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Abstract 

The idea of a disbributed music school in Akureyri comes to mind 

from the magnitude of buildings which the Akureyri municipality 

owns and the unused space in the primary schools late in the day.  

Today the Akureyri Music school is teaching in one location in 

Hvannavellir.  The idea is for the disbributed Music school to be 

teached in primary schools around the city in unused classrooms late 

in the day.  The school has headquarters but the first three stages are 

teached in children´s districts schools.  Today a few of the children 

which attend music lessons do so while they are in school during the 

day, in classrooms, which are used in special lessons or only used 

part of the day.  They could also attend music classes after normal 

school day in their school.  This type of music school is practiced in 

schools, which the municipality has today.  All students, which are 

in the first three stages of nine in music could easily attend music 

lessons in their schools.  With this arrangement parents will benefit 

and the community also by gaining richer music live in the town and 

without to much cost.   All the children that wants to study music 

will have eaqual opportunity to so. 
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Þakkarorð 

“Enginn getur birt ykkur nein sannindi önnur en þau sem byltast í 

svefnrofanum í ykkur sjálfum á morgni skilningsins. 

Fræðarinn, sem gengur í skugga musterisins meðal lærisveina sinna, 

miðlar ekki af vísdómi sínum, heldur fremur af trú sinni og samúð.   

Ef hann er í sannleika vitur, þá býður hann ykkur ekki inn í hús 

vísdóms sins, heldur leiðir hann ykkur að dyrum ykkar eigin sálar.”1

Ég þakka þeim Ragnheiði Jónu Ingimarsdóttur og Kartrínu Dóru 

Þorsteinsdóttur fyrir prófarkalestur og gagnrýni.  Einnig vil ég þakka 

Helga Þ.Svavarssyni skólastjóra Tónlistarskólans á Akureyri fyrir að 

láta mér í té þær upplýsingar sem ég fór framá við gerð verkefnisins.   

 
1 Spámaðurinn (1987) bls.63  
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Útdráttur 

Hugmyndin um rekstur dreifðs tónlistarskóla á rætur sínar að rekja 

til þess mikla húsnæðis sem Akureyrarbær hefur yfir að ráða,  

húsnæði sem í flestur tilfellum stendur autt seinni hluta dags.  Nú er 

Tónlistarskólinn á Akureyri starfræktur að Hvannavöllum 14 og 

sækja flestir nemendur skólans kennslu þangað.  Nokkrir nemendur 

sem sækja tónlistarnám á skólatíma fara þá úr hefðbundinni kennslu 

í tónlistarkennslu.   

Ljóst er að  foreldrar bera töluverðan kostnað af því að keyra börnin 

í og úr tónlistarkennslu.   

Dreifður tónlistarskóli er hér skilgreindur sem tónlistarskóli sem að 

hluta til er rekinn á mörgum stöðum, hann hefur höfuðstöðvar en 

töluverður hluti starfsseminnar á sér ekki fast aðsetur.  Hann er 

dreifður um bæinn, rekinn í grunnskólum bæjarins eftir að almennri 

kennslu lýkur eða í aðstöðu sem ekki er í notkun á hefðbundnum 

skólatíma.   

Allir nemendur á 1.-3. stigi í tónlistarnámi myndu sækja 

tónlistarkennslu í þann grunnskóla sem þau sækja sem dagsskóla.  

Þannig ættu öll börn á Akureyri jafnan aðgang að tónlistarnámi á 

þessu stigi.  Verkefnið sýnir framá að mögulegt er að þessi hluti 

tónlistarkennslu verði í grunnskólum bæjarins. 

Foreldrar hefðu töluvert hagræði af þessum flutningi og óbeinn 

hagnaður samfélagssins yrði töluverður því við flutninginn verður 

aðgengi betra fyrir væntanlega nemendur skólans og bæjarfélagið í 

heild yrði auðugra af metnaðarfullum tónlistarnemum.    

 

Lykilorð 

Dreifður tónlistarskóli 

Skóli 

Tónlistarkennsla 

Tónlistarskóli 

Akureyri 
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1 Inngangur 
Við uppeldi barna er það markmið flestra foreldra að það sé gert við 

bestu skilyrði sem hugsast getur.  Bæjarfélagið sem valið er til 

búsetu skapar þessi skilyrði og hefur þjónustuþáttur bæjarfélagsins 

töluverð áhrif á valið.  Ráðstöfun bæjarins á þeim tekjum sem hann 

hefur skiptir íbúana miklu máli, krafa þeirra ætti að vera að alltaf sé 

verið að leita leiða við að fara vel með það fjármagn sem í 

samfélaginu er.  

Íþrótta- og listiðkun er einn af þeim þáttum sem lögð er rík áhersla á 

að börnin kynnist á ungaaldri.  Þessir þættir sem eru kynntir fyrir 

þeim til að styrkja þau og efla andlega og líkamlega.  Síðar þegar 

þau taka ákvörðun um hvaða leið þau ætla að velja í lífinu á þessi 

reynsla að hafa jákvæð áhrif á val þeirra.  

 

Tilgangur og markmið   

Markmið verkefnisins er að kanna hvort hagkvæmt sé að nemendur 

á Akureyri sem eru á 1. til 3. stigi í tónlistarnámi sæki 

tónlistarkennslu í þann grunnskóla sem þau sækja sem dagskóla í 

þeirra hverfi.  Annað hvort eftir hefðbundinn skóladag eða sem hluta 

af daglegri skólasókn geti nemendur fengið tónlistarkennslu í sama 

húsnæði.   

Við flutning kennslunnar í grunnskóla Akureyrarbæjar má gera ráð 

fyrir töluverðu hagræði fyrir foreldra, sem þurfa þá ekki að keyra 

börnin í tónlistarkennslu.  Aðgengi að tónlistarnámi yrði einnig betra 

fyrir alla nemendur.  Einnig er það hagræði fyrir bæjarfélagið því 

með flutningnum yrði betri nýting á því húsnæði sem bærinn á og 

rekur.     
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Rannsóknarspurningar: 

� Er hægt að nýta það húsnæði sem Akureyrarbær á og rekur 

fyrir tónlistarkennslu nemenda sem eru á 1.- 3. stigi? 

� Hvert yrði hagræði foreldra og samfélagsins við breytt 

rekstarfyrirkomulag á Tónlistarskólanum á Akureyri? 

� Er aðsókn nemenda í Tónlistarskólann á Akureyri háð 

staðsetningu skólans?  

 

Framkvæmd 

Verkefnið er unnið sem lokaverkefni í Rekstrar- og Viðskiptadeild 

við Háskólann á Akureyri.  Uppbygging verkefnisins skiptist þannig: 

Fyrst er kynning á Tónlistarskólanum á Akureyri stöðu hans og 

rekstrarformi í dag.  Síðan er fjallað um dreifðan tónlistarskóla 

hvernig uppbygging hans og hvernig rekstur gæti orðið.  Við 

upplýsingaöflun er notast er við nemendaskrár skólans fyrir 

skólaárið 2002-2003.  Að lokum verður gerður samanburður á 

þessum tveimur þáttum og mat lagt á þá.     
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2 Tónlistarskólinn á Akureyri 
Tónlistarskólinn á Akureyri var stofnaður árið 1946 og er einn af 

elstu tónlistarskólum landsins, þann vetur sóttu 27 nemendur nám  í  

skólanum, allir í píanókennslu.  Veturinn 2002-2003 stunduðu 470 

nemendur nám við skólann þar af 290 grunnskólanemar, kennarar 

skólans voru 34.   

Innan skólans eru 8 deildir, þær eru:  

� Alþýðu-tónlistardeild.  

� Blástursdeild.  

� Gítardeild.  

� Píanódeild.  

� Slagverksdeild.  

� Strengjadeild.  

� Söngdeild.  

� Tónfræðideild.   

Kennarar Tónlistarskólans á Akureyri hafa verkstjórn með 

tónlistarforskóla í 1. og 2. bekk í grunnskólum bæjarins og er kveðið 

á um þetta samstarf í aðalnámskrá2, þessi kennsla er greidd af 

grunnskólunum.  Samstarfið er að þróast og er lengst komið hér á 

Akureyri af þeim svæðum þar sem fleiri en einn grunnskóli eru á 

staðnum.  Á þessu stigi er eingöngu um forskóla að ræða og mörg 

börn sækja nám í tónlistarskóla samhliða þessari kennslu3.

Námi við Tónlistarskólann á Akureyri er skipt í þrjá áfanga:  

� Grunnnám, sem samsvarar um það bil yngri bekkjum 

grunnskóla.   

� Miðnám, sem samsvarar efri bekkjum grunnskóla. 

� Framhaldsnám, sem samsvarar námi á framhaldsskólastigi. 

Hverjum áfanga lýkur með áfangaprófi, jafnt í hljóðfæraleik og 

tónfræði4. Hvenær nemandi hefur tónlistarnám hefur að sjálfssögðu 

 
2 Menntamálaráðuneytið, Grunnskólalög  [2002] 
3 Helgi Þ.Svavarsson, munnleg heimild 23.júlí 2003 
4 Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá tónlistarskóla [2000] 
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áhrif á þessi viðmið.   Grunnnámið sem tekur að meðaltali þrjú ár er 

sá þáttur sem er skoðaður í þessu verkefni.  Samkvæmt skólastjóra 

Tónlistarskólans á Akureyri er æskilegt að nemandi sæki tíma í 

tónlistarskólanum og kynnist þannig  skólanum og því andrúmslofti 

sem þar ríkir.5

Rekstur Tónlistarskólans á Akureyri er á fjárhagsáætlun hjá 

Akureyrarbæ og gilda sömu reglur um hann eins og rekstur annarra 

skóla, það er að segja varðandi stjórnsýslu.  Skólagjöld sem eru 

innheimt eiga að standa undir rekstri skólans en kennarar og 

skólastjóri skólans eru á launum hjá Akureyrarbæ og er þessi þáttur 

ólíkur öðrum skólarekstri.  Ef Tónlistarskólinn á Akureyri vill fjölga 

nemendum verður hann að fá samþykki hjá Akureyrarbæ fyrir 

fjölgun kennara.  Skólanum eru úthlutuð ákveðin stöðugildi og 

takmarkast fjöldi  nemenda í skólanum við þau.  Ekki er leyfilegt að 

nota skólagjöld sem innheimt eru af nemendum til launagreiðslna.      

 

Skólinn hefur verið starfræktur í Hafnarstræti 81 frá árinu 1966, 

hann var í upphafi í litlum hluta húsnæðisins en var í lokinn nýtti 

hann báðar byggingarnar eða samtals um 1500 m2. Haustið 2003 

hóf skólinn starfsemi í nýju húsnæði að Hvannavöllum 14, en þar er 

búið er að innrétta aðra hæð húsnæðisins og hluta af þriðju hæð 

undir starfsemi skólans, samtals um 1100 m2. Að Hvannavöllum eru 

alls 16 kennslustofur, tónleikasalur, bókasafn og aðstaða fyrir 

kennara.  

 

2.1 Stjórnskipulag 

Tónlistarskólinn á Akureyri heyrir undir skólanefnd Akureyrarbæjar 

sem heyrir undir félagssvið,(sbr.viðauki 1). 

Skólanefnd er pólitísk nefnd skipuð af bæjarstjórnaflokkum, í henni 

sitja fimm aðilar.  Hlutverk skólanefndar er að sinna yfirstjórn 
 
5 Helgi Þ.Svavarsson, munnleg heimild 23 júlí 2003.               
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leikskóla, grunnskóla og tónlistarskóla í umboði bæjarstjórnar 

samkvæmt þeim skyldum sem fram koma í lögum um opinbera 

stjórnssýslu.6

2.2 Hlutverk 

Tónlistarskólinn á Akureyri hefur sett sér hlutverk, markmið og 

stefnu eins og hvert annað fyrirtæki.  Er hún sem hér segir: 
 

”Tónlistarskólinn á Akureyri stefnir að því að hér á Akureyri verði mikil almenn 

þekking og áhugi á tónlist. Og: 

� Að skólinn skili frá sér áhugasömum og metnaðarfullum 

tónlistariðkendum sem auðgi og bæti bæjarlífið.  

� Að skólinn veiti góðan undirbúning fyrir háskólanám í tónlist.  

� Að lögð verði mikil áhersla á íslenska tónlist í starfi skólans.  

Skólinn stefnir að því að mæta þörfum nemenda miðað við getu. Skólinn stefnir að 

því að vera með fjölbreytt námsframboð og vera í fararbroddi tónlistarskóla hvað 

varðar kennsluhætti, námsárangur, aðbúnað, líðan og þróunarstarf. 

Leið til að ná þessari sýn er: 

� Að annast kennslu í hljóðfæraleik og söng ásamt kennslu í öðrum 

tónlistargreinum, sem gert er ráð fyrir í námsskrám tónlistarskólanna.  

� Að búa nemendum fjölbreytt skilyrði til að þroska tónlistarhæfileika 

sína og sköpunargáfu  

� Að leggja áherslu á félagslegt gildi tónlistariðkunar með þátttöku 

nemenda í samleik, kór- og hljómsveitarstarfi  

� Að búa nemendur undir framhaldsnám í tónlist.  

� Að gera fullorðnum kleift að auðga tómstundir sínar með 

tónlistariðkunn.  

� Að styðja kennara skólans til tónleikahalds.”7

Skólinn hefur skilgreint leiðir til að ná þessum aðalmarkamiðum.  

Það eitt og sér er ekki nóg til að ná árangri heldur verður stefnan að 

vera skýr og allir starfsmenn að vera þátttakendur í að fylgja henni 

eftir.   

 
6Alþingi, 1998. 
7 Tónlistarskólinn á Akureyri, Markmið (mars 2003)  
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Allur rekstur hvort heldur sem hann er rekstur á fyrirtæki sem rekið 

er í hagnaðarskyni eða rekstur á stofnun fyrir almannafé lýtur hann 

sömu lögmálum.     

 

2.3 Stefnumarkandi áætlanagerð 

Þegar gerðar eru breytingar á fyrirkomulagi sem við þekkjum eða 

farið af stað með nýja hugmynd verður alltaf að kanna grunninn fyrir 

hugmyndinni eða þeim breytingum sem á að gera. Þetta á við þegar 

verið er að athuga hvort hlutirnir séu:  

� Framkvæmanlegir.  

� Hagkvæmir.  

� Fjárhagslega mögulegir.  

 

Til að kanna grundvöll nýrra hugmynda  eru gerðar áætlanir svo 

sem: 

� Viðskiptaáætlanir.  

� Framkvæmdaáætlanir. 

� Hagkvæmniathugun.   

Allar eru þær hjálpartæki til að aðlaga hugmyndirnar að 

raunveruleikanum.  Vinna við slíkar áætlanir getur bæði gefið tilefni 

til nýrra hugmynda jafnframt lausnum á vandamálum sem upp hafa 

komið jafnt í rekstri fyrirtækja sem og þróun á nýju.  Eðli hverrar 

áætlunar er í raun mismunandi eftir því hvaða verkefni er til 

skoðunar.8 Áætlanir eru til að skilgreina ákveðið verkefni og 

hvernig eigi að koma hugmynd í framkvæmd.  Öruggasta leiðin til 

að koma hugmynd í framkvæmd er að hafa að baki vel unna 

viðskiptaáætlun sem tekur á öllum þáttum og stigum 

framkvæmdarinnar.  Oft er það neyðin sem rekur menn af stað þegar 

vinna á viðskiptaáætlanir, fjármálastofnanir krefjast þeirra þegar 

meta á lánshæfi hugmynda eða fyrirtækja. Ef áætlun er ekki notuð 
 
8 Berry T., 1996.bls. 15 
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sem leiðarvísir að vinnu lokinni hefur veruleg sóun átt sér stað.  Því 

vel unnin viðskiptaáætlun er leiðarvísir að settu marki.9 Er það ein 

forsenda þess þegar byrjað er í áætlanagerð að fyrirtækið hafi 

skilgreint sitt hlutverk, sett sér markmið  og ákveðið leiðir til að ná 

þessum markmiðum.   

 

Tónlistarskólinn á Akureyri verður að huga að stefnumótun fyrir 

skólann og þá ekki bara til að getað sagt að þeir hafi stefnu, heldur 

verða þeir að fylgja henni eftir líka.  Lykilspurningar sem verður að 

hafa að leiðarljósi eru: 

� Hvar erum við stödd núna? 

� Hvert stefnum við? 

� Hvernig komumst við þangað? 

� Hvaða leið er best? 

� Hvernig getum við tryggt að komast þangað 

 

Tónlistarskólinn á Akureyri hefur tekið fyrsta skrefið í 

stefnumótunar ferli hann hefur sett sér markmið og ákvarðað leiðir 

til að ná þeim, eins og kemur fram í 2.2.  Skólinn verður að ná þeim 

markmiðum sem hann hefur sett sér, markmiðin verða að vera 

mælanleg.  Dæmi um slíka mælikvarða væru; 

� Hefur skólinn verið að skila áhugasömum nemendur sem auðga 

bæjarlífið?   

• Matið er huglægt, en skólinn stendur fyrir uppákomum 

og tekur þátt í listalífi bæjarins. 

� Hefur skólinn verið að skila nemendum í háskólanám?   

• 95% þeirra sem klára 9. stig halda áfram í tónlistarnámi 

á háskólastigi.  

� Hversu hátt er hlutfall íslenskrar tónlistar í skólanum?   

• Hlutfallið er lágt megin ástæðan er að það er enginn 

útgefandi sem gefur út íslenskt námsefni í tónlist.10 

9 Gestur Bárðason og Þorvaldur Finnbjörnsson 1994. bls. 9-11. 
10 Helgi Þ. Svavarsson, munnleg heimild 1.Október 2003. 
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Þetta eru allt spurningar sem skólastjórnendur verða að hafa í huga á 

hverjum tíma, því ef það er ekki er verið að huga að þeim 

markmiðum sem sett hafa verið veit enginn hvert skólastarfið stefnir.   

 

Áætlanagerðin fjallar um stjórnunarhætti eða viðhorf, hún krefst 

jákvæðs hugarfars og vilja til að leggja sig fram. 

 Mikilvægi áætlanagerðar er umtalsvert og gerir fyrirtækjum-

/stofnunum auðveldara um vik að bregðast við þegar rekið hefur af 

leið eða ný tækifæri bjóðast og möguleikar skapast til að setja sér 

háleitari markmið. 

 

Í bókinni „Stefnumarkandi áætlanagerð“ skýrir Þorkell 

Sigurlaugsson hvernig móta skuli framtíðarsýn og stefnu fyrirtækja 

eða stofnanna.  Hvernig setja eigi langtímamarkmið og hvernig þeim 

markmiðum skuli náð.  Áætlanagerð er tæki fyrir stjórnendur til að 

horfa fram á við, setja sér markmið og velja leiðir hvernig eigi að ná 

settum markmiðum.  Áætlanagerð krefst ákveðinna vinnubragða.  

Fyrst þarf að skilgreina hlutverk fyrirtækis/stofnunnar, framtíðarsýn, 

stefnu og langtímamarkmið.  Síðan þarf að ákveða leiðir til að ná 

þessum markmiðum.  Hverjar eru veiku og sterku hliðar 

fyrirtækisins.  Hverjir eru möguleikar fyrirtækisins?  Hvaða áhrif 

hefur ákvörðunin á framtíð fyrirtækisins. 

Þorkell sýnir framá mikilvægi þess að vinna að stefnumarkandi 

áætlanagerð áður en hægt er að vinna aðrar áætlanir eins og rekstrar- 

og fjárhagsáætlanir. Þetta er í samræmi við kenningar og aðferðir 

annarra fræðimanna um þessi efni.  

Helsti kostur skipulagðrar áætlanagerðar er að framtíðarsýn og 

áætlun stjórnenda er skráð áður en hún er framkvæmd.11 

Við stefnumarkandi áætlanagerð er mikilvægt að allir stjórnendur 

fyrirtækisins/stofnunarinnar komi að verkinu, því ef hún kemur að 

 

11 Þorkell Sigurlaugsson, 1994, bls. 17. 
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ofan jafnvel sem tilskipun er hætt við að hún verði aldrei það 

verkfæri sem henni ber.  Stjórnendur sem taka þátt í uppbyggingu 

áætlana gera það að kappsmáli sínu að fylgja henni eftir og stuðla að 

því að aðrir geri það líka.   

 

Þættir stefnumarkandi áætlanagerðar eru sjö: 

 

1. Hlutverk – allir þurfa að vera meðvitaðir um hlutverk 

fyrirtækis/stofnunar, það á að segja til um hvað það er, hver 

staða þess er og hvernig það starfar.  Hlutverkayfirlýsing er 

stjórnarsáttmáli fyrirtækis/ stofnunar, sem segir til um 

tilgang, stefnumótun, vinnubrögð, hegðun og gildismat 

fyrirtækis/stofnunar 

 

2. Framtíðarsýn – munurinn á framtíðarsýn og hlutverki 

fyrirtækis/stofnunar er að framtíðarsýnin er meira tengd 

framtíðinni og hugsjónum.  Fyrirtæki/ stofnanir verða hafa 

framtíðarsýn annars hafa þau að engu að stefna og þegar ekki 

er vitað hvert verið er að stefna er nokkuð öruggt að komast 

ekki þangað. Framtíðarsýnin er yfirlýsing um hvernig 

fyrirtækið/ stofnunin verður eftir 10-15 ár. 

 

3. Gagna- og upplýsingaöflun – er sá grunnur sem stefnu-

markandi áætlanagerð byggir á.  Í henni verður að skoða 

innra og ytra umhverfi fyrirtækisins, veikar hliðar og sterkar 

og aðra þá þætti sem hafa áhrif á framtíð þess.   Einnig 

verður að skoða markaðsumhverfi, afkomu einstakra afurða, 

tæknistig fyrirtækisins, framleiðslukostnað, ímynd og viðhorf 

viðskiptavina, fjárhagsstöðu keppinauta og þekkingu innan 

fyrirtækisins.  

 

4. Stefnumörkun – hvert vill fyrirtækið/stofnunin komast, hvar 

vill það staðsetja sig á markaðnum.  Ef það ætlar að ná 

árangri verður það að huga að samkeppnisstöðu sinni og  
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þeim þáttum sem hafa áhrif á árangur þess.  

Fyrirtæki/stofnun þarf að aðgreina sig á einhvern hátt vera til 

dæmis með lægsta vöruverðið eða með hátt vöruverð vegna 

sérstöðu sinnar á markaðnum.  Þau atriði sem hafa áhrif á 

arðsemi fyrirtækja eru ógnun nýrra keppinauta, 

samkeppnisstaða núverandi keppinauta, ógnun vegna 

eftirlíkinga, samningsstaða birgja og samkeppnisstaða 

kaupenda.   

 

5. Markmiðssetning og áætlanagerð – fjallar um þann árangur 

sem fyrirtæki/stofnun vill ná með stefnu sinni, er þá átt við 

vöxt og arðsemi sem tengjast aðalmarkamiðum 

fyrirtækis/stofnunar.  Setja verður mælanleg markmið og 

raunsæ, þau verða að vera í samræmi við önnur markmið 

fyrirtækis/stofnunar.  Hægt er að skipta þeim í aðalmarkmið 

og undirmarkmið.  Aðalmarkmið eru fá en undirmarkmið 

geta verið nánari lýsing á þeim.  Markmiðssetning er 

grunnurinn að langtímaáætlun fyrirtækis/stofnunar.  Hún er 

skilgreining á fyrirhuguðum aðgerðum til að ná settum 

markmiðum.  

 

6. Fjárhagsáætlun – fjallar um fjárhagslegar niðurstöður og 

áhrif af framkvæmd stefnumarkandi áætlunar.  Áætlunin 

gildir á meðan verið er að ná þeim markmiðum sem sett hafa 

verið.  Fjárhagsupplýsingar sýna áhrif þeirra aðgerða sem 

farið er útí.  Hún verður að vera skiljanleg þeim sem að 

áætlanagerðinni koma.   

 

7. Samandregið yfirlit, eftirfylgni og eftirlit – dregið er 

saman yfirlit af vinnu við áætlanagerð, þau atriði sem skipta 

megin máli eru dregin fram og sett fremst í skýrsluna.  

Verkefni af þessu tagi er unnið í starfshóp, það krefst 
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samvinnu og að allir taki þátt sem að verkinu eiga að koma.  

Þetta er til að tryggja framgang áætlunnarinnar.12 

Þessi upptalning er almenn útskýring á þeirri vinnu sem fara verður í 

hvort heldur sem um er að ræða fyrirtæki í framleiðslu og sölu, 

þjónustufyrirtæki eða stofnun.  Í upphafi var talið að með 

stefnumarkandi áætlanagerð sköpuðust ákveðin vandamál, talað var 

um tvær megingildrur sem fyrirtæki/stofnanir féllu í:  Annars vegar 

að yfirstjórn studdi ekki nægilega við verkefnið og hins vegar að 

fyrirtækjabragurinn hentaði ekki í stefnumótandi áætlanagerð.  Þettu 

eru svör sem fengust við upphaf notkunar á stefnumarkandi 

áætlanagerð.  Áherslur í rekstri fyrirtækja hafa breyst, í dag er 

stefnumarkandi vinna og áætlanagerð orðin fastur þáttur í rekstri 

fyrirtækja/stofnana.   

 

Þorkell Sigurlaugsson setur fram mjög skýra mynd af helstu þáttum 

stefnumarkandi áætlunar.13 

Saman 

dregið           Stefnumarkandi 

yfirlit       hugsun  

 

Langtíma-       

áætlanir 

 

Mynd 1. Þættir stefnumarkandi áætlanagerðar. 

Eins og myndin hér að ofan sýnir er verið að þrengja vinnuna á 

hverju stigi, hún hefst við almenna skilgreiningu og hlutverki.  Í 
 
12 Þorkell Sigurlaugsson, 1994, bls. 31-46. 
13 Þorkell Sigurlaugsson, Framtíðarsýn 1990, bls. 31. 

Upplýsingar- og gagnaöflun

Stefnu

mótun 

Lamgtímamarkmið 

Markmiðsáætlanir 

Fjárhagsáætlanir 

Hlutverk og aðalmarkmið 
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upplýsingaöflun verður fyritæki/stofnun að fara í greiningu á ytri 

umhverfisþáttum eins og ógnunum þeim sem að skólanum snúa og 

þeim tækifærum sem hann getur nýtt svo sem vegna nýrra 

keppinauta og staðkvæmdarvöru.  Við innri greiningu verður skólinn 

að skoða  samkeppnisumhverfið, styrkleika sína og veikleika.  

Verkið þrengist við hvert skref og endar í áætlunum þar sem 

aðalmarkmiðin eru samræmd þannig að tilskildum markmiðum sé 

náð.    

 

Hluta af þessari aðferðafræði má nota við greiningu á ytra umhverfi 

Tónlistaskólans á Akureyri þó er mikilvægt að hafa í huga að meta 

muninn á núverandi og framtíðarumhverfi skólans.  Hægt er að 

skipta ytra umhverfi í fjóra flokka, stjórnmálalega, efnahagslega, 

menningarlega og félags- og tæknilega.  Við það er hægt að nota 

svokallaða PEST greiningu hún metur hvort vænta megi óstöðuleika 

í framtíðinni og hvernig best sé að skilgreina hann.  Vægi þátta er 

greint niður í, mikilvæg tækifæri (++), tækifæri (+), hlutleysi (0), 

ógnun (-), og mikil ógnun (--) eftir því hvaða áhrif þeir munu hafa í 

framtíðinni.14 

Greining þessi er framkvæmd af skólastjóra Tónlistarskólans ásamt 

tveim kennurum og verkefnahöfundi. 

 
14 Sbr.Wilson, Richard.M.S,Gilligan Colin,1997, bls. 236 
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Tafla 1. “PEST greining” Tónlistarskólans á Akureyri. 

Þáttur Áhrif þátta Mikilvægi þátta

Hugsan 

legar 

ógnarnir 

og 

tækifæri 

Stjórnmálalegur 
(Political) 

Breytingar á námskrá 

tónlistarskóla 

Breytingar á námská 

annara skóla 

Stefna sveitarfélagsins

Mikilvægt tækifæri 

 

Mikil ógnun 

Mikilvægt tækifæri / 

Mikil ógnun 

 

++ 

 

-- 

++ 

-- 

Efnahagslegur 
(Economic) 

Almenn bjartsýni í 

þjóðhagsspám 

Fjárveitingar bæjarins 

Aðsókn 

Hlutlaus 

 

Tækifæri 

Mikilvægt tækifæri / 

Mikil ógnun 

0

+

++ 

-- 

Menningar og 

félagslegur 
(Social) 

 

Tíska 

Lífstíll 

Hraði þjóðfélagsins 

Fjölbreytt afþreying 

 

Mikilvægt tækifæri 

Mikilvægt tækifæri 

Mikil ógnun 

Mikil ógnun 

++ 

++ 

-- 

-- 

 

Tæknilegur 
(Technologial) 

Hljóðfæri  

Tölvutækni 

Fjarkennsla 

Mikilvægt tækifæri 

Mikilvægt tækifæri 

Tækifæri 

++ 

++ 

+

Í þessari greiningu kemur í ljós að í ytra umhverfi Tónlistarskólans 

eru ýmis mikilvæg tækifæri og jafngildar eru miklar ógnanir.  

Breytingar á námskrá tónlistarskóla eins og breytingar á námskrá 

annarra skóla geta bæði verið mikilvægt tækifæri og mikil ógnun 

fyrir skólann.  Nýlegar námskrárbreytingar skólans eru mikilvægt 

tækifæri fyrir skólann því námskráin er mun ítarlegri en sú gamla.  

Breytingar annarra skóla geta verið mikil ógnun, eins og til dæmis 

umræðan um styttingu náms til stúdentsprófs því skipting námsstiga 

tónlistarskóla hafa lengd grunnskóla og framhaldsskóla til 
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grundvallar í  skólanámskrá sinni.  Varðandi stefnu sveitarfélagsins 

getur það verið mikið tækifæri og mikil ógnun því skólinn er háður 

ákvörðun sveitarfélagsins.  Efnahagsleg afskipti bæjarfélagsins geta 

verið tækifæri því aukning stöðugilda gefa möguleika á fjölgun 

nemenda við skólann.  Tískusveiflur hafa áhrif á rekstur 

tónlistarskóla, núna er til dæmis í tísku að læra söng, skólinn getur 

nýtt sér það tækifæri til fjölgunar á söngnemendum.  Hraði 

þjóðfélagsins og mikil fjölbreytni afþreyingar sem í boði eru teljast 

stærstu ógnanir skólans.  Tónlistarnám krefst tíma og sjálfsaga og er 

því ekki í anda margra þeirra afþreyfinga sem í boði eru í hraða 

þjóðfélagsins í dag.  Allar tæknilegar framfarir lítur Tónlistarskólinn 

á sem mikilvægt tækifæri til að efla skólann og til dæmis með 

sameiningu sveitarfélaganna á Eyjafjarðarsvæðinu geti skólinn nýtt 

sér fjarkennslubúnað til að ná til nemenda sem búa lengra frá.            

 

Við mat á innra umhverfi eru teknir fyrir styrkleikar og veikleikar 

skólans ásamt samkeppnisumhverfi hans.  Þegar verið er að meta 

innra umhverfi eru skoðaðir þeir aðilar sem fyrirtækið þarf að eiga 

samstarf og samskipti við.  Eins og með tækifæri og ógnarnir má 

lista upp styrkleika og veikleika skólans, gefa þeim einkunn eftir því 

hversu mikil áhrif þeir hafa á skólann.  Er gefin einkunn eftir 

mikilvægi: mikill styrkur (++), meðal styrkur (+), hlutlaust (0), 

meðal veikleiki (-), mikill veikleiki (--)15. Greiningin er unnin af 

verkefnahöfundi. 

 
15 Kotler 2000.bls. 78 
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Tafla 2. Greining á styrkleikum og veikleikum. 

Þáttur Áhrif þátta Mikilvægi þátta

Markaðslegur Orðspor skólans 
Hlutdeild  

+

Fjárhagslegur Rekstrarrammi  
Akureyrarbæjar 

 
-- 

Framleiðsla-
Þjónusta 

Framsýni skólstjóra  
og kennarar skólans 

 
++ 

Samfélagslegur Meðvitund 
 

+

Framsýni skólastjóra og kennara skólans eru hans mesti styrkur, þeir 

hafa verið að útvíkka þjónustu skólans í fornámi grunnskólanna.  

Orðspor skólans og meðvitund samfélagsins gagnvart honum er 

styrkur fyrir skólann en rekstrarskilyrði sem bæjaryfirvöld setja 

honum er mikill veikleiki.  Flokkast þessir styrkleikar sem auðlindir 

Tónlistarskólans á Akureyri.  

 

Skólinn verður að huga að samkeppnisumhverfi sínu þó hann sé 

rekinn á fjárframlagi frá Akureyrarbæ.  Til skamms tíma var rekinn 

annar tónlistarskóli hér í bænum en hann hætti starfsemi því 

Akureyrarbær vildi ekki styrkja rekstur hans.  Þeir aðilar sem ráku 

þann skóla eru að byrja aftur með tónlistarkennslu að einhverju leyti 

því eftirspurnin eftir tónlistarkennslu er það mikil.  Við greiningu á 

samkeppnisumhverfi Tónlistarskólans eru því tveir þættir sem geta 

ógnað skólanum, aðrir skólar og staðkvæmdarvara.  

 

Lykilatriði í samkeppnisgreiningu eru að huga að keppinautum: 

Hverjir verða það eftir til dæmi 5 eða 10 ár? 

1. Tónlistarskólinn á Akureyri er ekki að sinna öllum þeim sem 

vilja læra á hljóðfæri því verður að telja líklegt og má reikna 

með að einhverjir taki sig saman og stofni einkarekinn 

tónlistarskóla.  Þegar eftirspurnin er svona mikil má gera ráð 

fyrir að þeir getir verið að innheimta hærri skólagjöld. 



LS                              Dreifður tónlistarskóli 

16 

2. Einnig verður að huga að staðkvæmdarvörum, tónlistarnám 

er tómstund og valið er fjölbreytt því úrval af tómstundum er 

mikið.  Íþróttir, leiklist, myndlist og allir þeir þættir sem 

standa börnum  til boði í formi afþreyingar og tómstunda.  

Hver eru markmið og hlutverk þeirra? 

1. Hlutverk þeirra og markmið er að svara þeirri eftirspurn sem 

Tónlistarskólinn getur ekki sinnt í dag og miðað við 

rekstarformið kemur hann ekki til með að getað sinnt á næstu 

5 til 10 árum. 

2. Öll afþreying sem í boði er og matar börnin okkar verður að 

vera síbreytileg og hröð.   

Hversu mikilvægur er markaðurinn keppinautinum? 

1. Staða keppnauta á markaðnum er sterk á meðan takmarkanir 

Tónlistarskólans á Akureyri eru ákvarðanir bæjarfélagsins. 

2. Staða staðkvæmdavara er sterk, eftirspurn eftir afþreyingu er 

mikil og þjóðfélagsformið kallar eftir skipulögðu starfi fyrir 

börn eftir og með skóla. 

 

Þeir þættir sem hafa mest áhrif á velheppnaða stefnumótun eru að 

hún sé í samræmi við umhverfisskilyrði og að verið sé að nýta sér 

núverandi og væntanleg tækifæri á sama tíma og verið er að 

lágmarka áhrif ógnana.  Stefnan verður að vera miðuð við raunhæft 

mat á eiginleikum og auðlindum innan skólans.  

 

2.4 Grunnskólar Akureyrar   

Í grunnskólum Akureyrar eru 290 af nemendum Tónlistarskólans á 

Akureyri eða 61,7%.   Af þeim nemendum skólans eru 232 á 1.-3. 

stigi í tónlistarnámi eða 49,4% allra nemenda skólans.  Að jafnaði er 

hlutfall nemenda á 1.-3. stigi milli 50-60%16 og stendur skólinn sig 

vel hvað þetta varðar.  Margir þættir hafa vissulega áhrif á það hvers 

vegna nemendur halda ekki áfram í tónlistarnámi eins og bent var á í 
 
16 Helgi Þ. Svavarsson, munnleg heimild 1.október 2003. 
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mati á ytra umhverfi er stór þáttur í því hið mikla framboð sem er á 

afþreyingu og hraðann í þjóðfélaginu.  

Nemendur grunnskólanna á 1.-3. stigi í tónlistarnámi skiptast þannig  

eftir skólum og fjölda tíma á hvert hljóðfæri á viku   

Tafla 3. Skipting hljóðfæra eftir skólum 

 

Brekku 
skóli 

Lundar
skóli 

Gilja 
Skóli 

Síðu 
skóli 

Glerár 
skóli 

Oddeyra
skóli 

Bariton 0,5    0,5 0,5 

Básúna 1,0   0,5 0,5  

Blokkflauta 3,0 0,5 2,0 0,5   

Fiðla 6,5 7,5 1,0 5,0 3,5 1,5 

Gítar 3,0 1,5 1,0  1,0 2,0 

Harmonikka 1,0 1,5 1,0 0,5 1,0  

Hljómborð 2,0 2,0 1,5 1,5 2,0 0,5 

Horn  0,5   0,5  

Kór     1,0  

Klarinett 1,5 1,5 0,5 1,5  2,0 

Óbó    0,5 0,5  

Píanó 14,5 7,0 6,0 4,5 6,5 2,5 

Píanóhljóborð 1,0      

Rafbassi 1,0   1,0   

Rafgítar 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0  

Saxafón  0,5  1,5 2,0  

Selló 1,5 1,5   1,0  

Slagverk 3,5 1,5    0,5 

Söngur 3,5 1,0  0,5   

Trompet  1,0 1,5 1,5 2,0 0,5 

Þverflauta 3,5 3,5 1,0 2,5 4,0 0,5 

155,5 48,0 32,0 16,0 22,0 27,0 10,5 

30,9% 20,6% 10,3% 14,1% 17,4% 6,8% 

Í töflunni hér að ofan má sjá hvernig skipting er milli skóla miðað 

við hversu marga tíma nemendur skólanna sækja.  Upptalningin hér 

að neðan sýnir hvern skóla fyrir sig nemendafjölda á 1.-3. stigi ásamt 

þeim fjölda hljóðfæra sem kennt er á eftir skólum: 

� Brekkuskóli – 66 nemendur á 16 hljóðfæri. 

� Lundarskóli – 47 nemendur á 15 hljóðfæri 

� Giljaskóli – 19 nemendur á 10 hljóðfæri.  

� Síðuskóli – 34 nemendur á 14 hljóðfæri. 

� Glerárskóli – 40 nemendur á 15 hljóðfæri. 

� Oddeyrarskóli – 17 nemendur á 9 hljóðfæri. 
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Heildartími kennslu þessara nemenda eru 155,5 tímar á viku.  Í 

Verkmenntaskólanum á Akureyri og Menntaskólanum á Akureyri 

eru einnig nemendur á 1.-3. stigi sem stunda tónlistarnám á ýmis 

hljóðfæri. (sbr.viðauki 2).   

 

2.5 Þjónusta 

Félag Tónlistarkennara gerði  könnun á starfi tónlistarkennara, 

þjónustu og umfangi tónlistarskóla veturinn 2003 (Sbr.viðauki 5).  

Það er meðal annars spurt um skipulag og þjónustu skóla jafnt í 

forskóla og tónlistarnámi.  Í könnuninni kemur fram að 

Tónlistarskólinn á Akureyri er í reglubundnu samstarfi við skóla á 

öllum stigum, leik-, grunn-, framhalds-, háskóla og jafnframt aðra 

tónlistarskóla.  Samstarfið er mest við grunnskólana  og þá um 

fagþekkingu, húsnæði, búnað, tónleikahald og heimsóknir.  Skólinn 

hefur tímabundið samstarf við áhugahópa um fagþekkingu og 

húsnæði en við atvinnuhljómlistarmenn  um tónleika og heimsóknir. 

Í þessari sömu könnun er spurt um aðgengi kennara að sérhæfðum 

tölvubúnaði til nótnaskrifa, hljóðvinnslu og hljóðupptöku.  

Nótnaskrifin er eina atriðið sem fékk jákvætt svar í spurningunni.  

Þegar spurt var um fullnægjandi aðstöðu kennara var svarið 

neikvætt.  Með tilliti til þess að kennarar tónlistarskólans eru  

auðlind hans verður búnaður þeirra að vera þannig að þeir  geti sinnt 

starfi sínu sem skyldi.       

 

Tónlistarskólinn á Akureyri skilgreinir sig sem þjónustufyrirtæki.17 

Þjónusta byggir á samskiptum þeirra sem veita hana og þeirra sem 

hana þiggja.  Þjónusta er sérhver athöfn eða framkvæmd sem einn 

aðili getur boðið öðrum, sem er að mestu huglæg og felur ekki í sér 

eignaraðild á neinn hátt.  Þjónustan getur hugsanlega verið í 

tengslum við efnislega vöru.18 Eiginleikar þjónustu eru sérstakir því 

 
17 Helgi Þ.Svavarsson,  munnleg heimild 1.október 2003 
18 Kotler, Philip.2000, bls. 429 



LS                              Dreifður tónlistarskóli 

19 

í eðli hennar eru ákveðin vandmál sem við verðum að gera ráð fyrir 

og bregðast við á ákveðinn hátt.   

 

Sérkenni þjónustu eru: 

� Óáþreifanleiki - eiginleiki þjónustu sem felur í sér að 

viðskiptavinurinn getur ekki séð, hlustað á, lyktað af, fundið 

fyrir, né smakkað á þjónustunni.  

Hugsanleg viðbrögð: Tengja þjónustuna við efnislegan hlut: nota 

orðspor markaðsfólks eða aðra þætti til að tjá gildi þjónustunnar. 

� Órjúfanleiki - eiginleiki þjónustu sem endurspeglar þá 

staðreynd að framleiðslan er oft ekki greind frá neyslu 

þjónustunnar. 

Hugsanleg viðbrögð: Notkun á spám á eftirspurn og stjórnun 

eftirspurnar 

� Óvaranleiki - er átt við þjónustu framreidda af fólki sem 

geymist ekki á lager. Viðskiptavinurinn og framreiðandi verða 

báðir að vera viðstaddir til að þjónustan og móttakan á henni geti 

átt sér stað. 

Hugsanleg viðbrögð: Vegna nánast óhjákvæmilegra beinna 

samskipta, þá eru staðsetning þjónustu og þjálfun starfsfólks í 

samskiptum við viðskiptavini mikilvægt atriði. 

� Breytileiki – óstöðugleiki, hér er leitast við að staðla boðna 

þjónustu. 

Hugsanleg viðbrögð: Stöðlun þjónustu og framreiðslu til að 

lágmarka breytileika.19 

Ánægður viðskiptavinur er fyrirtækinu/stofnuninni verðmætur, en 

glataður er hann dýr.   Þetta er ekki síður mikilvægt þegar við erum 

að skoða stöðu skóla því ef skólinn er að skila metnaðarfullu og 

gefandi starfi fær hann viðurkenningu og nýtur meiri virðingar.  

 
19 Kotler, Philip, 2000. bls. 429-433 
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2.6 Þjónustustig  

Að meta þjónustustig skólans getur verið erfitt og hvaða viðmið á að 

nota við það er ekki sjálfgefið.   

 

� Er það fjöldi nemenda í skólanum sem ræður?   

� Er það fjöldi þeirra nemenda sem verið hafa í skólanum og 

komist langt í sinni list sem ræður?    

� Er það þjóðfélagið í heild sem kann að meta hvað skólinn er að 

gera fyrir samfélagið sem hann er í sem ræður? 

� Er það hvernig skólinn stendur sig í samanburði við önnur 

samfélög sem ræður.   

 

Við mat á þjónustu hafa verið þróuð mælitækni sem meta á 

þjónustugæði og auka þau, svokölluð Gjágreining sem greinir göp í 

framkvæmd á þjónustu20.

GAP5    

Afgreiðslu 

maður  
GAP1  

 
GAP4   

 GAP3 GAP4 

 

GAP2  

Mynd 2. Gjágreining. 

 
20 Sbr. Kotler, 1999. bls. 439 

 

Skilningur á veittri þjónustu 

Veitt þjónusta 

Væntingar til þjónustu 

Útlistun þjónustugæða 

Skilningur stjórnenda á 

væntingum viðskiptavinarins 

Tjáskipti 

við 

viðskipta

vini
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Þjónustugæði helgast af því af hve miklu leyti frammistaðan stendur 

undir væntingum og þeirri hugmynd sem viðskiptavinurinn hefur 

gert sér.  Hér verður fjallað um hvert GAP fyrir sig og hvernig hægt 

er að koma í veg fyrir þau.   

 

GAP1: er þjónustugap sem byggt er á væntingum og skynjun 

viðskiptavinarins.   Þessar væntingar geta verið af ýmsum toga, en 

það er markmið markaðsfærsla að fylla upp í væntingar og skynjanir. 

� Til dæmis gætu foreldrar barna í Tónlistarskólanum á Akureyri 

gert ráð fyrir því að barnið geti leikið eftir heyrn og minni á 

grunnstigi,  slík færni er ekki á færi nemenda fyrr en á miðstigi.  

=> Þegar börn byrja á 1. stig verður að kynna fyrir þeim og 

foreldrum þeirra hvernig skólinn starfar og hvað hvert stig í 

kennslunni skilar til nemanda.   

GAP2:  er framkvæmdargap, við vitum ekki hverjar væntingarnar 

eru.  Það getur verið af mörgum ástæðum.   Ónóg samskipti sem 

valda því að ekki er vitað hverjar væntingarnar eru. 

� Að ná árangri í tónlist krefst mikils sjálfsaga og heimanáms, það 

tekur tíma, það sem allir gera sér ekki grein fyrir.  => Settar yrðu 

reglur um að aðeins þeir sem hafa hug á að stunda skólann fá að 

hefja nám, þeim er gert ljóst frá byrjun að þetta er skuldbinding 

til nokkurra ára. 

GAP3: er framkvæmdargap, hönnunarstaðlar eru ekki í lagi  

stjórnendur álíta væntingar viðskiptavinarins óraunhæfar.  Þjónustan 

getur verið óljós og óskilgreind. 

� Kennarar skólans eru ekki að skila þeirri þjónustu til nemanda 

sem gert er ráð fyrir að hálfu skólans.  => Með ítarlegri námská 

er kennurum gert auðveldara fyrir að veita staðlaða þjónustu.  Þó 

þegar um einstaklingskennslu er að ræða er erfitt að veita öllum 

sömu þjónustu. 

GAP4: er framkvæmdargap, hönnun þjónustu og framkvæmd 

hennar fara ekki saman.  Þjónustan er ekki rétt framkvæmd, hönnun 

þjónustunar er ekki fyrir rétta fólkið.  Kerfi og tæki er hægt að að 

staðla er það er erfitt með fólk. 
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� Geta nemanda er ekki nægilegt til að standa undir kröfum sem 

gerðar eru.  => Þetta er spurning um að í byrjun sé námið og 

tilhögun þess vel kynnt. 

GAP5: er framkvæmdargap,  frammistaða nemenda er ekki í 

samræmi við loforð vegna ytri aðstæðna.  Ákveðin þjónusta er boðin 

en þegar hún er framkvæmd stenst hún ekki væntingar vegna oflofs á 

hana. 

� Óljós skilaboð milli kennara og nemanda sem verða því valdandi 

að  frammistaða verður ekki eins og ráð var fyrir gert.  =>  Aftur 

er það ítarleg námská sem getur komið í veg fyrir misræmi. 
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3 Dreifður tónlistarskóli 
Með nafninu dreifður tónlistarskóli er verið að tala um tónlistarskóla 

sem að hluta til er rekinn á mörgum stöðum, hann hefur 

höfuðstöðvar en ákveðinn hluti af honum á sér ekki fast aðsetur.  

Hann er dreifður um bæinn, rekinn í grunnskólum bæjarins eftir að 

almennri kennslu lýkur eða í aðstöðu sem ekki er í notkun á 

hefðbundnum skólatíma.  Tónlistarskólinn er rekinn í húsnæði sem 

Akureyrarbær leigir.  Eftir að grunnskólar voru einsetnir er nýting 

skólanna minni og lítil sem engin eftir um  kl. 14:00 á daginn.  Mikil 

þróun er í gangi í sambandi við tónlistkennslu og er nú búið að 

úthluta Tónlistarskólanum kennslustofu í öllum skólum bæjarins.  

Skólavistun er rekin í skólum bæjarins þar sem börnin fá hádegismat 

og geta sinnt heimanámi eftir að hefðbundnum skóladegi lýkur og á 

meðan foreldrarnir stunda vinnu.  Þessi aðstaða sem notuð er fyrir 

skólavistun seinni hluta dags er notuð fyrir tónlistarkennslu á 

skólatíma, þá eru nemendur teknir út hefðbundinni kennslu og 

stunda tónlistarnám í skólanum.  Forsenda þess að börnin fari út úr 

hefðbundinni kennslu í tónlistarkennslu er gert með samþykki skóla 

og foreldra.  Mörg yngstu barnanna eru í skólavistun til 16:00 eða 

17:00 og því tilvalið að þau nýti þann tíma til tónlistarnáms, 

skólavistun er fyrir börn í 1. til 4. bekk grunnskóla.       

 

Við úrvinnslu á verkefninu er notast við nemendaskrá 

Tónlistarskólann á Akureyri veturinn 2002-2003 (sbr.viðauki 2).  

Til að svara rannsóknarspurningunum verður:  

� Að skoða nemendaskrána, athuga samsetningu hennar til að 

kanna möguleika á því að nemendur sæki kennslu í sinn 

grunnskóla. 

� Að mæla þær vegalengdir sem foreldrar eru að keyra börn sín 

í og úr tónlistarskóla. 

� Að mæla og meta það hagræði sem samfélagið hefði af 

breyttu rekstarformi tónlistarskólans.  
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Í aðalnámskrá grunnskóla sem gefin er út af Menntamálaráðuneytinu 

kveður á um að í grunnskólum landsins skuli gert ráð fyrir að 

nemendur fái að jafnaði tvo tónmenntatíma á viku í 1.-8. bekk, í 9. 

og 10. bekk er tónmennt valfrjáls áfangi.21 Allt nám við 

tónlistarskóla er utan við þetta.    

 

3.1 Brekkuskóli 

Úr Brekkuskóla koma 95 nemendur af þeim sem stunda nám við 

Tónlistarskólann á Akureyri af þeim eru 66 nemendur á 1.-3. stigi, 

sem stunda nám samtals í 48 stundir á viku.   
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Mynd 3. Skipting hljóðfæra eftir tímum á viku í Brekkuskóla. 

Myndin hér að ofan sýnir aðeins þann tíma sem notaður er í 

hljóðfæraleik eftir tegundum hljóðfæra en ekki tónfræðikennslu 

(sbr.viðauki 2).  Öll börn á 1. stigi fá samskonar tónfræðikennslu 

burtséð frá því á hvaða hljóðfæri þau læra, því væri hægt að hafa 

þennan hluta af tónlistarnáminu einnig í grunnskólunum.  

Þegar litið er á hvað foreldrar spara við það að börnin færu í 

Brekkuskóla en ekki í Tónlistarskólann við Hvannavelli eru það 3,7 
 
21Mentamálaráðuneytið, aðalnámskrá [2000] 
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km á hverja ferð og ef við reiknum með að barnið sé keyrt í 

tónlistarkennslu og tónfræðikennslu eru það 7,4 km á viku 

(sbr.viðauki 3). 

 

3.2  Lundarskóli 

Í Lundarskóla eru 58 nemendur í Tónlistarskólanum á Akureyri af 

þeim eru 47 sem eru á 1.-3. stigi í samtals 32 stundir í kennslu á 

viku. Er skipting þeirra eftirfarandi eftir hljóðfærum. (sbr.viðauki 2) 
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Mynd 4. Skipting hljóðfæra eftir tímum á viku við Lundarskóla. 

Sparnaður sem þetta hefði í för með sér fyrir foreldra þessara 

nemenda er 4,6 km þegar ekið er á Hvannavelli í tónlistarnám og 4,6 

km þegar ekið er í tónfræðinám eða samtals 9,2 km á viku.  

(sbr.viðauki 3) 

 

3.3 Giljaskóli 

Við Giljaskóla eru 28 nemendur í Tónlistarskólanum á Akureyri og 

af þeim eru 19 sem eru á 1.-3. stigi og stunda kennslu í 16 stundir á 

viku.  Sem skiptist eftir hljóðfærum sem hér segir. (Sbr.viðauki 2) 
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Mynd 5. Skipting hljóðfæra eftir tímum á viku við Giljaskóla. 

Sparnaður foreldra við flutninginn yrði 4,8 km á viku í 

tónlistarkennslu og 4,8 km. í tónfræðikennslu samtals 9,6 km. 

(Sbr.viðauki 3) 

 

3.4  Síðuskóli  

Úr Síðuskóla koma 45 nemendur.  Á 1.-3. stigi eru 34 nemendur sem 

sækja 22 tíma á viku við Tónlistarskólann á Akureyri.  Skiptast þeir 

eftir hjóðfærum eins og sýnt er á myndinni hér að neðan  

(sbr.viðauki 2). 
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Mynd 6. Skipting hljóðfæra eftir tímum á viku í Síðuskóla. 
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Sparnaður foreldra ef börnin stunda nám við Síðuskóla  er 5,4 km 

þegar farið er á Hvannavelli og jafn langt er þegar farið er í tónfræði 

og því heildarvegalengdin 10,8 km. á viku. (Sbr.viðauki 3) 

 

3.5  Glerárskóli 

Við Glerárskóla eru alls 50 nemendur í Tónlistarskólanum á 

Akureyri.  Á 1.-3. stigi eru 40 nemendur sem sækja 27 tíma á viku.  

Skiptast þeir eftir hjóðfærum eins og sýnt er á myndinni hér að 

neðan (sbr.viðauki 2). 
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Mynd 7. Skipting hljóðfæra eftir tímum á viku við Glerárskóla. 

Sparnaður foreldra ef börnin stunda nám við Glerárskóla er 3,0 km 

þegar farið er á Hvannavelli, samtals 6,0 km. þegar farið er í 

tónfræðina líka. (Sbr.viðauki 3)   

 

3.6  Oddeyrarskóli 

Við Oddeyrarskóla eru aðeins 19 nemendur.   Á 1.-3. stigi eru 17 

nemendur sem sækja 10,5 tíma á viku við Tónlistarskólann á 

Akureyri.  Skipting þeirra er eftir hljóðfærum eins og sýnt er á 

myndinni hér að neðan.(sbr.viðauki 2).  
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Mynd 8. Skipting hljóðfæra eftir tímum á viku við Oddeyrarskóla. 

Þar sem Hvannavellir eru í um 200 metra fjarlægð frá Oddeyrarskóla 

er ekki gert ráð fyrir að foreldrar hefðu keyrt börnin. (sbr.viðauki 3)   

 

3.7  Samantekt skóla 

Staðarval 

Ef litið er á Akureyri sem heild var styst fyrir nemendur af 

brekkunni í Tónlistarskólann á Akureyri þegar hann var staðsettur í 

Hafnarstræti.  Það skýrir væntanlega hvers vegna nemendur úr 

Brekkuskóla eru líklega fjölmennasti hópurinn í tónlistarnámi í 

grunnskólunum á Akureyri.  Má leiða hugann að því að það sé vegna 

þess hversu stutt var í skólann var fyrir nemendur af Brekkunni.  

Þetta styður þá fullyrðingu að með því að kennsla á 1.- 3.stigi færist í 

grunnskólana í hverfunum megi gera ráð fyrir töluverðri aukningu á 

nemendum í tónlistarnámi.  Skólinn getur ekki tekið við fleiri 

nemendum eins og staða mála er í dag vegna þeirra takmörkunar á 

stöðugildum sem hann hefur að hálfu bæjaryfirvalda.  Þeir nemendur 

sem nú eru á biðlista eru allir að hefja nám á 1. stigi og gæti skólinn 

tekið við þeim ef þau veldu önnur hljóðfæri en þau hafa valið.  Það 

er í raun mögulegt að taka við öllum þeim börnum sem vilja sækja 

skólann en það er þáttur sveiflna í tísku og eftirspurn sem veldur því 
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að ákveðin hljóðfæri eru vinsælli en önnur.  Það er auðvitað ekki 

hægt að láta börnin breyta um hljóðfæri bara til að koma þeim að því 

þau hafa valið ákveðið hljóðfæri því þau langar til að læra á það.  

Það eykur möguleika barna til tónlistarnáms ef foreldrar þurfa ekki 

að keyra þau í tónlistarnám því það hafa ekki allir foreldrar tækifæri 

til að vera einkabílstjórar barna sinna hvaða tíma dags sem er.   

 

Það er athyglisvert að þegar verið er að flytja skólann skuli hann 

vera fluttur í næsta nágrenni við Oddeyrarskóla en hann er sá skóli 

sem fæsta nemendur á í Tónlistarskólanum á Akureyri.  Við valið á 

húsnæðinu var tekið mið af því að það var laust og eigandinn var 

tilbúinn að fara í þær breytingar sem gera þurfti á húsnæðinu.  

Hvannavellir 14 er leiguhúsnæði sem búið er að aðlaga að 

tónlistarkennslu.  Ekki var framkvæmd nein könnun eða farið í mat 

hvar hentugast væri að hafa skólann með tilliti til nemandanna22.

Þegar skoðuð er skipting á tímum eftir hljóðfærum má sjá að 

píanónám er lang vinsælast með 42 tíma á viku í öðru sæti er fiðlan 

með 25 tíma á viku og í þriðja sæti er þverflauta með 15 tíma á viku.  

Þessi þrjú hljóðfæri eru 52% af allri kennslu á 1.-3. stigi. 

 

Heildarfjöldi tíma sem nemendur á 1.-3. stigi er 155,5 stundir, er það 

eingöngu tónlistarkennslan er þá tónfræðkennslan ótalin. 

Grunnskólar Akureyrar ættu að eiga auðvelt með að koma þessum 

nemendum fyrir í sínu húsnæði.  Kennslan færi fram í annars auðum 

kennslustofum eftir að hefðbundinni kennslu lýkur eða í sérhæfðum 

stofum sem nýtast bara tímabundið eða á ákveðnum tímum dags.  

Tónlistarkennsla á skólatíma er til staðar í dag, í nokkru mæli og 

samkvæmt skólastjóra Tónlistarskólans á Akureyri er almenn ánægja 

foreldra og barna með þetta fyrirkomulag, hún þarf að vera með 

samþykki forráðamanna barna og skóla.  Sú kennsla fer að mestu 

leyti fram í því rými sem er notað fyrir skólavistun seinni hluta 

 
22 Helgi Þ.Svavarsson, munnleg heimild 1.október 2003. 
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dags23. Nemendur á 1.-3. stigi eru í flestum tilfellum börn í yngstu 

bekkjum skólanna.  Venjulegum skóladegi hjá þeim lýkur snemma 

og þar af leiðandi tími til að ljúka tónlistarnáminu áður en viðveru í 

skólanum lýkur.   

 

Í Brekkuskóla eru flestir nemendur og flestar kennslustundir eða 48 

stundir ef við gerum ráð fyrir að tónfræðikennslan yrði líka í 

Brekkuskóla eru þetta 51 kennslustund, því tónfræðin er sú sama 

innan hvers stigs, óháð hljóðfæri.  Taka verður tillit til að kennslu er 

þannig háttað að einn kennari kennir á hvert hljóðfæri og gætu því 

margir nemendur verið að læra á sama tíma.    Í Brekkuskóla er 

píanóið lang vinsælasta hljóðfærið og kenndar 14,5 stund á viku. 

Þessari kennslu mætti dreifa yfir vikuna en önnur hljóðfæri eru með 

það litla kennslu yfir í hverri viku að kennslu á hvert hljóðfæri fyrir 

sig mætti klára á einum og sama deginum.  

 

Tafla 4. Sundurliðun eftir skólum.     

Skóli Kennslu-

stundir 

Fjöldi 

hljóðfæra 

Fjöldi  

nemenda 

Brekkuskóli 48 16 66 

Lundarskóli 32 15 47 

Giljaskóli 16 10 19 

Síðuskóli 22 14 34 

Glerárskóli 27 15 40 

Oddeyrarskóli 10,5 9 17 

Hér að ofan er sundurliðað eftir skólum fjöldi kennslustunda og 

fjöldi hljóðfæri sem kennd eru í hverjum skóla fyrir sig, ásamt fjölda 

nemenda við hvern skóla.  Allir skólarnir hafa möguleika á að taka 

þessa kennslu til sín, hvernig skiptingin yrði eftir hljóðfærum er 

mismunandi.  Píanókennslan er langmest og í hverjum skóla er bara 

 
23 Helgi Þ.Svavarsson, munnleg heimild 1.október 2003 
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eitt píanó en ekkert í Oddeyrarskóla eins og er, en við gerum ráð 

fyrir því að Tónlistarskólinn á Akureyri láni píanó í Oddeyrarskóla 

eins og aðra skóla bæjarins.   

 

Núna eru engar trommur í skólunum og yrði Tónlistarskólinn á 

Akureyri að kaupa þann búnað til að geta sinnt slagverkskennslu.  

Slagverk er kennt í 5,5 tíma á viku og þremur skólum og þyrfti því 

aðeins að kaupa þrjú sett til að byrja með.  

 

Markhópur    

Á Akureyri eru 6.grunnskólar auk sérskóla í grunnskólunum eru 

2.510 nemendur haustið 2002.  Nemendur í tónlistarnámi eru 11,8% 

allra grunnskólanema á Akureyri. 

 

Tafla 5. Fjöldi nemenda í grunnskólum á Akureyri.  

 

Fjöldi 

nemenda 

Fjöldi í  

Tónlistar- 

Námi 

Fjöldi á   

1.-3.stigi 

Hlutfall í 

tónlistarnámi

Brekkuskóli 537 89 66 16,6% 

Lundaskóli 520 58 47 11,2% 

Giljaskóli 337 28 19 8,3% 

Síðuskóli 467 45 34 9,6% 

Glerárskóli 433 50 40 11,5% 

Oddeyrarskóli 216 19 17 8,8% 

Þegar gerður er samanburður á þátttöku grunnskólanema í 

tónlistarnámi kemur eftirfarandi í ljós.  Þáttaka nemenda úr 

Brekkuskóla er töluvert yfir meðaltali allra skóla en Lundarskóli og 

Glerárskóli eru við meðaltal.  Bæði  Síðuskóli og Oddeyrarskóli eru 

undir meðaltali.   Taka ber sérstaklega eftir því að hlutfallið er 

tvöfalt í Brekkuskóla miðað við Giljaskóla.    
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Önnur sveitarfélög 

Ef litið er á landið allt er hlutfall barna á grunnskólaaldri í 

tónlistarskólum í ákveðnum sveitarfélögum eftirfarandi: 

 

Tafla 6. Grunnskólanemar í tónlistarnámi. 

 

Nafn; 

 

Börn á grunn-

skólaaldri 

Börn yngri 

en 15 ára í 

tónlistarnámi Hlutfall 

Reykjavík 15.479 2.106 14% 

Hafnarfjörður 3.625 425 12% 

Garðabær 1.475 305 21% 

Bessastaðahreppur 352 78 22% 

Kópavogur 3.820 525 14% 

Seltjarnarnes* 781 518 66% 

Mosfellsbær       1.191 231 19% 

Akranes 900 186 21% 

Ísafjarðarbær 702 251 36% 

Akureyri 2.550 482 19% 

Húsavík 414 257 62% 

Austur-hérað 323 155 48% 

Reykjanesbær 1.830 543 30% 

*Hátt hlutfall á Seltjarnarnesi er vegna þess að þar er 

forskólakennsla inní heildarfjölda nemenda.24 

Í þessum tölum er verið að taka alla nemendur yngri en 15 ára sem 

stunda tónlistarnám, ekki aðeins þá sem eru á 1.-3. stigi eins og 

samanburðurinn í töflu 5 sýnir.  Sérstaklega athyglisvert er hversu 

hátt hlutfallið er á Húsavík og má gera ráð fyrir sérstaklega líflegu 

tónlistarlífi þar í bæ.  Þarna skara einnig framúr Austur-Hérað og 

Ísafjarðarbær. 

 

24 Félag Tónlistarkennara, 2003 
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Í könnun sem Félag Íslenskra Tónlistarkennara gerði kemur fram 

aldursdreifing nemenda sem hlutfall af fjölda nemenda sem stunda 

tónlistarnám.  Ef landið allt er tekið eru 81,7% nemenda í 

tónlistarnámi yngri en 15 ára, 9,4% á aldrinum 16-20 ára og 9% eldri 

en 21. árs.  Einnig kom fram aldursskipting eftir ákveðnum 

landssvæðum.  Samkvæmt þessum upplýsingum eru 77% nemenda 

Tónlistarskólans á Akureyri undir 15 ára. 25 

Tafla 7. Aldursgreining nemenda eftir svæðum. 

 

Nafn; 

Yngri en 

 15. ára 

 

16 – 20 ára 

Eldri en 

21 árs 

Reykjavík 74,9% 11,9% 13,2% 

Hafnarfjörður 74,4% 18,6% 7,0% 

Garðabær 78,4% 11,3% 10,3% 

Bessastaðahreppur 92,9% 4,8% 2,4% 

Kópavogur 87,9% 9,0% 3,0% 

Seltjarnarnes 95,9% 4,1% 0,0% 

Mosfellsbær 80,5% 15,3% 4,2% 

Akranes 71,3% 16,5% 12,3% 

Ísafjarðarbær 74,3% 11,8% 13,9% 

Akureyri 77,0% 12,8% 10,2% 

Húsavík 78,1% 6,4% 15,5% 

Austur-hérað 75,6% 15,6% 8,8% 

Reykjanesbær 84,1% 11,9% 4,0% 

Í þessari töflu er mjög áhugavert að líta á Bessastaðahrepp en þar eru 

92,9% nemenda yngri en 15 ára.  Húsavík og Ísafjarðarbær eru með 

lang flesta nemendur eldri en 21 árs.  Skv. Skýrslu stjórnar Félags 

tónlistarskólakennara segja þeir að leiða megi líkum að því að víða á 

landsbyggðinni sinni þessir skólar víðtækara menningarhlutverki.  

Þar er hægt að finna dæmi þess að um 40-50% barna á 
 
25 Félag Tónlistarkennara, 2003 
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grunnskólaaldri njóti þjónustu tónlistarskóla og að um 10% af 

heildaríbúafjölda stundi tónlistarnám af einhverju tagi. Þar má m.a. 

ætla að skólarnir gegni mikilvægu hlutverki til þess að bæta 

búsetuskilyrði.   

Kennsla í miðnámi og í framhaldsnámi fer fram um allt land en 

hlutfall nemenda í þeim áföngum er þó almennt mun hærra á 

höfuðborgarsvæðinu en utan þess.  Ef við skoðum skiptingu 

nemenda í grunnnám, miðnám og framhaldsnám á landsvísu er hún 

eins og segir í töflunni hér að neðan.26 

Tafla 8. Fjöldi eftir námsáföngum.  

Fjöldi nemenda 

10679

1150 405

Grunnnám
Miðnám
Framhaldsnám

Þetta  styður ennfrekar hugmyndina um dreifðan tónlistarskóla því 

augljóslega eru yngri grunnskólanemar stæðsti hluti nemenda 

tónlistarskólanna.  Nemendur á grunnskólaaldri eru rúmlega 80% 

allra nemenda í tónlistarskólum og um 87% allra nemenda eru í 

grunnnámi. 

 

3.8 Kennsla 

Við úrvinnslu þeirra upplýsinga sem liggja fyrir verður að taka tillit 

til þess að tónlistarkennsla er ekki eins og hefðbundin kennsla, þetta 

eru einkatímar þar sem hver og einn nemandi er undir leiðsögn 

kennara.  Skipting kennara fer eftir hljóðfærum, kennarar í 
 
26 Félag tónlistakennara 2003 
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tónlistarkennslu sérhæfa sig á ákveðin hjóðfæri.  Gæti því einn og 

sami kennari farið í einn ákveðinn skóla og kennt alla fiðlukennslu í 

einni ferð, á einum degi og lágmarkað þannig kostnað við kennsluna.    

Gera verður ráð fyrir að kennarar fengju bifreiðastyrk en sá 

kostnaður yrði óverulegur miðað við þann kostnað sem foreldrar 

hafa af því að keyra börnin í skólann (sbr viðauki 4).    

 

Það að kennarinn ferðist skóla úr skóla getur ennig virkað hvetjandi 

þar sem hann er ekki alltaf að kenna í sama umhverfi og þarf að fara 

út  til að komast á milli kennslustaða.  Kannanir hafa sýnt að 

breytingar á starfsumhverfi hafa áhrif á starfsánægju. 

 

Tafla 9. Ferðir á kennara eftir hljóðfærum. 

Brekkuskóli 16. hljóðfærateg.=ferðir 

Lundarskóli 15. hljóðfærateg.=ferðir 

Giljaskóli 10. hljóðfærateg.=ferðir 

Síðuskóli 14. hljóðfærateg.=ferðir 

Glerárskóli 15. hljóðfærateg.=ferðir 

Oddeyrarskóli   9. hljóðfærateg.=ferðir 

Sá búnaður sem verður að vera í skólunum til að flutningur sé 

mögulegur er samkvæmt skólastjóra Tónlistarskólans á Akureyri27 

eins og hér segir: 

 

� Píanó – fyrir píanókennslu. 

� Harmonikkur – fyrir harmonikkukennslu. 

� Frístandandi spegill – kennd er líkamsbeiting. 

� Taktmælir. 

� Tafla með nótnastrikum. 

� Trommur - fyrir slagverkskennslu. 

 

27 Helgi Þ.Svavarsson, munnleg heimild 1. október 2003. 
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Harmonikkan er þungt hljóðfæri og er því ekki ætlast til að börnin 

burðist með hana með sér í skólann, sama á við um píanóið.  

Harmonikkur væri hægt að láta kennarann flytja með sér, öll 

harmonikkukennsla á 1.-3. stigi eru 5 tímar.   

 

Píanóeign skólanna er mismikil:  

� Brekkuskóli, á flygil og píanó.  

� Lundaskóli, Tónlistarskólinn á Akureyri á píanó sem er 

staðsett í skólanum. 

� Giljaskóli, flygill er á sal skólans en Tónlistarskólinn á píanó 

staðsett í skólanum. 

� Síðuskóli, Tónlistarskólinn á píanó staðsett í skólanum. 

� Glerárskóli, á piano. 

� Oddeyrarskóli, ekkert hljóðfæri. 

 

Þessi hljóðfæri sem til eru í skólunum eru misjöfn að gæðum en 

engu að síður til staðar til kennslu í hverjum skóla.  Verð á píanói til 

notkunar í Oddeyrarskóla er 300.000,- skv. skólastjóra 

Tónlistarskólans á Akureyri.  Trommur eru ekki til í skólunum en úr 

því mætti bæta án verulegs kostnaðar fyrir skólann, verð á 

trommusetti er um 100.000,- og er slagverk kennt í þremur af 

grunnskólum bæjarins28.

3.9 Kostnaður foreldra 

Þegar við skoðum þær vegalengdir sem foreldrar eru að keyra börnin 

í og úr tónlistarnámi kemur eftirfarandi í ljós, þá er eingöngu verið 

að skoða eina ferð. (Sbr.viðauki 3) 

 

28 Helgi Þ.Svavarsson, munnleg heimild, 1.október 2003 



LS                              Dreifður tónlistarskóli 

37 

Tafla 10. Kostnaður á hverja ferð foreldra. 

Hvannavellir Kostn.pr.ferð 
Brekkuskóli 3,7 km 203,5 kr. 
Lundaskóli 4,6 km 253,0 kr. 
Giljaskóli 4,8 km 264,0 kr. 
Síðuskóli 5,4 km 297,0 kr. 
Glerárskóli 3,0 km  165,0 kr. 
Oddeyrarskóli 0,0 km 0,0 kr. 

Við útreikning er stuðst við það gjald sem ríkisskattsjóri gefur út á 

hverjum tíma eða kr. 55 á hvern keyrðan km.29. Er kostnaðurinn 

miðaður við að barninu sé keyrt í skólann og það sótt, reiknað á 

hverja ferð fyrir hvert foreldri.  Nemendur eru 0,5 eða 1,0 klst. á 

viku í hljóðfæraleik og 1. klst. á viku í tónfræðinámi.  Lengd tíma í 

hljóðfæraleik fer eftir óskum hvers og eins, þeir geta valið hálft nám 

0,5 tími eða fullt nám 1,0 tími.  Lengd kennslu í tónfræði er einn tími 

á viku og fer það eftir samsetningu á nemendahópi í hverjum skóla 

fyrir sig hvort hægt væri að hafa þessa kennslu í skólunum.  Allir 

þeir sem eru á fyrsta stigi fá sömu tónfræðikennslu, því væri hægt að 

hafa þá kennslu í grunnskólunum ef nemendur á ákveðnum stigum 

eru nægilega margir og má gera ráð fyrir að það yrði raunin.  Miðar 

þessi athugun að því að bæði hljóðfæraleikurinn og 

tónfræðikennslan færist í skólana.    

 

Vegalengdir fyrir foreldra barna í Brekkuskóla og Lundaskóla 

lengdust við flutning skólans úr Hafnarstræti í Hvannavelli, en 

styttist fyrir aðra foreldra.   

 

Kennslustundir eru 720 á skólaárinu og er miðað við 20. stundir á 

viku sem þýðir að kenndar eru 36 vikur á skólaárinu, starfstími 

kennara eru 38 vikur.   

 

Hagræði foreldara á skólaári við flutning á 1.-3.stigi í grunnskólana 

yrði skv. töflunni hér á næstu síðu. 
 
29 Ríkisskattsjóri, 23.júlí 2003 
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Tafla 11. Samtals kostnaður  á skólaári. 

 
Vega- 

lengd km. 

Kostn. 
pr. ferð  

Kr. 

Fjöldi 
nema Ferðakostnaður 

Brekkuskóli 3,7  203,5 66 13.431 

Lundaskóli 4,6  253,0 47 11.891 

Giljaskóli 4,8   264,0 19 5.016 

Síðuskóli 5,4  297,0 34 10.098 

Glerárskóli 3,0  165,0 40 6.600 

Oddeyrarskóli 0,0  0,0 17 0 

Samtals á viku 47.036 

Samtals tvær ferðir á viku 94.072 

Samtals á skólaári. 3.386.592 

Kostnaður 3.386.592,00 á skólaári, er þetta hagræði foreldra við að 

þurfa eingöngu að keyra barnið í sinn skóla eða þurfa ekki að keyra 

barnið, því skólinn er í göngufæri.  Miðað er við að 

tónfræðikennslan myndi einnig flytjast og því gert ráð fyrir tveim 

ferðum á viku.  Ekki er tekið tillit til þess að foreldrar gætu verið að 

nota ferðina til annarra útréttinga þegar barnið er keyrt í 

tónlistarskólann eða þyrftu að skreppa úr vinnu til að keyra barnið í 

tónlistarskólann. 

 

3.10 Samfélagið 

Kostnaður Akureyrarbæjar af rekstri Tónlistarskólans á Akureyri var 

síðast liðið ár tæpar 100 milljónir.  Tekjur skólans af skólagjöldum á 

sama tíma voru tæpar 18 milljónir (sbr.viðauki 6).  Öll skólagjöld 

fara til reksturs skólans samkvæmt lögum, eins og áður hefur komið 

fram30.

Í raun býr skólinn við mjög sérstök rekstarskilyrði þar sem stangast á 

við þau markmið sem skólinn setur sér og síðan sá rammi sem hann 

verður að starfa innan.  Skólinn á að vaxa og dafna og á hinn bóginn 

 
30 Alþingi, 1995 
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er skólanum settar skorður varðandi húnæði og stöðugildi.  

Tónlistarskólinn fengi meiri tekjur með fleiri nemendum en mætti 

ekki nota þær tekjur til að fjölga stöðugildum við skólann skv. 

lögum.31 Skólagjöld við Tónlistarskólann á Akureyri eru fyrir fullt 

nám kr. 53.000,- fyrir hálft nám 32.800,- fyrir fullorðna 63.000,- 

miðar þetta gjald við grunnnámsnemendur. 

 

Greiða yrði grunnskólunum leigu af aðstöðu þeirri sem 

Tónlistarskólinn fengi.  Þó yrði leigukostnaður í grunnskólum 

óverulegur miðað við hagræðið með flutningi og einnig kæmist 

skólinn af með minna húsnæði undir höfuðstöðvar þegar fram í 

sækti.  Leiga á fermetra fer eftir ásigkomulagi húsnæðis og var leiga 

á fermetra um 700 kr. í Hafnarstræti en verður um 1300 kr. á 

Hvannavöllum32. Í Hafnarstræti voru leigðir 1500 m2 en aðeins 1100 

m2 á Hvannavöllum, allt fyrirkomulag á Hvannavöllum er mun 

hentugra en var í Hafnarstrætinu.  Skólinn hefur ekki verið að greiða 

fyrir þau afnot sem hann hefur nú þegar í grunnskólunum en við 

frekari afnot gerum við ráð fyrir því að það muni breytast.  

 

Ekki má þó horfa eingöngu á þessar vangaveltur út frá aurum og 

krónum því að það gildi sem þetta hefði fyrir bæjarfélagið og 

þjóðfélagið í heild má ekki gleymast.    Akureyrarbær hefur verið að 

auglýsa sig sem ákjósanlegan stað til að búa á og reynt að draga 

þannig til sín þannig nýja íbúa.  Þegar fólk er að hugsa um það að 

flytjast til Akureyrar skoðar það sérstaklega aðbúnað í skólum og 

framboð á tómstundaiðkun.  Það er hægt að fullyrða að barnafólk 

lætur þessa hluti ráða miklu um val sitt til búsetu.   

 

Með flutningi á tónlistarkennslu 1.-3. stigs í grunnskólana eru meiri 

líkur á að tónlistarkennsla verði fastur þáttur í starfi grunnskólanna.  

 
31 Alþingi, 1995 
32 Helgi Þ.Svavarsson, munnleg heimild. 1. Október 2003 
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Nú þegar hefur Tónlistarskólinn á Akureyri verkstjórn með 

forskólakennslu í grunnskólunum í 1. og 2. bekk og mun það 

vafalítið skila sér í framtíðinni inn í Tónlistarskólann á Akureyri.  

Tónlistarskólinn á Akureyri virðist hafa framsýni til að geta nýtt sér 

þetta fyrirkomulag til framdráttar fyrir listkennslu í bænum. 

Starfsmenn Tónlistarskólans á Akureyri hafa sýnt að þeir búa yfir 

framsýni og hafa metnað til að efla skólann og gera hann eftirsóttan 

vettvang fyrir þá sem eru í tónlistarnámi.  Þeir eru að útvíkka 

þjónustu sína með, til dæmis, verkstjórn sinni á kennslu í 

forskólakennslu í grunnskólunum.  Tónlistarskólinn á Akureyri hefur 

nú þegar farið framá að hafa meira með forskólakennsluna í 

grunnskólum á Akureyri að gera.  

 

Með flutningi á tónlistarkennslu í grunnskólana má gera ráð fyrir 

fjölgun nemenda, þar sem skólinn yrði nær heimilum þeirra.  Hægt 

er að gera ráð fyrir þessari fjölgun því í dag eru það nemendur 

Brekkuskóla sem eru fjölmennastir í Tónlistarskólanum á Akureyri, 

en hann var næstur Tónlistarskólanum meðan hann var í 

Hafnarstræti.  Eins og sýnt var framá í töflu 5 eru 16,6% nemenda 

Brekkuskóla í tónlistarnámi, með flutningi í grunnskólana í 

hverfunum er ekki óeðlilegt að álíta að ná allavega  því hlutfalli í 

öðrum skólum bæjarins.   

Tafla 12.  Áætluð fjölgun nemenda.  

 

Núverandi 

nemar mv.16,6% Fjölgun 

Brekkuskóli 89   

Lundaskóli 58 86 28 

Giljaskóli 28 56 28 

Síðuskóli 45 77 32 

Glerárskóli 50 72 22 

Oddeyrarskóli 19 36 17 

Samtals 127 
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Nemendur í skólavistun geta jafnvel farið í tónlist á meðan á dvöl 

þeirra þar stendur.  Foreldrar sjá sér hag í að þurfa ekki að keyra 

börnin í tónlistarnám og eru jafnvel tilbúin að hvetja þau til 

tónlistarnáms þegar aðgengið að kennslunni verður betra. 

 

3.11 Rekstur á Dreifðum tónlistarskóla 

Við mat á Tónlistarskólanum á Akureyri verður að vega og meta 

aðstæður hversu mikið það er sem skólinn skilar til samfélagsins, 

það verðum við að horfa á sem óbeinan kostnað/hagnað.  Aðra liði  

er hægt að reikna út sem beinan kostnað af því að færa skólann og þá 

aðeins kostnað sem myndi breytast.  Taflan hér að neðan tekur 

aðeins á þeim þáttum sem myndu breytast við breytt rekstarform 

skólans. 

 

Tafla 13. Kostnaður á skólaári.    

Atriði Lýsing Kostnaður kr. 

Leiga á skólastofu í   

hverjum skóla 

6.skólar í 9.mánuði

20m2 á 1000 

 

Kr. -     1.080.000 

Ökutækjastyrkur kennara 79. ferðir Kr. -        587.664 

Kostnaður foreldra Skólaárið Kr. +    3.386.592 

Kaup á hljóðfærum 
Píanó 1.stk 

Trommusett 3.stk 

Kr. -        300.000 

Kr. -        300.000 

Aukin aðsókn í skólann 
Biðlisti og fjölgun í 

hverfum 

 

Kr. +     8.823.078 

Samtals:  Kr. +    9.942.006 

Tónlistarskólinn á Akureyri hefur fengið úthlutað kennslustofu í 

hverjum skóla og reiknum við með að hver stofa sé 20 m2 og leigan 

sé 1000 kr á m2 sem er meðalverð á leiguhúsnæði.  Við gefum okkur 

meðalverðið á þeim forsendum að deilda leiguverði á nýju húsnæði 

eins og að Hvannavöllum er 1300 kr á m2 en í gömlu húsnæði eins 

og í Hafnarstrætinu er 700 kr. og því verður meðalverðið 1000 kr.  

Gert er ráð fyrir einni stofu í hverjum skóla í hverjum mánuði, sem 
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má reikna sem meðalfjölda því í sumum skólum yrði þetta ekki full 

nýting á mánuði og í örðum mætti reikna með meiru.   

 

Bifreiðastyrkur væri reiknaður á hvern kennara eftir hljóðfærum eins 

og útreikningar í kafla 3.8 sýna væri þetta kostnaður á skólaári.  Við 

útreikninginn er gert ráð fyrir að kennari fari eina ferð á hvert 

hljóðfæri og sé öll kennsla á það hljóðfæri kennd á einum degi. 

Sparnaður foreldra er eins og útreikningar í kafla 3.9 sýna og yrði 

niðurstaðan hagnaður við framkvæmd Dreiðs tónlistarskóla en er tap 

við núverandi aðstæður.   

 

Við flutning tónlistarkennslu í skólanna yrði að fjárfesta í 

hljóðfærum til að hægt væri að sinna kennslunni í skólunum.  Er 

miðað við aðstæður eins og þær voru veturinn 2002-2003 en þá yrði 

að fjárfesta í einu píanói og þrem trommusettum. 

 

Ef hægt væri að taka alla þá nemendur inn sem eru á biðlista aukast 

tekjur skólans um kr. 4.657.600,- miðað við 142 nemendur sem 

greiða hálft skólagjald kr. 32.800 fyrir veturinn.  Þar að auki má 

reikna með fjölgun vegna betra aðgengis til tónlistarnáms um 127 

nemendur eða kr. 4.165.078,- á skólaári miðað við hálft skólagjald.  

Því yrðu auknar tekjur kr. 8.823.078,-    

 

Inn í þetta mætti bæta möguleikum á minnkaðri þörf fyrir húsnæði í 

höfuðstöðvum skólans, að þegar framí sækir þurfi skólinn ekki allt 

það húsnæði sem nú er leigt að Hvannavöllum.  Við það minnkar 

enn kostnaðurinn við rekstur skólans. 
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4 Hugleiðingar 
Við úrvinnslu verkefnisins var notast við nemendaskrá 

Tónlistarskólans  fyrir skólaárið 2002-2003.  Gögnin voru  flokkuð 

eftir því á hvaða stigi nemendur væru og úr hvaða skóla þeir kæmu.  

Þegar tímafjöldi á hljóðfæri var reiknaður út var tekinn fjöldi tíma á 

hljóðfæri en ekki hversu margir nemendur væru á bak tímana.  Eins  

og fram hefur komið er hálft nám 0,5 tími en fullt nám 1,0 tími.  

 

Í kafla tvö og þrjú hefur Tónlistarskólinn á Akureyri verið kynntur 

ásamt því að settar hafa verið fram hugmyndir um dreifðan 

tónlistarskóla.  Rekstur Tónlistarskólans á Akureyri hefur breyst 

síðast liðin ár, hann er farinn að færa sig inn í grunnskólana að 

einhverju leyti og hefur tilhneigingu til að fara lengra á þeirri leið.  

Til að það megi rætast verður þó margt að breytast, það þarf að 

fjölga stöðugildum innan skólans og auka samvinnu við 

grunnskólana.  Allir skólarnir eru eign Akureyrarbæjar og íbúanna 

sem þar búa.    

 

Það má leiða hugann að því að þegar bæjaryfirvöld ákveða 

staðsetningu Tónlistarskólans án þess að kanna hvar sé hentugast að 

hafa hann, með tilliti til búsetu nemendanna, að þeir séu að mismuna 

þeim.  Þeir nemendur sem búa í nágrenni við skólann séu í raun í 

niðurgreiddu tónlistarnámi.  Tónlistarskólinn á Akureyri er rekinn af 

bænum og því hægt að gera aðrar kröfur til hans en þeirra sem eru að 

bjóða staðkvæmdarvörur eins og til dæmis fimleika og myndlist.  

Íþróttafélögin eru samt sem áður að nota aðstöðu sem bærinn á en 

þjálfarar og þeir sem vinna og starfa innan félaganna eru ekki á 

launum hjá bænum.   

 

Í verkefninu er kynnt stefnumarkandi áætlanagerð, án þess að farið 

sé í stefnumótunarvinnu fyrir skólann.  Við þá framkvæmd verður að 

fara mun dýpra en gert er í þessu verkefni.  Er þessi umfjöllun 
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eingögnu ætluð til að benda á verkfæri sem þarf að nota þegar farið 

er í breytingar á skólanum og einnig við daglegan rekstur hans.  Ef  

framkvæmdin á að skila tilætluðum árangri verður að hafa alla þessa 

þætti í huga.    

 

.
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5 Niðurstöður 
Í verkefninu hefur verið leitast við að afla upplýsinga til að svara 

spurningum sem settar voru fram í 1. kafla og hefur sú leit leitt til 

ákveðinnar niðurstöðu.  Spurningarnar voru: 

� Er hægt að nýta það húsnæði sem Akureyrarbæ á og rekur fyrir 

tónlistarkennslu nemenda sem eru á 1.- 3. stigi? 

Svar - já 

� 1.-3. stig tónlistarkennslu er auðveldlega hægt að flytja í 

grunnskóla bæjarins, jafnt í það rými sem notað í  skólavistun 

seinni hluta dags eða í kennslustofur sem notaðar væru í 

almenna kennslu fyrri hluta dags.  Grunnskólar bæjarins og 

tónlistarskólinn heyra undir skólanefnd og ætti því að vera 

hægt með góðum vilja að koma á samstarfi sem allir aðilar 

geti unað við.  

� Hvert yrði hagræði foreldra og samfélagsins við breytt 

rekstarfyrirkomulag á Tónlistarskólanum á Akureyri? 

Svar – Töluvert bæði beint og óbeint. 

� Beint hagræði foreldra af því að þurfa ekki að keyra börnin í 

tónlistarkennslu má meta á um 3,4 milljónir á hverju skólaári.  

Þá er ekki talið með það vinnutap sem foreldrar verða fyrir 

eða sú mengun sem hlýst af  þessum akstri.  Hagræði 

samfélagsins er ekki eingöngu óbeint við flutninginn, því 

einnig næðist betri nýting á húsnæði bæjarins sem er beint 

hagræði.  Óbeint hagræði yrði sérstaklega gagnvart 

nemendum Tónlistarskólans á Akureyri því við Dreifðan 

tónlistarskóla yrði auðveldara fyrir þau að sækja skólann og 

jafnvel gæti hann leitt til þess að þau gætu sótt skólann.   

� Er aðsókn nemenda í Tónlistarskólann á Akureyri háð 

staðsetningu skólans?  

Svar – Já 

� Eins og sýnt hefur verið framá í skýrslunni hefur aðgengi  

nemendanna áhrif á fjöldann sem sækja skólann. Úr 
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Brekkuskóla koma hlutfallslega flestir nemendur skólans 

skólaárið 2002-2003.  En  hann var sá skóli sem næstur var 

Tónlistarskólanum fyrir haustið 2003 þegar skólinn flutti.  

Miðað við núverandi fjölda úr öðrum hverfum mætti jafnvel 

tala um að nemendum í tónlisarnámi væri mismunað eftir 

búsetu. 

 

Það verður fróðlegt að fylgjast með þróunni sem á sér stað eftir að 

skólinn flytur í næsta nágrenni við þann skóla sem fæsta nemendur 

átti í tónlistarnámi veturinn 2002-2003.  Með flutningnum verður 

örugglega meiri hlutdeild af  Eyrinni og minnkar af Brekkunni. 

 

Ávinningurinn af breyttu rekstrarformi skólans er mikill fyrir íbúa 

bæjarfélagsins, fleiri börn gætu nýtt sér tónlistarnám og 

bæjarfélagið allt yrði ríkt af tónlistlífi.  Með lægri kostnaði er hægt 

að auka nemendafjölda og tónlistarlíf í bænum.   

 

Niðurstaðan er ótvírætt sú að 1.-3. stigs tónlistarkennslu ætti að 

flytja í grunnskólana nemendum, foreldrum þeirra og bæjarfélaginu 

öllu til hagsbóta.   
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