbúnaðarháskólann, ein í biblíuskóla í Ástralíu, fjórar fóru í HR,
ein í LHÍ og svo ég, sem fór í HÍ.
Af tuttugu og fjórum, vorum
við sjö sem fórum beint í framhaldssnám. Ef við nýtum okkur
einfalda stærðfræði, þá var það
29% bekkjarins. Rétt ríflega. Það
spilast að sjálfsögðu inn í þetta að
margir litu til listnáms, sem er erfitt
og tímafrekt að komast inn í, en
þrátt fyrir það voru flestir á því máli
að eins árs pása væri lágmark áður
en haldið væri í frekara nám. Það
væri gjörsamlega fáránlegt að ætla
19 ára (eða 18 ára í mínu tilfelli) í
háskóla.
Og ég var svo sem alveg á sama
máli framan af. Ég var staðráðin í
því að taka mér allavega árs pásu,
ferðast eða vinna og bara - tjilla
aðeins. En ég var búin að velja mér
nám fyrir löngu síðan, ég hafði ætlað mér að læra íslensku síðan ég
var 12 ára gömul, því það snerti öll
mín áhugasvið. Svo það fór þannig
að ég þurrkaði út hugmyndina um
pásu, og ákvað að skella mér bara
beint. Sem ég og gerði, og hóf nám
við Íslensku- og menningardeild
Háskóla Íslands í lok ágúst síðasta
haust.
Er þetta ekki skrítið?
Þegar sú ákvörðun hafði verið
tekin, og skólagjöldin borguð,
var ekki hægt að snúa við. Eða,
jú, svo sem alveg hægt, en ég var
á þessum tímapunkti orðin mjög
viss í minni sök um að háskólanám væri rökrétt áframhald fyrir
mig, og það strax. Þó svo að það
hafi verið svona svolítið leiðinlegt
fyrst, þegar bekkjarfélagar mínir úr
Versló héldu kannski spilakvöld
klukkan 23 á miðvikudagskvöldi,
og ég komst ekki því ég þurfti að
mæta í skólann daginn eftir, þá
vandist þetta fljótt. Íslenskudeildin
er ekki stór, nýnemarnir hvert ár í
kringum 30, svo það var auðvelt
að kynnast fólki fljótt, og stofna til
vinskapar við þá sem höfðu sömu
áhugasvið og ég. Jú, vinnuálagið

er vissulega öðruvísi en því sem ég
vandist í símatskerfinu sem innleitt
var í Versló þegar ég var á síðasta
ári, og jú, það var svolítið furðulegt
að vera bara í sex tímum á viku og
þurfa svo að læra sjálf utan þess.
En það vandist furðu fljótt.
Mér hefur aldrei fundist ég
minna undirbúin fyrir námið en
þeir sem eru kannski 2-3 árum
eldri en ég og höfðu verið í þessu
hefðbundna prófa-fjögurra ára
kerfi. Við vorum bara nokkrum
veginn á sama stalli, þó það væri
auðvitað mismunandi eftir því úr
hvaða menntaskóla hver og einn
var að koma, eins og ég geri ráð
fyrir að hafi alltaf verið, óháð því
hvort um er að ræða þriggja eða
fjögurra ára kerfið. Ef eitthvað, var
ég ennþá með hausinn pikkfastan
í skólakerfinu og til í tuskið, og
skólaleiðinn ekki alveg farinn að
láta á sér kræla ennþá, eftir 12 ára
skólagöngu í stað 14.
En er þetta ekki allt öðruvísi?
Þó svo að náminu séu hagað á frábrugðinn hátt frá menntaskólaárunum, og áherslan á einstaklingsvinnu kannski meiri, þá er
þetta ekki stóra stökkið sem ég var
að búast við. Að sjálfsögðu er ég
í mikilli forréttindastöðu að geta
búið heima hjá foreldrum mínum
í bænum, og þurfa ekki að taka út
þroskann sem fylgir því að flytja að
heiman og búa ein á sama tíma og
ég byrja í háskólanámi, en burtséð
frá því held ég þetta séu ekki þessi
straumhvörf í lífi fólks sem ég hef
oft heyrt talað um.
Félagslífið, jú, það er svolítið
ólíkt því sem maður vandist í
menntaskóla. Það eru ekki allir
eins sjúklega örir í því og í Versló,
sem auðvitað er sérstaklega ofvirkur þegar kemur að þessu. Það er
auðveldara að sniðganga félagslífið, eða velja sinn þátt í því. Þetta
snýst í rauninni bara um að skrá sig
í nemendafélagið sitt, vera duglegur að mæta á viðburði ef mann
langar til, og svo taka afstöðu (eða
ekki) með stúdentapólitík einu
sinni á ári. Kannski langar mann
í kórinn, eða hinseginfélagið, eða
stúdentapólitík, og þá gerir maður það bara. En það er alls enginn
forsenda þess að eignast vini og
taka þátt í háskólalífinu.
Þú ert svo ung! Hvernig bregst
fólk við því?
Ég er vissulega yngri en margir,
þetta er rétt. Stundum berst það í
tal, og stundum verður fólk hissa.
Það jafnar sig strax. Og gleymir því
strax. Það eru allir þarna á sömu
forsendunum, að læra það sem þau
hafa (vonandi) áhuga á. Í stuttu
máli, ekkert sem hefur áhrif. Thank
u, next, sko.
Er ekki mikil skuldbinding að
ákveða svona snemma hvað
maður vill læra og gera?

Það getur kannski verið skuldbinding sem hræðir einhverja.
En mér finnst allra mikilvægast
að vera viss í sinni sök, þó svo að
maður geti auðvitað alltaf skipt
um skoðun. Að vera bara ekki að
eyða tímanum sínum í eitthvað
sem maður hefur engan áhuga á.
Það er alltaf hægt að hætta við og
skipta um námsleið.
Svo er líka hægt að blanda
saman öllum fjandanum, taka
stjórnmálafræði sem aðalgrein
og svo jarðfræði sem aukagrein.
Það fer allt eftir því hvert nefbroddurinn á manni snýr. Flestar
námsleiðir bjóða líka upp á fjölbreytt framhaldsnám, þó svo að þú
veljir lögfræði 18 ára og klárir það
nám, þá þýðir það ekki endilega að
þú þurfir að vinna við það eða læra
það alla ævi. Og það sama gildir
um íslenskuna. Það er algengur
misskilningur að ég sé dæmd til
að verða kennari. Ég get í rauninni
gert svo margt við þessa BA-gráðu,

að mig svimar við tilhugsunina.
Allar brautir opna fjölbreyttar gáttir til framhaldsnáms eða frama.
Það má ekki hugsa um námsval
sem ævilangan dóm.
Að lokum
Hvort sem maður ákveður að
taka sér frí, prófa eitthvað nýtt
eða skella sér loksins í draumanámið, þá er enginn ákvörðun
réttari en önnur. Hver og einn
finnur þetta hjá sjálfum sér. Og
ef þú veist ekkert hvað þig langar
að gera, er ekkert mál að tala við
námsráðgjafa í háskólunum og fá
að taka áhugasviðspróf, þau geta
oft komið mjög á óvart. Og svo er
það náttúrulega Háskóladagurinn
2. mars, þar sem er hægt að kynna
sér framboð hvers og eins skóla. En
umfram allt, að fylgja eigin sannfæringu og gera það sem manni
finnst fýsilegast. Maður er sífellt
að koma sjálfum sér á óvart.

Mér hefur aldrei fundist ég minna undirbúin
fyrir námið en þeir sem
eru kannski 2-3 árum
eldri en ég og höfðu
verið í þessu hefðbundna prófa-fjögurra
ára kerfi.
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Menntaskólinn við Sund.

Færri hætta í þriggja ára kerfinu

M

ár Vilhjálmsson er rektorinn í Menntaskólanum við Sund (MS), en
hann segist ekkert sérstaklega hafa verið á móti styttingu
framhaldsskólanna. ,,Ég var hins
vegar á móti aðferðinni og hvernig
var staðið að breytingunni. Þetta
ferli að stytta framhaldsskólann
byrjaði í kringum ‘97 til ‘98. Þá
kemur skýrsla frá Verslunarráði
að nemendur á Íslandi byrji of
seint í háskóla. Fljótlega festist
umræðan í að það ætti að stytta
framhaldsskólann, en ég vildi að
menn skoðuðu námið frá upphafi,
frá því að menn byrja í grunnskóla
og þangað til þeir komast upp á
háskólastig. Grunnskólinn var ekkert skoðaður, en hann hafði verið
lengdur umtalsvert á árum áður.
En síðan var þessi ákvörðun tekin og þá hugsaði ég að við myndum
bara gera þetta eins vel og hægt
væri. Þá nutum við þess að mega
skrifa okkar eigin námskrá.”
Már segir að breytingarferlið
hafi gengið vel, sumar námsgreinar urðu viðameiri, aðrar minni og
enn aðrar duttu út. Í heildina sé
breytingin til hins betra.

‘99 árgangurinn ruddi brautina

Eitt minnsta brotthvarf á
landinu í dag
,,Við sjáum það í nýja kerfinu að
nemendur sem koma í MS eru ekkert að hætta. Þeir eru að ljúka fleiri
einingum en áður. Nemendur sem
hefðu tvímælalaust fallið í bekkjarkerfinu halda áfram í námi hjá
okkur því námið er sveigjanlegra.
Nemendur geta minnkað við sig
ef aðstæður hjá þeim kalla á það,
svo þegar þeir eru sterkari og ráða
við meira geta þeir bætt í námið.
Við sjáum líka að útskriftarhlutfall hækkar og brotthvarfið
snarminnkar. Við erum með eitt
minnsta brotthvarf á landinu í dag,
frá því að vera skóli með verulega
hátt hlutfall af brottfalli. Þeir nemendur sem hætta hjá okkur eru ekki
brotthvarfsnemendur, það eru
frekar nemendur sem uppgötva
að þeir vilja vera í öðruvísi skóla,
vilja kannski vera í iðn- og verknámi frekar en bóknámi. Þetta eru
ekki lengur nemendur sem hætta
algjörlega í námi.”

Í MS var breytingin mun viðameiri
en í öðrum skólum. Í dag byggir
námskráin í MS á þremur önnum
á hverju skólaári og áfangakerfi, í
stað gamla fjögurra ára bekkjakerfisins. Eins og Steinar Ingi Kolbeins
og Ágúst Orri Arnarson báru vitni
um fyrr í þessu blaði þá var stór
hópur í ‘99 árganginum mjög óánægður með hvernig staðið var að
þessum breytingum.
,,’99 árgangurinn er dæmi um
árgang sem lendir í því að vera
fyrstir inn í ákveðna breytingu. Þeir
lenda í því að fara á sínum fyrsta
vetri inn í þriggja ára kerfi en ekki
þriggja anna kerfi. Þeir voru því í
raun og veru brautryðjendur, og
sumir litu á sig sem fórnarlömb
líka, að það væri verið að gera tilraun á þeim og eitthvað er vissulega til í því. Þegar maður fer af
stað með breytingar er ekki hægt
að vita 100% fyrirfram hvaða hindranir maður rekst á og hvað gengur
upp. Í eðli nýrra kerfa er að það
þarf að slípa þau til.

en það hafði verið að gera. Fólk var
flutt á milli námsgreina, menn fóru
að spreyta sig á einhverjum sviðum
sem þeir höfðu kannski menntunina og grunninn í en höfðu ekki
gert lengi.
Styttingin hefur hinsvegar orðið
til þess að tekjumöguleikar hafa
minnkað í framhaldsskólum vegna
þess að yfirvinna hefur minnkað.
Ég vissi það með góðum fyrirvara
að það stóð til að stytta framhaldsskólann og þar með vissi ég
að það yrði tekið út kennslumagn.
Þessvegna var ég mjög íhaldssamur og varkár með að ráða nýtt
fólk. Ég lét fólk frekar fá mikla yfirvinnu, svo það yrði nóg vinna fyrir
alla þegar framhaldsskólinn yrði
styttur. Það er auðveldara að taka
yfirvinnuna af fólki heldur en að
segja því upp.”

Már fullyrðir hinsvegar að þessi
hópur sem var óánægður í byrjun
hafi notið þriggja anna kerfisins
meira heldur en hann hefði notið
bekkjakerfisins. ,,Útskriftarhlutfallið í þessum hópi er gott, ef við
hefðum haldið áfram með bekkjakerfið hefði hlutfallið hjá þeim verið lægra vegna þess að það kerfi var
svo stirt. Margir hefðu spólað í því
kerfi og dottið út.”
Minni tekjumöguleikar fyrir
kennara
Fyrir utan það var það mikil áskorun að vera með tvö kerfi samtímis
í skólanum. ,,Ekkert af náminu í
gamla kerfinu var hægt að nota í
nýja kerfinu. Við vorum eiginlega
með tvo skóla samtímis og þar af
leiðandi lélega nýtingu. Það skapaðist mikil óvissa fyrir starfsfólkið
um framtíð sína í starfi.
,,Heljarinnar vinna hjá mér fór
í að sjá til þess að enginn myndi
missa vinnuna. Það tókst, en það
gerði það að verkum að ég fór og
skoðaði hvað fólk gæti gert annað

Nemendur meðvitaðri um hvað
þeir vilja læra
Það var líka fyrst og fremst lögð
áhersla á að breytingin hagnaðist
nemendum. ,,Við skrifuðum nýju
námskrána fyrir nemendur, ekki
fyrir starfsfólkið, og ákváðum að
við myndum seinna skoða áhrif
hennar á starfsfólkið þegar að því
kæmi. Við horfðum fyrst og fremst
á hvað við viljum að nemendur
læri.”
Í MS var frekar lögð áhersla
á dýpt námsins en breidd. ,,Við
sáum til þess að uppbygging á
námskránni yrði þannig að þegar
nemandi er búinn að velja braut
og sérhæfingu þá undirbúum
við hann jafn vel og áður eða
betur á því sviði á háskólastigi.
Ef nemandinn skiptir hinsvegar
um skoðun milli framhaldsskóla
og háskóla og fer á eitthvað allt
annað svið en hann lærði hér, þá
gæti hann verið verr undirbúinn.
Með því að fara ýtarlegar í lykilgreinarnar þá fórnuðum við námsbreiddinni. Sumir framhaldsskólar
fóru öfuga leið og ákváðu að gefa
nemendum breiddina. Hinsvegar
held ég að með góðri námsráðgjöf séu nemendurnir orðnir meðvitaðri um hvað þeir vilja læra í
framhaldsskóla. Ef það væri engin
ráðgjöf í framhaldsskólum væri
trúlega betra að halda í breiddina.”

Munu ekki hafa efni á að halda í
kröfu um 220 einingar
Fyrir breytinguna byggðist fjögurra
ára námið á 240 einingum í MS.
Í dag eru þær 206 talsins. Hinsvegar styrkir menntamálaráðuneytið framhaldsskóla einungis
um 200 einingar á hvern nemanda.
,,Margir skólar eru bara með 200
eininga nám, sumir eru með 210,
svo sker Menntaskólinn í Reykjavík sig úr og miðar við 220 eininga
nám,” en Már hefur litla trú á að
þeir haldi þeirri kröfu út lengi.
,,Það er bara of dýrt fyrir þá. Þeir
fá ekki borgað fyrir þessar einingar.
Ef ráðuneytið fer ekki að borga fyrir
allar einingarnar sem nemendur
ljúka, þá verður líklega þróunin sú
að námið verður bara stytt í þann
einingarfjölda sem ráðuneytið
borgar fyrir.”
Erfiðara fyrir þá sem eiga erfitt
félagslega
Þó nemendur virðast hagnast
af þriggja ára kerfinu hefur Már
áhyggjur af félagslífinu. ,,Það var
einn af kostunum við bekkjakerfið að það skapaðist fljótt sterk félagsleg eining í bekkjunum. Við
hugsuðum heilmikið um hvernig við gætum reynt að varðveita
þessa sterku félagseiningu sem
einkenndi MS. Við reyndum að búa
til þessar einingar í námslínunum”
en Már segir að það hafi ekki gengið vel. ,,Þetta hefur reynst okkur
erfiðara en ég átti von á. Þetta er
á réttri leið, en við erum ekki alveg
með þetta nógu gott eins og er.
Nemendur sem koma inn í skólann eiga í meiri erfiðleikum heldur
en í bekkjarkerfinu að finnast þeir
tilheyra ákveðinni einingu. Fyrir
nemanda sem býr yfir félagsfærni
er þetta ekkert vandamál. Hann
finnur sína félaga og vini, en fyrir þá sem eiga erfitt félagslega er
þetta ekki alveg nógu gott. Við
erum meðvituð um þetta og erum
að reyna að gera betur. Nemendafélagið hefur líka brugðist við og
breytt hjá sér ýmsum reglum og
kosningarlögum, og gert aðkomu
nýnema og fleiri að félagslífinu
meiri. Við þurfum samt að finna
betri takt í þessu.”
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Undirbúningurinn fyrir
allt það sem koma skal
Silja Rúna Sigurbjörnsdóttir skrifar:

H

áskólinn á Bifröst auglýsir
skólann sinn sem staðnám í heillandi, fjölskylduvænu umhverfi sem hann
er í alvörunni. Þetta er góður skóli
úti á landi sem hefur sitt samfélag
sem snýst um skólann.
Háskólinn á Bifröst býður upp

á fimmskonar tegundir af námi
en það eru háskólagátt, grunnám, meistaranám, símenntun og
fjarnám.
Háskólagátt er ætlað fólki sem
ekki fullnægja inntökuskilyrðum
háskólanáms um stúdentspróf en
líka nemendum sem vilja styrkja
sig áður en þeir fara í háskóla.
Það er allskonar grunnám t.d.
BS í viðskiptafræði með mismun-

andi áherslum og BA í miðlun og
almannatengslum.
Meistaranámið er einnig allskonar s.s. MLM í forystu og stjórnun með áherslu á verkefnistjórnun
og MCM í menningarstjórnun.
Símenntun eru námskeið en
þau sem eru í boði núna eru nám
fyrir ferðaþjónustu og máttur
kvenna.
Í fjarnámi er síðan hægt að taka

Nám erlendis
opnar þér nýjan
heim, að heiman.

Háskólanám erlendis
á sviði skapandi greina

Lingó er vottaður umboðsaðili á Íslandi fyrir alþjóðlega fagháskóla á
Englandi, Skotlandi, Þýskalandi, Ítalíu, Spáni, Ástralíu, Nýja Sjálandi,
Kanada og í Bandaríkjunum.
Nám í slíkum skóla er einstakt tækifæri til að kynnast suðupotti hugmynda, stefnum og straumum víða að úr heiminum. Aðstaða og umhverfi
er eins og best gerist og kennarar eru reyndir fagmenn og sérfræðingar.

Nám erlendis í hönnun, miðlun, sjónlistum, stjórnun, sviðslistum, tísku,
ferðaþjónustu eða viðskiptum, opnar einnig möguleika á að hitta „rétta“
fólkið og komast áfram á alþjóðlegum markaði.

OPIÐ

fyrir umsóknir

flest af því sem er í boði en sú leið
fer vaxandi í vinsældum. Þú getur
tekið BS í fjarnámi, háskólagátt og
meistaranám.
Ég hafði samband við Gunnar
Jóhann Gunnarsson og Hafdísi
Svövu Níelsdóttir sem bæði útskrifuðust úr Háskólanum á Bifröst.
Gunnar útskrifaðist vorið 2014 með
ML í lögfræði og Hafdís í febrúar
2012 með BS í viðskiptalögfræði en
þau bjuggu bæði á Bifröst meðan
þau voru í skólanum. Gunnar var
einstaklega hrifinn af því hversu
jákvætt og opið umhverfið var en
hann sagði hvernig það væri hægt
að velja hvort þú vildir búa einn,
með 3-5 manneskjum eða í raðhúsi
ef þú værir með fjölskyldu. Hann
var líka hrifinn af því þegar Bifröst
tók á móti skiptinemum sem settu
sinn svip á skólann. Þau Hafdís eru
sammála um að félagslífið þarna sé
einstaklega gott og líflegt.
Þau voru einnig mjög sammála
um hversu gott námið var. Það eru
fámennir bekkir og persónuleg
kennsla á Bifröst. Þau tóku bæði
grunnámið en Gunnar tók líka
meistaranám.
Hvernig var að vera á Bifröst
varðandi félagslíf og þannig
hlutir? (veit ekki hvernig ég ætti
að orða þetta betur)
Gunnar: Það var frábært. Þegar
ég byrja á Bifröst, haustið 2010 í
grunnámi í viðskiptalögfræði var
víst verið að fækka nemendum en
félagslífið var gott. Það var góður
fjöldi af fólki á svæðinu og maður
kynntist frábæru fólki. Maður eignast góða vini sem maður er ennþá
í góðu sambandi við.
Hafdís: Mér fannst það frábært.
Á ennþá mjög góðar og skemmtilegar minningar þaðan. Félagslífið
var gott þegar ég var þarna og ég
á marga góða vini í dag sem ég
kynntist á Bifröst.
Gunnar: Á fimmtudögum var
oftast barsvar eða annað skemmtilegt að gerast á kaffihúsinu. Maður
gat alltaf fengið sér góðan hádegismat á kaffihúsinu og kvöldmat á
góðu verði. Þetta var líka frábær

staður til að læra á. Bókasafnið
var opið á hefðbundum tímum
en síðan var maður með lykil að
skólanum þannig að maður gat
nýtt sér kennslustofur þar ásamt
minni fundarherbergjum ef maður
vildi læra í hópum eða einna. Það
var líka líkamsrækt á staðnum sem
var með öllum helstu tækjum og
lóðum en það sköpuðust átök og
keppnir í kringum það.
Fannst þér námið undirbúa
þig fyrir það sem þú vinnur við
núna?
Hafdís: Já. Uppsetningin á náminu undirbýr mann fyrir (næstum)
allt sem koma skal. Það var mikil
keyrsla, maður þurfti að læra að
vinna í hópum og treysta á aðra,
og afkasta eins miklu og maður
getur á stuttum tíma, þó manni
langi að geta eytt meiri tíma í að
lesa undirbúa sig.
Gunnar: Námið nýttist mér
mjög vel. Ég nýtti tímann minn í
að skipuleggja mig í náminu og
þegar leið á, þá varð skólinn alltaf
auðveldari og auðveldari fyrir vikið. Kennarar voru líka oftast tilbúnir til að ráðleggja manni og var
auðvelt að nálgast þá flesta. Námið
lagði mikla áherslu á hópaverkefni og stærri verkefni sem voru
nokkuð mörg yfir önnina. Þannig
að maður var alltaf að nýta námið
í raunhæfum verkefnum. Lögfræði
er mjög góð þekking til að hafa þótt
maður vinni ekki beint sem lögmaður/lögfræðingur. Lögfræðin
hjálpar manni og er gagnleg við
hverskonar vinnu.
Afhverju valdir þú Háskólann
á Bifröst?
Gunnar: Ég valdi Bifröst þar sem
það heillaði mig mikið að búa á
svæðinu og hafði ég trú á því að
það myndi gefa mér aðhald í að
vera duglegri að læra. Síðan langaði mér að prófa eitthvað nýtt.
Hafdís: Ég hafði áhuga að læra
viðskiptatengda lögfræði þannig
að það hentaði vel, svo fannst mér
rosalega spennandi og heillandi að
flytja út á land í háskóla.
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Hér eru nokkrar myndir eftir hinn hæfileikaríka
Hinrik Aron Hilmarsson. Hann hefur verið að
taka myndir í þónokkurn tíma og er þetta
aðeins brot af verkum hans.
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Teiknar fólk
í ,,grunge”
götustíl
Kristján Ernir Björgvinsson skrifar:

Úrsúla Örk er 17 ára myndlistakona sem sérhæfir sig í ,,grunge” götu
stíl með málverkum og teikningum.
Hvernig kviknaði áhugi þinn fyrir myndlist?
Ég hef ábyggilega lært að halda á penna á svipuðum tíma og ég lærði
að labba. Pabbi minn er myndlistamaður og list hefur einhvernveginn
bara verið partur af lífi mínu frá því ég man eftir mér. Ég man líka eftir
því að pabbi minn málaði mynd af okkur þegar ég var mjög ung og ég
varð strax ástfangin af listforminu. Þessi mynd er enn þann dag í dag
ákveðinn innblástur.
Hvaðan færð þú helst innblástur?
Ég hef einhvernveginn alltaf dregið innblástur úr mjög mörgum áttum
úr umhverfinu mínu. Ég hef rosalega gaman af því að teikna fólk og er
oft mjög heilluð af ,,karakterum”.
Hvað er næst í vændum fyrir listaferilinn þinn?
Mig langar rosalega mikið að fara í myndlistaskóla og læra eitthvað tengt
þessu. Ég er svo hrikalega léleg í bóklegu námi, mér líður stundum eins
og hausinn á mér sé grjónagrautur og ég hugsi ekki skýrt fyrr en ég sest
niður og skapa eitthvað. Ég held að eina rökrétta skrefið til að taka sé
að gera þetta til frambúðar.
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Búinn að ætla mér að verða
leikari síðan ég var krakki
Sólrún Freyja Sen skrifar:

Þ

eir sem fylgjast mikið með Twitter
ættu að vita hver Vilhelm Neto er,
en hann hefur vakið athygli á árinu
fyrir grín og glens-sketsa. Vilhelm
er líka þekktur fyrir ósk sína um að vera
kynnir fyrir hönd Íslands í Eurovisjón í
Lissabon, en honum og fylgjendum hans
til vonbrigða varð Edda Sif Pálsdóttir fyrir
valinu, en hún stóð sig sem betur fer með
mikilli prýði.
Vilhelm segist alls ekki vera fúll þó
hann hafi ekki fengið starfið sem kynnir
en hver veit hvað framtíðin ber í skauti
sér? Kannski fær Vilhelm draum sinn um
að vera kynnir á Eurovisjón uppfylltan
eftir allt. ,,Ég held það hefði verið gaman
að vera stigakynnir en ég held að ég ætti
að feta nokkur fótspor sem leikari áður en að verða stigakynnir. Ég hef alltaf verið
hræddur við að verða
frægur fyrir eitthvað
eitt sem ég gerði einu
sinni. Ég yrði allt í
einu stigakynnir og
svo væri þetta búið.
Mig langar ekki að

vera þekktur sem Villi stigakynnir.”
Vilhelm Neto er að læra leiklist í
,,Copenhagen International School of
Performing Arts”, en það er alþjóðlegur
leiklistarskóli í Kaupmannahöfn þar sem
er kennd svokölluð ,,method-acting” sem
gengur út á að tengjast hlutverki sínu tilfinningalega. ,,Þú þarft að tengja þig við
karakterinn sem þú ert að leika, jafnvel þó
hann sé óhugnanlegur eða alveg út í hött.
Við megum ekki dæma karakterana sem
við erum að leika. Það er mikil sálfræði
í þessu. Við þurfum að vera mjög klár
á hvernig karakterarnir okkar hugsa og
líkamstjáningu þeirra.”
Vilhelm eyddi sumrinu í leikhúsinu
Frystiklefanum á Rifi. Þar tók hann þátt í
sýningunni ,,Humours” sem er grínsýning
um ástina en þó ekki ástarsaga. Vilhelm
skrifaði handritið af sýningunni ásamt
Kára Stefánssyni og Júlíönu Kristínu
Liborius og lék að sjálfsögðu eitt aðalhlutverkið í sýningunni. ,,Ég og Júlíana hittumst til að skrifa um fólk
í kvartlífskrísu, sem við erum í
rauninni sjálf í. Því byggðum við
margar af sögunum í leikritinu
á okkur sjálfum, um reynslu
okkar af ástinni og ástarsorg.
Maður er svo sjálfhverfur og
byggir allt á sjálfum sér.”
Annars er Vilhellm þekktastur fyrir grínsketsa sína á
Twitter og Instagram. Vinsælasti sketsinn er ,,Baggkóngurinn” sem Vilhelm segir að
sé sinn uppáhalds líka.

Hann segist allavega geta horft á þann
skets ennþá án þess að fá kjánahroll.
Villhelm segir að grínsketsarnir hafi
byrjað þegar hann var á Vine, sem var
mjög vinsælt fyrir nokkrum árum áður
en að allir urðu mjög þreyttir á því af einhverjum ástæðum. ,,Þegar ég var á Vine
þá var ég bara að gera eitthvað kjaftæði en
síðan fór þetta hægt og rólega að þróast
út í sketsa. Síðan gekk þeim sjúklega vel
eftir að ég gerði rappara eftirhermu. Þá
fór fólk að fíla þetta í botn.”
Vilhelm segir að hann sé ekkert að fara
að hætta að gefa út grínsketsa á næstunni
þó hann sé viss um eftir hvern skets að
þetta verði síðasta skiptið sem honum
dettur eitthvað sniðugt í hug. ,,Maður er
að dæla dóti á netið á fullu. Maður hreytir
einhverju frá sér og fólk er yfirleitt bara
að fíla það.”
Við spurningu blaðamanns um hvort
Vilhelm ætli sér að vera grínleikari segir hann að það sé ekki endilega málið.
,,Þegar ég lék fyrst á Íslandi þá lék ég í
kvikmyndinni Óróa. Það var frekar alvarlegt hlutverk,” en Vilhelm fór með hlutverk
Mitroviks, rússneskur unglingur sem var
nýbúi á landinu og kærasti Stellu.
,,En ég er aðallega búinn að fá athygli
út af gríninu sem meikar alveg sens. Ég
hef verið í alvarlegum hlutverkum þó þau
sjáist náttúrulega ekki eins vel á netinu.
Ég held það sé ekki hægt að birta 10 sekúndna alvarlegan einleik á Twitter. Fólk
myndi örugglega fá kjánahroll. Það er
miklu auðveldara að vekja athygli á gríni
heldur en alvarlegri leiklist.”

Hvenær fékstu fyrst áhuga á að byrja
að leika?
,,Þetta er mjög klisjukennt svar en ég er
búinn að ætla mér að verða leikari síðan
ég var krakki. Pabbi og mamma tóku mig
oft í leikhúsið og á bíómyndir. Mig minnir
að áhuginn hafi fyrst kviknað þegar ég sá
útfærslu á Hringjaranum í Notre Dame
í Portúgal. Mér fannst það geðveikt. Ég
vissi strax, pínulítill krakki, að ég yrði að
gera eitthvað svona. Svo hélt ég mér bara
við það.”
Vilhelm segir að hann sé samt sem
áður að hallast meira að leikstjórn, en
hann leikstýrði nokkrum tónlistarmyndböndum á Íslandi áður en hann flutti út.
,,Mér finnst það mjög skemmtilegt líka.”
Nú er Vilhelm að leita sér að umboðsmanni í Skandinavíu. ,,Ég er altaf til í
að fara í prufur á Íslandi. Það væri líka
mjög gaman að halda áfram að setja upp
sjálfstæð verk hér. Annars er svo margt
að gerast í Kaupmannahöfn og mörg atvinnutilboð. Svo er ekkert mál að fljúga
fram og til baka til Íslands.”
Ertu með ráð til þeirra sem vilja gerast leikarar?
,,Ég myndi segja þeim að gefa sig allan
fram. Það sést alltaf þegar leikarar eru að
gefa sig allan fram. Þú getur haft ástríðu
fyrir einhverju og þú getur alveg verið
hæfileikaríkur, en ef þú gefur þig ekki
allan fram þá nærðu ekkert mjög langt.”
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Gervigreind, böl
eða blessun?
Alex Þór Brynhildarson skrifar:

Þ

að er fátt í þessum heimi sem gerir mig
spenntan, vongóðan og hræddan á sama
tíma. Eitt af þessu er gervigreind. Elon
Musk, forstjóri SpaceX, Tesla og annara
fyrirtækja hefur sagt að gervigreind sé eitt það
hættulegasta sem stendur frammi fyrir mannkyninu eins og stendur. Ef ekki er varlega farið
geti gervigreind verið það sem útrýmir mannkyninu.
Árið 2015 stofnuðu Elon Musk og Sam Altman fyrirtækið OpenAI sem hefur það að markmiði að búa til jákvæða gervigreind sem kemur
til með að þjóna mannkyninu. Þetta er opið
verkefni þar sem að almenningur hefur aðgang
að öllum einkaleyfum og þróun sem er í gangi
í fyrirtækinu. Samkvæmt Elon er “besta vörnin
að sem flestir hafi aðgang að gervigreind, ef
allir búa yfir krafti gervigreindar, þá getur ekki
einhver ein manneskja eða lítill hópur af fólki
myndað gervigreindar ofurafl”
Elon Musk segir samt sjálfur að þótt þeir hafi
það að markmiði að skapa jákvæða gervigreind
hafi þeir í raun enga stjórn á hvernig málin
þróast og þeir gætu auðveldlega verið að stuðla
að þróun á nákvæmlega því sem þeir hræðast
mest.
Lærum af risanum
Einstein uppgötvaði hina víðfrægu formúlu E =
MC*2 en hann gat ekki stöðvað þá framvindu að
sú formúla varð mikilvægur hlekkur í sköpun
kjarnorkusprengjunnar. Einstein var friðarsinni
með góðar áætlanir en upplýsingin sem hann

veitti var vopnvædd.
Manhattan verkefnið sem fór fram í kringum
seinni heimstyrjöldina var tilraun Bandaríkjamanna til að ná völdum á kjarnorkusprengjunni
á undan þjóðverjum. Rússneskir njósnarar
náðu svo að komast yfir gögn tengd verkefninu og fóru að hefja sínar eigin tilraunir. Þetta
segir okkur það að lönd í neyð og með nægum
þrýstingi eru tilbúinn að leggjast á lægsta plan.
Ef eitthvað í samanburði við seinni heimstyrjöldina skyldi skella á, myndi þá gervigreind
ekki vera augljóst tól í baráttunni?
Drón eða séra Drón
Það bendir allt til þess að ef vélmenni með nær
fullkomna gervigreind kemur á sjónarsviðið,
muni það vera vopnvætt og notað í hernaðarlegum tilgangi, þrátt fyrir að hönnuðir gervigreindar séu með góðar áætlanir. Hvað með
tímapunktinn í framtíðinni þegar gervigreind
verður komin það mikið frammúr mannlegri
greind að vélmennin líta á okkur svipað og við
lítum á skordýr eða eitthvað álíka?
Í þróun gervigreindar er talað um eitthvað
sem kallast gervigreindar sérstæðan eða “AI
singularity” sem er sá punktur í tímalínunni
þar sem við sköpum gervigreind sem er hæfari í að skapa gervigreind heldur en við. Ef sú
gervigreind er svo betri í að skapa gervigreind,
þá getur hún væntanlega skapað gervigreind
sem er betri í að skapa gervigreind heldur en
hún sjálf. Hvar endar sú þróun? Er næsta skref
mannkynsins að losa okkur við þessi brothættu
bein og mjúka skinn fyrir málm og víra? Verðum við úrelt, og hvenær þá?

Þjófstart í lífshlaupinu
Valgerður María Þorsteinsdóttir skrifar:

Á

því herrans ári 2012 tók ég eitt stærsta
stökk í lífi mínu þegar ég pakkaði
Abercrombie og Hollister fötunum mínum niður í tösku og flutti frá litla íþróttabænum Grindavík norður yfir heiðar til risastóru
og yfirþyrmandi Akureyrar. Þar tóku harðmæltir
og pylsuetandi (ath. ekki pulsuetandi) Norðlendingar vel á móti mér og buðu mig velkomna
á heimavist Menntaskólans á Akureyri. Sex árum
síðar, eftir bráðskemmtileg en krefjandi ár í MA
og eilítið Evrópuútstáelsi, hóf ég nám í íslensku
við Háskóla Íslands. Þá var ekkert annað í stöðunni en að troða fötunum aftur niður í tösku (þó
Hollister fötin hafi löngu fengið að fjúka) og flytja
aftur suður.
Margir háskólanemar frá höfuðborgarsvæðinu eru heppnir og geta búið í foreldrahúsum á
meðan þeir stunda háskólanám og ég leyfi mér að
fullyrða að langflestir nýti sér það. (Ath. að hér á
ég við þá sem stunda nám í Reykjavík við stærsta
háskólann, þ.e. Háskóla Íslands, auk nemenda við
Háskólann í Reykjavík og Listaháskóla Íslands.).
Með þessum hætti geta háskólanemar frá höfuðborgarsvæðinu sparað sér mikinn pening sem
hefði annars farið upp í leigu á húsnæði. Málin
eru ekki svona einföld hjá háskólanemum sem
koma af landsbyggðinni. Ég veit um aðallega
fjórar leiðir sem þeir hafa farið til að sækja háskólanám í Reykjavík og ég hef prufað tvær þeirra
á eigin skinni.
Í fyrsta lagi er hægt að leigja íbúð eða herbergi.
Þetta er eflaust vinsælasti kosturinn, frelsið er
gott og þetta er án efa besta æfingin í sjálfstæði.
Það getur þó verið erfitt að finna sér íbúð eða
herbergi við hæfi og auk þess er ekkert leyndarmál að leiguverð er í flestum tilfellum gríðarlega
hátt. Nemar með lögheimili á landsbyggðinni
hafa forgang á Stúdentagarða Félagsstofnunar
stúdenta. Ég flutti inn á Stúdentagarðana í byrjun
árs og get sagt ykkur í trúnaði að það er alger
misskilningur að leigan hér sé hagstæðari en á
almennum leigumarkaði. Það þarf engan hagfræðing til að staðfesta að það er dýrt að leigja og
nánast ómögulegt fyrir ungt fólk í fullu námi að
safna sér fyrir eigin húsnæði ef þeir eru að borga
100.000 krónur í leigu á mánuði.
Í öðru lagi stendur sumum til boða að búa hjá
ömmu, afa, frænku, frænda, fjölskylduvinum
o.s.frv. sem eiga heima á höfuðborgarsvæðinu,

ýmist ókeypis eða gegn lágri leigu. Þetta kemur
yfirleitt ágætlega út fjárhagslega fyrir þá sem búa
svo vel að þekkja einhvern sem er til í að opna
heimili sitt.
Í þriðja lagi eru sumir sem keyra daglega frá
heimili sínu í skólann. Ég gerði þetta síðasta
haust. Eins og gefur að skilja er þetta einungis
mögulegt fyrir þá sem búa þokkalega nálægt höfuðborgarsvæðinu, t.d. á Suðurnesjunum, Selfossi,
Borgarnesi, Akranesi eða Kjalarnesi. Í sumum
tilfellum er hægt að taka strætó eða rútu, annars
er hægt að keyra á einkabíl og jafnvel nokkur
saman. Það má þó ekki gleyma að taka kostnað,
tíma, færð, félagslíf og umferðaröryggi með í
reikninginn.
Í fjórða og síðasta lagi þekki ég nokkur sem
kjósa að búa áfram í heimabyggð og ferðast ekki
daglega á milli heimilis og skóla. Í sumum tilfellum er boðið upp á fjarnám en það á ekki alltaf við.
Það fólk fer þá bara sjálft eftir kennsluáætluninni,
mætir ekki í tímana og gerir sér einungis ferð í
borg óttans til að mæta í prófin. Þetta getur komið
vel út fjárhagslega en þó komið niður á einkunnum í áföngum þar sem mæting og/eða þátttaka í
tímum er metin til einkunnar.
Mér finnst yndislegt að búa í Reykjavík og hér
líður mér vel. Ég er enn að gera mér grein fyrir
öllum möguleikunum hérna; öllum veitingastöðunum, skemmtistöðunum og viðburðunum. Ég
get farið í bíó, leikhús, uppistand, listasýningu
og tónleika á hverjum einasta degi ef ég vil. Þrátt
fyrir að það hafi verið ákveðið sjokk að flytja í
fjölmennið og byrja í skóla sem er margfalt stærri
en MA þá hef ég lært mikið af því og ég hef eignast
góða vini. Ég get hneykslast og gert endalaust grín
að borgargreyjum sem kalla alla þéttbýlisstaði
úti á landi einfaldlega „landsbyggðina“ og gera
engan greinarmun á Grindavík og Grenivík, halda
að Djúpivogur sé á Vestfjörðum og þykjast þekkja
Suðurlandið eins og handarbakið á sér því amma
þeirra búi í Hveragerði. Ég hef samt eiginlega
ekki efni á að ranghvolfa augunum því ég gæti
ekki fyrir mitt litla líf sagt hver munurinn sé á
Fossvoginum og Hlíðunum, hvar Garðabær endar
og Kópavogur byrjar og ég tek vitlausan strætó í
u.þ.b. annað hvert skipti. En sama hvort við erum
frá 101 Reykjavík, Akureyri eða Þórshöfn megum við ekki gleyma að ungt fólk um allt land á
mismunandi sterkt bakland og sumir fá ákveðið
þjófstart í lífshlaupinu á meðan aðrir þurfa að
bíða eftir flautinu og eiga jafnvel eftir að reima
skóna líka.
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STJÖRNUSPÁ
Rakel Sara Magnúsdóttir skrifar

Steingeit

Krabbi

Kæra steingeit, þetta er búin að vera
nokkuð eitruð byrjun á árinu. Hefurðu
heyrt orðatiltækið gömlum skó er betur hent? Nei örugglega ekki, en þetta
dæmi á sérstaklega ið um manneskjur
í þínu lífi. Stundum þarf bara aðeins
að taka til í lífinu sínu og átta sig á því
hvað passar ekki í myndina líkt og í
fataskápnum. Þér mun líða svo mikið
betur eftir á.

Þú ert búinn að standa þig vel krabbi.
Ekkert endilega í skóla eða félagslífi
heldur meira í að finna út hver þú ert
og hverju þú trúir. Þú getur haft sterkar
skoðanir en ert samt alltaf varkár
þegar kemur að því að deila þeim. Það
mun ekki margt gerast á næstunni en
það að komast nær því að vita hver
maður er sem manneskja er bara
helvíti gott.

Matches: Vog, fiskur, krabbi

Matches: Hrútur, vog og steingeit

(22.des – 19. jan)

(21. jún – 22. júlí)

Playlisti
mánaðarins
Í boði Silju Rúnar Sigurbjörnsdóttur

Vatnsberi

Ljón

Vó, vó, vó hvaða tryllta maskína ert þú
eiginlega? Það liggur við að eldmóðurinn þinn felli niður allt sem kemur þína
leið. Þú hefur farið í gegnum nokkrar
ups and downs en framundan ertu
bar á uppleið. HVERSU GEGGJAÐ! Þú
ert mjög skynsamur líkt og simpansi,
ákveðinn eins og ljón eða bara einfaldlega snillingur þessa dagana. Það mun
ekkert stoppppa þiiig.

Það er nú ekki mikið í gangi á næstunni hjá þér villta ljón. Þegar kemur
að svona pásu er stundum sniðugt að
leyfa skapandi hugsunum að reika um
hugann og henda sér í eitthvað klikkað
ævintýri. Rúntur út á land eða í bæinn
með félögum, kaffihús eru einnig
frábært kostur svona þegar veturinn
er að enda. Önnur leið væri líka að
adda crushinu á snapchat, kannski
bjóða því á deit og sjá hvaða leið tekur
við eftir það.

(20. jan – 18. feb)

Matches: Vog, steingeit, krabbi

(23. júlí – 22. ágúst)

Matches: Tvíburi, bogmaður, fiskur

Fiskur

Meyja

Jahérna litli ástarpungurinn minn,
hvað er að frétta hjá þér? Mánuður
ástarinnar að klárast en þú bara heldur
áfram í litla undraheiminum þínum í
leit að hinni mikilfengnu ást. Þú getur
verið nokkuð óútreiknanlegur og átt
erfitt þegar vegurinn liggur ekki eins
og þú ætlaðir honum. Þrátt fyrir þetta
mikla ímyndunarafl þá ert best að bíða
bara og leyfa hlutunum að gerast eins
og þeir koma.

Jæja elsku meyja þú ert búin að vera
nokkuð upptekin í langan tíma. Viltu
ekki prófa að loka bókunum og sjá allt
það fallega sem er að gerast í kringum
þig. Á næstu dögum mun eitthvað
frábært gerast, ný manneskja, gjöf eða
bara eitthvað ótrúlega random gerast
sem verður alveg æðislegt. Þú verður
að læra að lifa í núinu og taka ekki öllu
svona alvarlega til að sjá allt það góða
við lífið.

Matches: Steingeit, krabbi, vog

Matches: Krabbi, steingeit og hrútur

Hrútur

Vog

Hold up, hvað er nú þetta elsku hrútur?
Hefurðu átt í smá erfiðleikum nýlega?
Veistu, það er ekkert verra en að liggja
bara uppí rúmi og vorkenna sjálfum
þér þegar þú hefur alla valmöguleika í
heiminum fyrir framan þig. Taktu þig á
því það er eitthvað dásamlegt að fara
að birtast í lífi þínu. Þetta verður eins
og léttur vindur á sumardegi. Þannig
að stattu upp, farðu út og sjáðu hvað
þú hefur í höndum þér.

Guð minn góður, lífið verður svo
sannarlega í rústi næstu daga. Sama
hvort það er herbergið, líkamleg heilsa
eða andleg. Bestu ráð sem við getum
gefið þér litla vog er að brosa framan í
heiminn því það er ekkert jafn smitandi
og bros. Svo lengi sem þú tekur öllu
með jákvæða viðhorfinu sem þú átt
innra með þér þá verður þetta ekkert
mál.

(19. feb – 20. mars)

(21. mars – 19. apríl)

Matches: Bogamaður, tvíburi, meyja

(23. ágúst – 22. sept)

(23. sept – 22. okt)

Matches: Ljón, vatnsberi og naut

Naut

Sporðdreki

Ah vá hvað lífið mun leika við þig
nautið okkar. Það verða léttar vikar á
næstunni kannski nokkur próf en þú
ert sultuslakt og leyfir þér að fljóta
með straumnum. Passaðu samt að
sinna vinunum líka, kannski henda
í spilakvöld. Það besta í stöðunni er
samt að finna einhvern vin, skella sér
í IKEA og splæsa í eitt stykki hjónabandssælu á góðum sólardegi til að
fagna því að vera til.

Þú ert svolítið erfiður kæri sporðdreki.
Sama hvernig ástin kemur til þín þá
líturðu alltaf í hina áttina. Hefur hugsað
út í það að kannski er það ekki svona
slæmt að mæta henni með opnum
augum. Það er akkúrat á dagskránni
hjá þér. Einhver æðisleg manneskja
mun koma inn í líf þitt, en ætlarðu að
snúa þér aftur í burtu eða taka bara
eitt skref í einu og sjá hvað gerist. Þú
ert nokkuð tilfinningaríkur dreki so let
the feels flow.

(20. apríl – 20. maí)

Matches: Vatnsberi, ljón og sporðdreki

Verkmenntaskólinn á Akureyri

Fjölbrautarskólinn í Breiðholti

Hvar er draumurinn - Sálin hans Jóns míns
00:26 - Jóipé & Króli
Sumar konur - Bubbi Morthens
Hvað vita þeir - Björgvin Halldórsson

Gangsta’s paradise - Coolio
Africa - Toto
I want it that way - Backstreet Boyst
The real slim shady - Eminem

Kristófer Natan Snorrason

Benedikt Gylfason

Fjölbrautarskóli Suðurnesja

Menntaskólinn við Hamrahlíð

Hypnotize - Biggie Smalls
M.A.A.d city - Kendrick Lamar
No role modelz - J.Cole
Ladders - Mac Miller

Nights Like This - Kehlani ft. Ty Dolla $ign
needy - Ariana Grande
i’m so tired… - Lauv og Troye Sivan
Don’t Want You - Ella Mai

Matches: Ljón, vatnsberi og naut

Bogmaður

Elsku tvíburi, lífið er búið að vera í mikilli óreiðu síðustu daga, en á næstunni
muntu kynnast nýjum einstakling sem
á eftir að gera annaðhvort stórkostlega eða slæma hluti fyrir þig. Þú getur
verið nokkuð málglaður en passaðu
að ganga ekki of langt því orð geta
sært. Haltu fast í þá sem þér þykir
vænt um, en eitt bros eða hrós kemur
þér svo mikið lengra áfram en þú
myndir halda.

Æji elsku bogmaðurinn minn það
er ekkert að virka:/ Þegar það koma
svona tímar þá má alveg taka sér einn
persónulegan, láta renna í heitt bað,
kveikja á kerti og lesa góða bók. Á
næstunni mun ekki mikið vera til að
gleðja sig yfir en það er líka allt í lagi
því næsti hápunktur verður þá svo
miklu betri. Þannig að slakaðu á, láttu
storminn líða og þetta reddast.

Matches: Vatnsberi, ljón og steingeit

Axel Harry Thorsteinson

(23. okt – 21. nóv)

Tvíburi

(21. maí – 20. júní)

Jóhann Gylfi Jóhannsson

(22. nóv – 21. des)

Matches: Meyja, vatnsberi og tvíburi
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Þetta er tré með
allskonar dóti og
dýrum að þræða
greinirnar. Rétt eins og
þú kæri lesandi.
Myndir eftir Sólrúnu Freyju Sen
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Spurningakeppnin

María Árnadóttir skrifar:

Hin árlega spurningakeppni framhaldsskólanna, Gettu
betur, er haldin í 34. sinn í ár. Allir skólar á framhaldsskólastigi hafa þátttökurétt. Keppnin í ár hófst 7. janúar
og er enn í fullum gangi. Þau lið sem komust í 8 liða
úrslit voru MR, MH, MA, Versló, FG, FSU, Borgó og
Kvennó. Nemendur þessara skóla settu saman kynningarmyndbönd, í samstarfi við Rúv Núll, um skólana
sína.

Þegar þessi grein er skrifuð hafa þrjár keppnir farið
fram í 8-liða úrslitunum.
MR og MH mættust 1. febrúar og hafði MR betur gegn
MH og sigraði með 30 stigum gegn 25.
MA – Versló mættust 8.febrúar og sigraði Versló með 29
stigum gegn 22 stigum.
FG – FSU mættust 15. febrúar og FSU lagði FG með 37
stigum á móti 22.

Kvennó-Borgó mættust 22. febrúar og Kvennó vann
nauman sigur með 28 stigum gegn 24.
MA og MR mætast í undanúrslitum þann 1. mars og
FSU og Kvennó þann 8. mars. Spennandi verður að sjá
hvaða skólar komast áfram í úrslitin og ekki er buist við
neinu öðru en hörkubaráttu um sigursætið

Ávarp
formanns SÍF
Kæru nemendur.
Nú fer að líða að vori og er ótrúlegt
hversu hratt árið hefur liðið. Ég tók
við sem formaður Sambands Íslenskra
Framhaldsskólanema (SÍF) í september
og hafa þessir mánuðir liðið svo gríðarlega hratt og margt gerst. Nú þegar fer
að koma að kosningum í stjórnir, vil
ég hvetja alla sem hafa áhuga til þess
að bjóða sig fram, það að taka þátt í
nemendafélagi er gríðarlega mikil og
góð reynsla í samskiptum og skipulagningu. Það að taka þátt í stjórnmálum í
nærumhverfi sínu, sjá vandamál og vera
kveikjan að breytingu er svo gefandi og
valdeflandi. SÍF hefur það að markmiði
að styðja við nemendafélög og ef þið
komið til með að vera í stjórn nemendafélagsins ykkar, sjáumst við örugglega á
aðalþinginu okkar í haust.
Í haust einblíndum við mikið á
erlenda nemendur og aðlögun þeirra
inn í íslenska menntakerfið, gáfum
út reynslumyndbönd, héldum Menningarþræði, vinnuhelgi og þrýstum
mikið á stjórnvöld. Það skilaði aukinni
vitundarvakningu og að vinnuhópur var
settur upp innan ráðuneytisins, en við
höldum áfram og erum að fara af stað
með Culture Class og kynningar þar sem
erlendir nemendur segja frá því sem þau
hefðu viljað vitað áður en að þau komu
til landsins. Vinnuhópurinn okkar er

opinn og mega áhugasamir senda línu á
neminn@neminn.is
Einnig eins og margir vita er markmið okkar að koma sálfræðingum í alla
framhaldsskóla og erum við að fara af
stað með könnun innan INNU þar sem
við spyrjum ykkur, nemendur, hvað ykkur finnst, hvernig þið viljið að henni sé
háttað o.fl. Þetta er mjög mikilvægt fyrir
okkur því að við kynnum svo niðurstöðurnar í erindi á alþjóðlegri ráðstefnu í
mars. Við hvetjum sem flesta til að taka
þátt í könnuninni í mars og að pikka í
vin til að benda honum á það líka. Það
þarf ekki meira en það til þess að láta
breytingu eiga sér stað.
Margt fleira er í vinnslu hjá okkur, t.d. könnun um aðgengi nemanda
með fatlanir, viðburði tengda iðnnámi,
sambandsstjórnarfundur og Söngkeppni
framhaldsskólana í apríl.
En þegar öllu er á botnin hvolft er það
hamingjan sem skiptir mestu máli. Þrátt
fyrir að ein manneskja sé með flottan
samfélagsmiðlareikning eða í flottum
fötum þýðir það ekki að sá aðili sé hamingjusamur. Ég ráðlegg ykkur nú að setja
fókus á ykkur, ykkar markmið og ykkar
drauma. Setjið markmiðin hátt, ekki láta
neitt stoppa ykkur og aldrei missa trú á
ykkar innsæi og velvild.
Kær kveðja, Gunnhildur Fríða Hallgrímsdóttir, Formaður SÍF
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Eftirtaldir styrktu útgáfuna
A B Va r a h lut i r

Gr et t i s t a k

S a m hent i r

A pótek Ve s t u rla nd s

Hjá Jó a Fel

S a m s t aða S tét t a r féla g

A rk í s

Í þr ót t a m ið s tö ð Gler á r s kóla

S tof nu n Á r na Ma g nú s s ona r

Bi f r eiðaverk s t æ ði K S

K aupféla g Sk a g f i r ði n g a

Su nd höl l Re y k jav í k u r

DM M L a g n i r

K FC

S veit a féla g ið Öl f u s

F jölbr aut G a r ða r bæja r

L au g a r da l s lau g

Verk a l ýð s féla g ið H l í f

F jölbr aut a r s kól i Suðu r ne sja

Men nt a s kól i n n B or g a r f ja r ða r

Verk f r æ ði n g a féla g Ís la nd s

F len s bor g a r s kól i n

Men nt a s kól i n n í E g i l s s t aði r

Verk men nt a s kól i Au s t u rla nd s

F r a m ha ld s s kól i n n á Hú s av í k

Men nt a s kól i n n L au g a r v at n i

Verk men nt a s kól i n n

F r a m ha ld s s kól i n n L au g u m

Net to

Ver s lu na r ma n na féla g Suðu r ne sja

G a r ðabær

N ý i Ök u s kól i n n

Ver s lu na r t æk n i /G ei r i

Glæ ði r blómábu r ðu r

N ý ji K a f f ibr en n s la n

Baugsbót

Frostagötu 13

600

Akureyri

Gullfosskaffi

Við Gullfoss

801

Selfoss

Bíla og vélaverkstæðið Netheimur

Garðavegi 15

900

Vestmannaeyjar

Hnýfíll ehf

Óseyri 22

603

Akureyri

Vagnhöfða 11

112

Reykjavík

Bílasmiðurinn

Bíldshöfða 16

112

Reykjavík

Höfðakaffi

Björn Harðarson

Holti 1

801

Selfoss

Ice Group

Iðavöllum 7a

230

Keflavík

Blikkrás

Óseyri 16

603

Akureyri

Jói Fel

Holtagörðum

104

Reykjavík

Bolungarvíkurkaupstaður

Aðalstræti 12

415

Patreksfjörður

Litlalón

Skipholti 8

355

Ólafsvík

Bókasafn Reykjanesbæjar

Hafnargötu 57

230

Keflavík

Norðurpóll

Laugarbrekku

650

Laugar

Tunguhálsi 1

110

Reykjavík

Bókasafn Ölfuss

Hafnarstíg 1

815

Þorlákshöfn

O Johnsson & Kaaber

Dýralæknaþjónustan

Stuðlum

801

Selfoss

Pétur O Nikulásson

Melabraut 23

220

Hafnarfjörður

Eldhestar

Völlum

810

Hveragerði

Promes Dalvík ehf

Gunnarsbraut 1

620

Dalvík

Fagtækni

Akralind 6

201

Kópavogur

Rúnar Óskarsson

Hrísateig 5

641

Húsavík

Fjölbrautarskóli Snæfellinga

Snæfellsnesi

350

Grundarfjörður

Set ehf

Eyrarvegi 41

800

Selfoss

Hverafold 13

112

Reykjavík

Flugger ehf

Stórhöfða 44

112

Reykjavík

Snyrtistofa Grafarvogs

Fossvélar hf

Hellismýri 7

800

Selfoss

Stoðtækni ehf

Lækjargötu 34

220

Hafnarfjörður

Friðrik Jónsson ehf

Borgarröst 8

550

Sauðárkrókur

Vélsmiðjan Ásverk

Grímseyjargötu

600

Akureyri

Græni hatturinn

Klettaborg 25

600

Akureyri

Vélvík ehf

Höfðabakka 1

112

Reykjavík

Guesthouse Borg

Borgarhrauni 2

240

Grindavík

VSO Ráðgjöf

Borgartúni 20

105

Reykjavík

Fríar rútuferðir
á milli HÍ, HR og LHÍ

Kynning á öllu
háskólanámi
á Íslandi
2. mars
kl. 12 til 16

Háskólinn á Akureyri,
Háskólinn á Hólum og
Landbúnaðarháskóli Íslands
verða á Háskólatorgi
Háskóla Íslands
Háskóli Íslands
kynnir nám sitt á Háskólatorgi,
í Aðalbyggingu, Öskju og Háskólabíói.
Háskólinn í Reykjavík
kynnir nám sitt í Háskólanum
í Reykjavík
Háskólinn á Bifröst
kynnir nám sitt á Háskólatorgi Háskóla
Íslands og í Háskólanum í Reykjavík
Listaháskóli Íslands
kynnir nám sitt í húsnæði skólans
að Laugarnesvegi 91

Háskóladagurinn um allt land
Reykjanes, FS 5. mars kl. 13:00–14:30
Selfoss, FSU 6. mars kl. 10:00–11:30
Akranes, FVA 7. mars kl. 10:00–11:30
Vestmannaeyjar, FIV 8. mars kl. 10–11:30
Egilsstaðir, ME 12. mars kl. 11–12:30
Akureyri, MA 13. mars kl. 09:30–11:00
Akureyri, VMA 13. mars kl. 13:00–14:30

/haskoladagurinn
haskoladagurinn.is
#hdagurinn

