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Ágrip 
Kennsla um íslenskan sjávarútveg í grunnskólum landsins hefur verið lítil í mörg ár og tók 

Síldarvinnslan hf. sig til  og stofnaði Sjávarútvegsskóla Síldarvinnslunnar árið 2013. Mikil þróun 

hefur orðið á starfsemi skólans síðan þá og gengur hann nú undir nafninu Sjávarútvegsskóli 

unga fólksins.  

Eftir  sjö sumur af starfsemi skólans er nú 601 unglingur fróðari um þessa stóru og víðtæku 

atvinnugrein og vonandi  mun þessi fræðsla  nýtast unglingunum vel í framtíðinni.  

Með meiri sýnileika, umfjöllun og góðri kynningu getur skólinn stækkað verulega  og í 

framtíðinni gæti starfsemi skólans verið komin um allt land  því það er ekki síður mikilvægt að  

unglingar sem  ekki búa í sjávarþorpum  fái að kynnast sjávarútvegi og fræðast um hversu víðtæk 

atvinnugreinin er.  

Markmið þessa verkefnis er að kortleggja sögu Sjávarútvegsskóla unga fólksins, skoða 

framtíðarstefnu hans, skoða umfjöllun fjölmiðla um Sjávarútvegsskólann og upplifanir nemenda 

í gegnum árin.  
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Abstract 
The teaching about Icelandic fisheries and fisheries science in the primary schools in Iceland 

has been poor for many years until the fisheries company Síldarvinnslan hf. started up the study 

program Sjávarútvegsskóli Síldarvinnslunnar in 2013. The study program introduces fisheries 

and fisheries science to teenagers that are 14 years old. There have been great developments 

in this program which now goes under the name Sjávarútvegsskóli unga fólksins.  

After these seven summers of the study program, Sjávarútvegsskóli unga fólksins are 601 

teenagers more informed and educated about fisheries and fisheries science and we hope that 

the education will be useful to them in the future.  

With more visibility and good publicity, the school can grow significantly in the future and 

the school’s education could be established nationally because it is not less important to 

educate teenagers who do not live in fishing villages about fisheries, fisheries science and their 

opportunities.  

This paper aim is to map down the history of Sjávarútvegsskóli unga fólksins and reflect on 

its future. As well look at the media publicity the program has got through the years and 

interviews with the students where they tell their experience on the program.  
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1 Inngangur  
Eftir að hafa starfað sumarið 2019 sem verkefnastjóri hjá Sjávarútvegsskóla unga fólksins fannst 

mér tilvalið  að skrifa um skólann og starfsemi hans. Sjávarútvegsskóli unga fólksins leikur stórt 

hlutverk í fræðslu unglinga um sjávarútveg en fræðsla um atvinnugreinina er lítil sem engin í 

íslenska skólakerfinu. Þar sem Sjávarútvegsskólinn vakti mikla athygli sumarið 2019 fannst mér  

ástæða til  að fjalla meira um skólann, taka saman sögu og starfsemi hans ásamt nemendafjölda, 

umfjöllun og upplifun nemenda.  

Sjávarútvegsskóli unga fólksins er ætlaður unglingum á 14. aldursári eða þeim sem hafa 

nýlokið 9. bekk. Skólinn er samstarfsverkefni Háskólans á Akureyri, sjávarútvegsfyrirtækja og 

sveitarfélaga á Austur- og Norðurlandi. Skólinn er starfrækur tvo mánuði á ári,  í júní og júlí og  

sitja nemendur alls 14 klukkustundir eða í eina viku í skólanum á hverjum kennslustað 

(Háskólinn á Akureyri, e.d.). Í skólanum eru nemendur á launum  meðan kennsla stendur yfir  

og eru launin þau sömu og  fyrir venjulegan vinnudag hjá vinnuskólanum (Sædís Eva Birgisdóttir 

(ritstjóri), 2014).  

Sjávarútvegsskólinn hóf göngu sína í Neskaupstað árið 2013 undir nafninu Sjávarútvegsskóli 

Síldavinnslunnar. Mikill áhugi skapaðist strax á skólastarfinu og var áhersla lögð á að fræða 

unglinga um sögu sjávarútvegs, sögu útgerða og fiskvinnslu, starfsmannamál og gæða- og 

markaðsmál ásamt þeirri fjölbreyttu menntum sem nýtist til beinna og óbeinna starfa í 

sjávarútveginum. Sjávarútvegsskóli Síldarvinnslunnar vakti mikla athygli annarra 

sjávarútvegsfyrirtækja í Fjarðabyggð og sóttust þau eftir  þátttöku í  verkefninu.  Niðurstaðan 

varð sú að stækka skólann árið 2014,  hlaut hann þá nafnið Sjávarútvegsskóli Fjarðabyggðar og  

var  starfræktur á sama hátt og Sjávarútvegsskóli Síldarvinnslunnar.  Kennt var á þremur stöðum 

sumarið 2014,    Eskifirði,  Fáskrúðsfirði og  Neskaupstað. Nemendum sem bjuggu ekki á þeim 

stöðum var ekið  fram og til baka þannig að allir unglingar sem höfðu nýlokið 9. bekk í 

sveitarfélaginu fengu tækifæri til  að sækja  skólann (Smári Geirsson, 2017). 

Ákveðið var að útvíkka starfsemi skólans enn frekar árið 2015 en þá var ákveðið að bjóða 

upp á kennslu á öllu Austurlandi í samstarfi við sjávarútvegsfyrirtækin á því svæði og þá var 
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Sjávarútvegsskóla Austurlands komið af stað og tók hann við uppbyggingunni og starfseminni 

sem Sjávarútvegsskóli Fjarðabyggðar var búinn að þróa.  Starfsemi skólans var þá komin vítt og 

breitt  um allt Austurland og kennslustaðir skólans orðnir sex talsins, á Eskifirði, Fáskrúðsfirði, 

Höfn í Hornafirði, Neskaupstað, Seyðisfirði og Vopnafirði. Þeim nemendum sem bjuggu í 

landshlutanum en ekki á kennslustöðum var ekið  fram og til baka á næsta kennslustað í þeirri 

viku sem  kennt var hverju sinni. Kennslan féll hins vegar niður á Höfn í Hornafirði og Vopnafirði 

þar sem enginn í þessum aldurhópi var skráður í vinnuskólann það árið.   Árið 2015 var svo 

samið við Sjávarútvegsmiðstöð Háskólans á Akureyri  að taka að sér umsjón Sjávarútvegsskólans 

(Smári Geirsson, 2017). 

Sumarið 2016 var frumraun Sjávarútvegsmiðstöðvar Háskólans á Akureyri með 

Sjávarútvegsskóla Austurlands og gekk kennslan vel, kennslustaðir á Austurlandi voru sex 

talsins,  á Eskifirði, Fáskrúðsfirði, Höfn í Hornafirði, Neskaupstað, Seyðisfirði og Vopnafirði 

(Smári Geirsson, 2017).  

Ákveðið var að koma á fót samsvarandi verkefni á Norðurlandi fyrir sumarið 2017 en þá var 

Sjávarútvegsskóli Norðurlands stofnaður og var hann rekinn í samstarfi við sjávarútvegsfyrirtæki 

á Norðurlandi. Starfsemi Sjávarútvegsskóla Norðurlands hófst 2017 og var hann byggður upp á 

sama hátt og Sjávarútvegsskóli Austurlands (Smári Geirsson, 2017). 

Sumarið 2017 og 2018 fór fram kennsla bæði hjá Sjávarútvegsskóla Austurlands og 

Sjávarútvegsskóla  Norðurlands. Á Austurlandi fór kennsla fram í viku í senn á hverjum stað og 

var kennt á fimm stöðum eða á Eskifirði, Fáskrúðsfirði, Neskaupstað, Seyðisfirði og Vopnafirði. 

Á Norðurlandi var kennt í sex vikur, en það var kennt í fjórar vikur á Akureyri, eina á Dalvík og 

eina á Húsavík (Viðauki 1 & 2).  

Smá breytingar urðu á kennslustöðum bæði fyrir austan og norðan árið 2019. Kennsla fór 

þá fram hjá Sjávarútvegsskóla Austurlands á Eskifirði, Fáskrúðsfirði, Neskaupstað, Seyðisfirði og 

Vopnafirði og var kennt í viku í senn á hverjum stað. Sjávarútvegsskóli Norðurlands var kenndur 

í sex vikur þ.e. þrjár vikur á Akureyri, eina  á Dalvík, eina í Fjallabyggð og  eina á Grenivík (Viðauki 

3).  

  Tilgangur þessa verkefnis er að kortleggja sögu Sjávarútvegsskóla unga fólksins og skoða 

framtíðarstefnu hans, sem og umfjöllun fjölmiðla um Sjávarútvegsskólann og upplifanir 

nemenda í gegnum árin.  
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Í þessari ritgerð verður eftirfarandi spurningum svarað: 

1. Hvernig hefur til tekist með Sjávarútvegsskóla unga fólksins og hver hafa áhrif hans 

verið? 

2. Hver hefur umfjöllun fjölmiðla um skólann verið? 

3. Hverjar hafa upplifanir nemenda verið sem hafa tekið þátt í skólanum? 

4. Hver er framtíðarstefna Sjávarútvegsskóla unga fólksins? 
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2 Aðferðafræði 
Undirbúningur þessarar heimildaritgerðar hófst með því að lesa þær skýrslur sem hafa verið 

gerðar í lok hvers skólaárs um Sjávarútvegsskóla unga fólksins  árin 2013 – 2019, sem og að búa 

til samantekt af námsefni, nemendafjölda, aðkomu fyrirtækja og sveitarfélaga að 

Sjávarútvegsskóla unga fólksins en þessar samantektir voru unnar upp úr gögnum og skýrslum 

sem höfundur fékk aðgang að á innra neti Sjávarútvegsskóla unga fólksins.   

Stuðst var við bókina Síldarvinnslan í 60 ár við skrif á sögu Sjávarútvegsskólans, en þar er 

fjallað um stofnun skólans og starfsemi hans. 

Ýmsar rannsóknargreinar ásamt Aðalnámskrá grunnskóla voru skoðaðar til  að meta stöðu 

kennslu og námsefnis um íslenskan sjávarútveg fyrir grunnskólanemendur auk þess sem 

heimasíður Trillunar og Menntanet sjávarútvegsins voru skoðaðar.  

Umfjöllun um Sjávarútvegsskóla unga fólksins hefur verið mikil í fjölmiðlum, tímaritum sem 

og heimasíðum fyrirtækja og í þeim má finna  viðtöl við nemendur skólans í gegnum árin en þau 

voru meðal annars tekin af miðlum á borð við heimasíðu Loðnuvinnslunnar, tímaritinu Sjávarafl 

og frétta- og þjóðlífsþættinum Landanum á sjónvarpsstöðinni RÚV. 

Tekið var hálfopið viðtal (e. semi structured) við  Guðrúnu Arndísi Jónsdóttur sem hefur 

yfirumsjón með Sjávarútvegsskóla unga fólksins. Tilgangur viðtalsins var að leita eftir 

upplýsingum um framtíðarstefnu Sjávarútvegsskóla unga fólksins. 
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3 Stefna, námsefni og fyrirkomulag  

3.1 Hvert stefnir Sjávarútvegsskóli unga fólksins? 
Guðrún Arndís Jónsdóttir er forstöðumaður Sjávarútvegsmiðstöðvar Háskólans á Akureyri og 

hefur því yfirumsjón með Sjávarútvegsskóla unga fólksins (Síldarvinnslan, 2019, 24. apríl). 

Guðrún Arndís hóf störf hjá Sjávarútvegsmiðstöð Háskólans á Akureyri í mars 2018 (Háskólinn 

á Akureyri, 2018, 8. mars). 

Samkvæmt Guðrúnu Arndísi er stefna Sjávarútvegsskóla unga fólksins  að:  

- Kenna Sjávarútvegsskóla unga fólksins á fleiri stöðum á komandi árum. Fyrir sumarið  

2020 er verið að skoða þann möguleika að bjóða upp á kennslu í Reykjavík og ef til vill 

á fleiri stöðum.  

- Uppfæra námsefnið og leggja áherslu á tækni þar sem fjórða iðnbyltingin er hafin og  

sjávarútvegurinn er orðinn mjög tæknivæddur.  

- Setja af stað sambærilegt verkefni og Sjávarútvegsskóli unga fólksins  um fiskeldi og 

stofna þá Fiskeldisskóla unga fólksins en sá skóli verður starfrækur þar sem fiskeldi er 

stundað.  

- Fræða yngri kynslóðina um mikilvægi, fjölbreytileika og möguleika sem 

sjávarútvegurinn býður upp á bæði hvað varðar hefðbundinn sjávarútveg og svo alla 

þá þjónustu og iðnað sem tengjast honum með einum eða öðrum hætti. (Guðrún 

Arndís Jónsdóttir, munnleg heimild, 20. apríl 2020).   

3.2 Staða námsefnis um íslenskan sjávarútveg 
Í Aðalnámskrá grunnskóla er sjávarútvegur hvergi nefndur en greinina má flokka undir 

náttúrugreinar og  hugsanlega með tengingu inn á samfélagsgreinar. Samkvæmt Aðalnámsskrá 

grunnskóla á heildartími fyrir nemendur í 8. – 10. bekk í náttúrugreinum að vera 360 mínútur í 

viku eða 8,33% af vikulegum kennslutíma (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Helsta ástæða þess að Síldarvinnslan ákvað að koma Sjávarútvegsskólanum á fót var einmitt sú 

að íslenska skólakerfið fjallar tiltölulega lítið um sjávarútveginn. Þeim fannst nauðsynlegt að 

ungmenni fengju að kynnast þeirri stóru og víðtæku atvinnugrein sem sjávarútvegurinn er,  
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mikilvægi og áhrifum hans á samfélagið vegna þess að sjávarútvegurinn er helsta 

undirstöðuatvinnugrein þjóðarinnar (Smári Geirsson, 2017). 

Fræðsluefni í sjávarútvegi, er heiti á skýrslu sem Valdimar Ingi Gunnarsson hjá 

Sjávarútvegsþjónustunni skrifaði en skýrslan var unnin fyrir Rannsóknarsjóð síldarútvegsins árið 

2013. Í skýrslunni segir Valdimar  að mikið sé búið að gefa út af fræðsluefni á síðustu áratugum 

og það sem hefur verið gefið út fyrir grunnskólanema spannar ágætlega yfir, að hans mati, 

fjöruna, hafið og lífríki þess.  Fræðsluefni fyrir grunnskólanema um íslenskan sjávarútveg, tengt 

skipum, veiðum, vinnslu, afurðum og mörkuðum er hins vegar mjög takmarkað, illfáanlegt eða  

úrelt að mati Valdimars. Mikilvægt er að grunnskólanemar þekki vel til sjávarútvegsins og  því 

þarf að uppfæra og endurbæta námsefnið fyrir grunnskólanema (Valdimar Ingi Gunnarsson, 

2013).  

Framboð á námsefni jókst lítillega þegar íslenski sjávarklasinn kom á fót heimasíðunni 

og smáforritinu Trillan.is árið 2015. Trillan er fræðsluvefur þar sem hægt að  kynnast 

sjávarútveginum, fjölbreytileika hans ásamt mikilvægi í samfélaginu. Á Trillunni má finna alls 

konar fróðleik um sjávarútveg, ásamt myndum og myndböndum en á vefnum er einnig hægt 

að taka þátt í spurningaleik  úr fræðsluefninu á síðunni. Rannsóknarsjóður síldarútvegsins og 

Samtök sjávarútvegssveitarfélaga styrkja Trilluna. Háskólinn á Akureyri hefur séð um að búa til 

stóran hluta af fræðsluefninu og kafarinn Erlendur Bogason sá um neðansjávarmyndirnar sem 

má finna á síðunni og í smáforritinu. Á síðunni má einnig sjá ýmsar teikningar af fiskum en þær 

eru eftir Jón Baldur Hlíðberg. Annað efni á síðunni er unnið af Íslenska sjávarklasanum (Trillan, 

e.d.).  

 

 Mynd 1: Skjáskot af heimasíðu Trillunnar. Heimild: Trillan.is 
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Fleiri úrbætur hafa orðið, Menntanet sjávarútvegsins er vefsíða sem komið var á fót árið 

2019 en síðan er með fræðsluefni um íslenskan sjávarútveg fyrir kennara og nemendur á öllum 

skólastigum. Á síðunni má finna námsefni og verkefni til kennslu, rafbækur og myndbönd um 

íslenskan sjávarútveg ásamt námsframboði sem tengist atvinnugreininni. Á síðunni má líka finna 

aðrar vefsíður sem tengjast sjávarútvegi, síður sem eru sérhannaðar fyrir kennslu og leiki.  

Markmið ritstjórnar Menntanets sjávarútvegsins er að hafa á síðunni góðan og aðgengilegan 

vettvang fyrir nýtt náms- og kennsluefni um íslenskan sjávarútveg (Menntanet sjávarútvegsins, 

e.d.).  

 

3.3 Kennslufyrirkomulag Sjávarútvegsskóla unga fólksins 
Kennslufyrirkomulag í Sjávarútvegsskóla unga fólksins hefur verið blanda af fyrirlestrum, 

gestafyrirlesurum og vettvangsferðum. Enginn vika er eins uppsett og því er skólinn breytilegur 

á milli staða og ára.  Námsefnið hefur þróast en rík áhersla hefur verið lögð á almenna kynningu 

á íslenskum sjávarútvegi, nytjategundum við Ísland, sögu fiskveiða ásamt sögu og þróun 

fiskvinnslu, markaði og gæðamál. Síðustu ár hafa nemendur einnig gert svokallað skynmat en 

skynmat er ein mikilvægasta aðferðin til að meta gæði matvæla. Lögð var áhersla á kynna 

nemendum þá fjölbreyttu menntunarmöguleika sem tengjast sjávarútvegi á einn eða annan 

hátt (Viðauki 3).  

Árið 2019 slógust björgunarsveitir á kennslustöðunum í lið með Sjávarútvegsskóla unga 

fólksins og fræddu nemendur um sjóbjörgun ásamt því að bjóða þeim upp á afþreyingu, svo 

Mynd 2: Skjáskot af heimasíðu Menntanet sjávarútvegsins. Heimild: Menntanet.is 
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sem siglingu, stökkva í sjóinn, blása upp neyðarbjörgunarbáta og fleira. Heimsóknin til 

björgunarsveitanna vakti mikla lukku hjá nemendum og má segja að sú heimsókn hafi verið 

rúsínan í pylsuendann (Viðauki 3).  

 

Mynd 3: Nemendur ásamt kennurum í heimsókn hjá Björgunarsveitinni Gerpi í Neskaupstað sumarið 2019. 
Ljósmynd: María Marta Bjarkadóttir 

Verkefnastjórarnir sem sáu um Sjávarútvegsskóla unga fólksins 2019 lögðu mikla áherslu á 

að kynna  unglingum sjávarútveginn í þeirra heimabyggð. Eins og Gunnþór B.  Ingvason 

framkvæmdastjóri Síldarvinnslunnar kemur inn á í viðtali við Morgunblaðið og segir að nú til 

dags sé hægt að alast upp í sjávarþorpum án þess að öðlast þekkingu á fiskveiðum og fiskvinnslu. 

Mikil breyting hafi orðið á sjávarútvegi 

síðustu ár. Hér áður fyrr var 

sjávarútvegurinn mikið nær fólkinu,  þá 

voru bátarnir fleiri en smærri og landað 

var við hverja bryggju. Vinnsla á afla  fór 

fram  á bryggjunni og gott dæmi um það 

er þegar síldin var söltuð. Nú til dags er 

skipaflotinn orðinn minni en skipin eru 

orðin stærri og afkastameiri  en áður  og 

landa þau á lokuðum hafnarsvæðum. Mynd 4: Nemendur  skoða fiskvinnslu.  
Ljósmynd: María Marta Bjarkadóttir 
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Mikil tæknivæðing hefur orðið í fiskvinnslu, reglur strangar og vinnslurnar lokaðar 

(Morgunblaðið, 2013, 13. september).   

Á mynd 5 má sjá hvernig stundaskráin var hjá nemendum sem tóku þátt í Sjávarútvegsskóla 

Austurlands sumarið 2019. Dagskráin var þétt því nóg var að skoða og heimsækja í þessu 

sjávarþorpi. Heimsótt voru fyrirtækin Egersund, Eskja og Laxar en þar fengu nemendur að 

kynnast starfsemi fyrirtækjanna, ásamt því að skoða starfsumhverfi þeirra (Viðauki 3).  

 

Mynd 5: Stundaskrá fyrir kennsluviku á Eskifirði sumarið 2019. Heimild: Sjávarútvegsmiðstöð Háskólans á 
Akureyri 

Í lok vikurnar var alltaf farið í spurningaleik eða svo kallað fiskiquiz upp úr námsefni og 

heimsóknum vikunnar til  að sjá hvað nemendur voru búnir að meðtaka. Skólavikunni lauk alltaf 

með pítsuveislu og  útskrift en nemendur fengu afhent viðurkenningarskjöl fyrir þátttöku sína í 

skólanum og einnig voru afhent ýmiss verðlaun fyrir skynmatið, fiskiquizið og aðrar þrautir sem 

kennarar höfðu lagt fyrir í vikunni. Reynt var að hafa kennsluna líflega og var hún brotin upp 

með leikjum og spilum sem kennarar höfðu þróað um námsefnið sem myndi svo nýtast 

krökkunum vel fyrir fiskiquizið í lok vikunnar. Á dagskránni má sjá lið sem er undir nafninu 

Rúsínan í pylsuendanum en það var heimsókn til björgunarveitarinnar (Viðauki 3). 

3.2.1 Námsefni Sjávarútvegsskóla unga fólksins 2019 

Í fyrirlestrinum Íslenskur sjávarútvegur er verið að kynna íslenskan sjávarútveg fyrir 

nemendum, stofnanir og menntunarmöguleika. Fyrirlesturinn er í formi glærusýninga þar sem 

byrjað er á að fræða  nemendur hversu margir á Íslandi starfa innan sjávarútvegsins og kemur 

það flestum á óvart hversu margir það eru, hvort sem um er  að ræða bein eða óbein störf innan 

atvinnugreinarinnar. Síðan eru   nemendum kynntar þrjár mikilvægar stofnanir sem  tengjast 

atvinnugreininni en þær eru Hafrannsóknarstofnun, Fiskistofa og Matís. Farið er yfir starfsemi 
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þeirra og  hlutverk þeirra innan sjávarútvegsins útskýrð. Slysavarnarskóli sjómanna er  kynntur 

til leiks með myndum og texta þar sem farið er yfir mikilvægi hans en hann hefur sinnt 

öryggisfræðslu fyrir sjómenn síðan árið 1985.  Farið er  í stuttu máli yfir stjórnun fiskveiða og 

kvótakerfið sem og framtíð sjávarútvegsins. Í lok fyrirlestrar er farið vel yfir þá 

menntunarmöguleika sem eru í boði innan sjávarútvegsins og reynt er að skapa  umræður í 

kringum þá. Þessi fyrirlestur hefur alltaf verið fyrsti fyrirlesturinn sem er  fluttur fyrir hvern hóp 

og finnst höfundi hann skipta miklu máli, farið er vel í undirstöður sjávarútvegsins og býður 

fyrirlesturinn upp á marga möguleika til  umræðna með nemendum (Háskólinn á Akureyri, e.d.). 

Markaðir íslenskra sjávarafurða er einn af fyrirlestrunum en hann er í formi glærukynningar. 

Verkefnastjórar á Austurlandi tóku upp þá nýjung 2019 að vera með hann í formi umræðna á 

meðan rölt var  í vettvangsferðir eða í vettvangsferðum t.d. þegar siglt var út að kvíunum í 

heimsóknin hjá Löxum á Eskifirði. Í fyrirlestrinum er farið í hversu mikið af veiddum fisk á Íslandi 

fer á erlendan markað, hvert hann er seldur og hvernig hann er fluttur erlendis. Farið er yfir 

helstu fisktegundir til útflutnings, hvernig fiskurinn er unninn og hvernig afurðirnar skiptast 

niður á milli heimsálfa. Hægt væri að gera glærukynninguna fyrir þennan fyrirlestur mun líflegri. 

Unglingarnir hafa mikinn áhuga á því að sjá hvert fiskurinn okkar fer út í heim (Háskólinn á 

Akureyri, e.d.). 

Nytjategundir við Ísland er vel myndskreyttur fyrirlestur sem skiptist niður í fjóra hluta,  í 

bolfisk, flatfisk, uppsjávarfisk og aðrar nytjategundir. Farið er yfir helstu fisktegundirnar í 

hverjum hluta og skapast oft miklar umræður í kringum þær en margir nemendanna þekktu 

áður einhverjar þeirra. Verkefnastjórar voru búnir að búa til spil og leiki sem tengdust helstu 

nytjategundum. Eftir fyrirlesturinn eða síðar í vikunni  voru leiknir eða spilaðir leikir úr efni 

fyrirlestrarins. Spilið og leikirnir eru ýmist í formi liða- eða einstaklingskeppni. Mikil stemning 

skapaðist  milli nemenda þegar kom að spilinu og leikjunum en þau voru dugleg að spyrja hvort 

þau væru með allar staðreyndirnar á hreinu og voru áköf um að læra meira til að eiga meiri  

vinningslíkur (Háskólinn á Akureyri, e.d.). 

Fiskveiðar við Ísland er fyrirlestur í formi glærukynninga með texta og myndum auk þess  

eru sýnd nokkur myndbönd. Þessi fyrirlestur er frekar þurr og langur en byrjað er á sögu 

fiskveiða frá 14. öld til dagsins í dag, ásamt því að skoða hvernig skip eru notuð til fiskveiða og 

veiðarfæri.  Verkefnastjórar á Austurlandi tóku þá ákvörðun að breyta aðeins þessum fyrirlestri 

eftir fyrsta kennsluhópinn þar sem það sást langar leiðir að nemendur höfðu ekki mikinn áhuga 
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og voru hálf sofandi í gegnum mest alla söguna þangað til að komið var að 21. öldinni en þar 

höfðu nemendur meiri skilning og gátu tengt betur við nútímann. Því var ákveðið  að  nefna 

einungis helstu aðalatriðin og einblína á þær miklu breytingar sem hafa orðið með tækninni á 

21. öld. Farið var vel yfir útlit skipa, hvað  einkennir þau og veiðina sem þau stunda. Að lokum 

var farið yfir helstu veiðarfæri, hvert veiðarfæri var tekið fyrir og útskýrt og horft var á 

myndband til að sjá hvernig þau eru notuð við veiðar. Nemendum fundust 

neðansjávarmyndböndin sem sýndu notkun veiðarfæranna mjög áhugaverð. Veiðarfærin voru 

tengd við skipin sem áður hafði veri farið yfir og einnig var tengt við þær fisktegundir sem eru 

veiddar með þeim. Þannig  fengu nemendur  ágæta heildarmynd yfir það hvaða fiskur er veiddur 

með hvaða veiðarfæri og á hverskonar skipi. Eftir þennan fyrirlestur var  farið í léttan leik til  að 

sjá hvaða staðreyndir nemendur höfðu lært af fyrirlestrinum. Verkefnastjórar nýttu sér það 

einnig ef gengið var fram hjá bryggju með nemendunum að spyrja hverskonar bátar og skip 

væru við bryggju, nemendur voru  fljótir að hjálpast að við  að telja upp einkenni þeirra og nefna 

hverskonar bátur eða skip þetta væri (Háskólinn á Akureyri, e.d.).  

Fyrirlesturinn Saga og þróun fiskvinnslu er í lengri kantinum og væri því sniðugt að reyna 

búta hann betur niður eða stytta hann og gera  ýtarlegri. Fyrirlesturinn fjallar um þær 

vinnsluaðferðir sem hafa verið notaðar í gegnum tíðina ásamt því að skoða hvernig nútíma 

tæknivæddar fiskvinnslur líta út. Farið er stuttlega yfir hvað við borðum af fisknum og í hvað við 

notum hliðarafurðirnar. Skoðuð eru myndbönd af fiskvinnslu um borð í skipum og í landi. 

Myndböndin eru misgóð,  þau sýna mismunandi vinnsluferli og nokkurn veginn út á hvað þetta 

gengur en fyrirlesturinn er alltof langur til  að halda athygli nemenda. Það þyrfti að skoða betur 

áherslur í þessum fyrirlestri, mörg myndbönd eru í þessari glærukynningu og eru mörg þeirra 

alltof löng þar sem aðalatriðin týnast og athygli nemenda er löngu farin.  

Fyrirslesturinn Gæðamál er í formi glærukynningar með myndum og texta, þar er farið 

ýtarlega í gæðamál, af hverju þau eru svo mikilvæg og hvað skiptir máli þegar kemur að því að 

framleiða afurðir með topp gæðum. Seinni hluti fyrirlestrarins fjallar um skynmat á fiski en 

skynmat er ein mikilvægasta aðferðin til að meta gæði matvæla. Farið er vel yfir hvernig á að 

framkvæma skynmat. Að loknum fyrirlestri voru nemendur látnir framkvæma skynmat á fiski 

sem verkefnastjórar voru búnir að útvega  (Háskólinn á Akureyri, e.d.). 

Kennslan mótaðist mikið af áhugasviði nemenda og út frá hverju bæjarfélagi fyrir sig þar 

sem verkefnastjórar reyndu eftir bestu getu að tengja efnið við nærumhverfi nemenda.  Reynt 
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var að breyta kennslunni eins mikið og hægt var yfir í verklegt form með ýmsum leikjum og 

spilum. Ávallt var byrjað á smá fyrirlestri til að draga fram mikilvægustu punktana. Þetta 

fyrirkomulag tókst vel og nemendur urðu þannig virkari í starfi og umræðum. Verkefnastjórar 

bjuggu til og þróuðu leiki samhliða kennslu og prófuðu sig áfram með þá eftir því sem á sumarið 

leið og urðu þeir því mismunandi milli byggðarlaga. Leikirnir voru oft tengdir við  áhugasvið  

hvers hóps og því var ekki farið alltaf í sama leikinn á hverjum kennslustað. Notast var við 

tuskubolta við kennsluna en verkefnastjórar vörpuðu þá upp spurningum í miðjum fyrirlestrum 

um efnið sem var búið að koma fram, sá sem fékk tuskuboltann átti svarréttinn. Með þessu  

fyrirkomulagi voru nemendur ávallt á tánum og reyndu að svara eftir bestu getu  hverju sinni. 

Það mætti athuga að finna annað kennslufyrirkomulag en glærukynningar þar sem margir 

sólríkir dagar voru yfir sumarið og því leiðinlegt að hanga inni yfir glærukynningum í miklum 

hita. Skoða mætti aðferðir sem bjóða upp á þann möguleika að færa kennsluna út þegar veðrið 

er gott  (Háskólinn á Akureyri, e.d.). 

3.4 Samantekt 
Framtíðarstefna Sjávarútvegsskóla unga fólksins er skýr og samkvæmt Guðrúnu Arndísi er 

stefna skólans að halda áfram að fræða unglina um mikilvægi, fjölbreytileika og þá möguleika 

sem sjávarútvegurinn býður upp á ásamt allri þeirri þjónustu og iðnaði sem tengist 

atvinnugreininni með einum eða öðrum hætti. Námsefni verður uppfært og lögð verður áhersla 

á tækni þar sem fjórða iðnbyltingin er hafin.  

Ein af helstu ástæðunum þess að Síldarvinnslan kom á fót Sjávarútvegsskólanum árið 2013 

var sú að lítið sem ekkert er kennt um sjávarútveg í grunnskólum landsins og ef  Aðalnámskrá 

grunnskóla er skoðuð er hvergi að finna neitt um sjávarútveg.  

 Námsefni Sjávarútvegsskólans spannar flestar hliðar sjávarútvegsins en leggja má meira 

upp úr því að gera námsefnið ferskara og líflegra. Eins og verkefnastjórar fengu það sumarið 

2019 var sumt af því í þyngri kantinum og erfitt að ná til unglinganna.  Verkefnastjórarnir dóu 

ekki ráðalausir og reyndu eftir bestu getu að búa til spil og leiki til  að lífga upp á það og ná betur 

til nemenda. Fyrirlestrarnir eru margir alltof bundnir við  glærukynningar og því erfitt stundum 

að sitja inni í heitum skólastofum þegar úti er blíðskaparveður.   
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4 Samstarfsaðilar, nemendur og umfjöllun 

4.1 Hverjir hafa komið að Sjávarútvegsskóla unga 
fólksins? 

Sjávarútvegsskóli unga fólksins er rekinn af Sjávarútvegsmiðstöð Háskólans á Akureyri í 

samvinnu við fyrirtæki í sjávarútvegi og tengdum greinum og vinnuskólum byggðalaga í þeim 

sveitarfélögum sem skólinn er starfræktur hverju sinni.  

  

 

 

 

Í töflu 1 má sjá þau sveitarfélög sem hafa komið að Sjávarútvegsskólanum.  

Tafla 1:Fjöldi sveitarfélaga sem hafa komið að Sjávarútvegsskólanum á árunum 2013 - 2019. Heimild: 
Sjávarútvegsmiðstöð Háskólans á Akureyri 

Akureyrarbær Grýtubakkahreppur 

Dalvíkurbyggð Norðurþing 

Fjallabyggð Seyðisfjarðarkaupstaður 

Fjarðabyggð Sveitarfélagið Hornafjörður 

Fljótdalshérað Vopnafjarðarhreppur 

 

Mynd 6: Guðrún Arndís Jónsdóttir og Sigurður Steinn Einarsson að 
undirrita samninga um Sjávarútvegsskóla unga fólksins fyrir sumarið 2019. 
Ljósmynd: Hákon Ernuson. Heimild: Síldarvinnslan hf. 
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Þessi sjö sumur sem Sjávarútvegsskóli unga fólksins hefur verið starfræktur, í tíu 

sveitarfélögum á landinu,  segir okkur að á hverju ári hefur bæst við að minnsta kosti eitt 

sveitarfélag.  

Verkefnastjórar Sjávarútvegsskóla unga fólksins ákveða hvenær kennsla fer fram á hverjum 

kennslustað í samstarfi við vinnuskólana á hverjum stað. Allir nemendur Sjávarútvegsskólans 

eru starfsmenn hjá vinnuskólunum í þeim sveitarfélögum sem skólinn er kenndur hverju sinni 

og sjá vinnuskólarnir um að taka á móti skráningum í Sjávarútvegsskólann (Viðauki 3). 

Í töflu 2 má sjá þau fyrirtæki og hafnarsjóði sem hafa komið að Sjávarútvegsskóla unga 

fólksins með einum eða öðrum hætti á því tímabili sem skólinn hefur verið starfræktur, eða frá 

árinu 2013. 

Tafla 2: Fyrirtæki sem hafa komið að Sjávarútvegsskóla unga fólksins á árunum 2013 - 2019. Heimild: 
Sjávarútvegsmiðstöð Háskólans á Akureyri 

Bæjarsjóður Fjallabyggðar   HB Grandi hf. / Brim hf. 

 Egersund hf. Kælismiðjan Frost ehf. 

Eskja hf. Laxar ehf. 

Fiskmarkaður Siglufjarðar Loðnuvinnslan hf.  

Fóðurverksmiðjan Laxá hf. Norlandia ehf.  

Frosti ehf. Rafeyri ehf.  

Genís ehf. Raftákn ehf.  

Gjögur hf. Samherji hf. 

GPG ehf. Síldarvinnslan hf / Gullberg 

Hafnarsjóður Fjarðabyggðar Skinney – Þinganes hf. 

Hafnarsjóður Seyðisfjarðar Slippurinn ehf. 

Hafnarsjóður Vopnafjarðar Vélfag ehf.  

 

Starfsemi Sjávarútvegsskóla unga fólskins hefur verið möguleg vegna aðkomu og styrkja 

þessa fyrirtækja og hafnarsjóða í gegnum árin en þau hafa alfarið greitt kostnað skólans og án 

samstarfs við þau væri starfsemin ekki möguleg.  
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4.2 Nemendafjöldi  
Sjávarútvegsskóli unga fólksins hefur farið stækkandi og má segja að þátttakan hafi meira en 

tvöfaldast árið 2017 en þá var Sjávarútvegsskóli Norðurlands settur í fyrsta skipti. Á þessum sjö 

sumrum sem  Sjávarútvegsskóli unga fólksins hefur verið starfandi  hafa samtals 601 nemendur 

verið útskrifaðir.  

Á mynd 6 hér að neðan má sjá greinilegan vöxt Sjávarútvegsskóla unga fólksins, en 

Sjávarútvegsskólinn hefur stækkað töluvert frá því  hann var stofnaður. Nemendafjöldi hefur 

aukist á milli ára nema  2017- 2018 þá kom smá lægð en svo jókst hann aftur á milli áranna 2018 

og 2019. Nemendafjöldi hefur aldrei verið jafn mikill eins og sumarið 2019 en þá útskrifuðust 

147 nemendur úr skólanum frá níu kennslustöðum á Austur- og Norðurlandi.  

 

 

Mynd 7: Fjöldi útskrifaðra nemenda á ári, tímabilið 2013 - 2019. Mynd: María Marta Bjarkadóttir.  
Heimild: Sjávarútvegsmiðstöð Háskólans á Akureyri 
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Á mynd 7 má sjá fjölda útskrifaðra nemenda eftir kennslustöðum á Austurlandi árin 2013 - 

2016. Gaman er að sjá að þátttakan hjá unglingum í Neskaupstað stendur upp úr og af þessum 

fjórum sumrum er fjölmennasti kennslustaðurinn á þessu tímabili í Neskaupstað þar sem 

skólinn var stofnaður á sínum tíma. Árið 2014 tóku 18 nemendur frá Eskifirði þátt en árið eftir 

eða 2015 var þátttakan helmingi minni á þeim kennslustað. Árið 2016 jókst hún aftur og tóku 

þá 14 nemendur frá Eskifirði þátt í Sjávarútvegsskóla Austurlands. Nemendahóparnir  á 

Fáskrúðsfirði hafa farið lítillega minnkandi  á tímabilinu 2014 – 2016. Fámennasti hópurinn sem 

tók þátt á þessu tímabili var á Seyðisfirði árið 2016, en skýringin á því getur verið að árgangurinn 

hafi verið lítill þetta árið eða fáir skráðir í vinnuskólann. 

 

 

Mynd 8: Fjöldi útskrifaðra nemenda eftir kennslustöðum árin 2013 - 2016. Mynd: María Marta Bjarkadóttir 
Heimild: Sjávarútvegsmiðstöð Háskólans á Akureyri. 
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Á mynd 8 má sjá fjölda útskrifaðra nemenda eftir kennslustöðum á Austur- og Norðurlandi 

árin 2017 - 2019. Sjá má að stærstu nemendahóparnir þessi þrjú sumur eru frá Akureyri en þar 

eru kennsluvikurnar fleiri en á hinum kennslustöðunum. Nemendum á Akureyri var skipt niður 

í fjóra hópa árin 2017 og 2018 og á árinu 2019 var nemendum skipt niður í 3 hópa. Fjöldi 

nemenda á Dalvík hefur farið minnkandi á milli ára. Skráning á Austurlandi (Eskifirði, 

Fáskrúðsfirði, Neskaupstað, Seyðisfirði og Vopnafirði) hefur verið frekar jöfn milli ára og er 

meðalþátttaka á þessum stöðum 54 nemendur á ári. Stærsti hópurinn á Austurlandi á þessu 

tímabili hefur verið á Fáskrúðsfirði, en þar eru í raun tveir hópar að koma saman á 

kennslustöðina eða unglingar frá Fáskrúðsfirði og Reyðarfirði.  Þátttaka hefur aldrei verið jafn 

mikil eins og árið 2019 en  kennslustaðir voru níu talsins og er það mesti fjöldi kennslustaða frá 

upphafi skólans.  

 

  

Mynd 9: Fjöldi útskrifaðra nemenda eftir kennslustöðum árin 2017 – 2019. Mynd: María Marta Bjarkadóttir. 
Heimild: Sjávarútvegsmiðstöð Háskólans á Akureyri. 

  

6
8

9

5

2
0

1
3

1
0

6 6

4
3

8 1
0 1

5

1
1 1
3

1
0 1
1

6
9

3

9

1
5 1
6

4

1
1 1
3

7

A
K

U
R

E
Y

R
I

D
A

L
V

ÍK
 

E
S

K
IF

JÖ
R

Ð
U

R

F
Á

S
K

R
Ú

Ð
S

F
JÖ

R
Ð

U
R

H
Ú

S
A

V
ÍK

N
E

S
K

A
U

P
S

T
A

Ð
U

R

S
E

Y
Ð

IS
F

JÖ
R

Ð
U

R
 

V
O

P
N

A
F

JÖ
R

Ð
U

R

A
K

U
R

E
Y

R
I

D
A

L
V

ÍK
 

E
S

K
IF

JÖ
R

Ð
U

R

F
Á

S
K

R
Ú

Ð
S

F
JÖ

R
Ð

U
R

H
Ú

S
A

V
ÍK

N
E

S
K

A
U

P
S

T
A

Ð
U

R

S
E

Y
Ð

IS
F

JÖ
R

Ð
U

R

V
O

P
N

A
F

JÖ
R

Ð
U

R

A
K

U
R

E
Y

R
I

D
A

L
V

ÍK
 

E
S

K
IF

JÖ
R

Ð
U

R

F
Á

S
K

R
Ú

Ð
S

F
JÖ

R
Ð

U
R

F
JA

L
L

A
B

Y
G

G
Ð

G
R

E
N

IV
ÍK

N
E

S
K

A
U

P
S

T
A

Ð
U

R

S
E

Y
Ð

IS
F

JÖ
R

Ð
U

R

V
O

P
N

A
F

JÖ
R

Ð
U

R

2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

FJ
Ö

LD
I N

EM
EN

D
A

KENNSLUSTAÐIR EFTIR ÁRUM

FJÖLDI ÚTSKRIFAÐRA NEMENDA EFTIR 
KENNSLUSTÖÐUM 2017-2019



 

 19 

4.3 Umfjöllun um Sjávarútvegsskóla unga fólksins 
Sjávarútvegsskóli unga fólksins hefur fengið mikla umfjöllun í fjölmiðlum og hefur starfsemi 

skólans vakið mikla athygli. Finna má ýmsar greinar um starfsemi skólans hjá fjölbreyttum 

fjölmiðlum og tímaritum en einnig má finna greinar á heimasíðum nokkurra 

sjávarútvegsfyrirtækja.  

Fjölmiðlar, heimasíður fyrirtækja og tímarit sem fjallað hafa um starfsemi skólans: 

− Auðlindin 

− Austurfrétt  

− Fiskifréttir 

− Fréttablaðið 

− Háskólinn á Akureyri 

− Kaffið 

− Loðnuvinnslan 

− Morgunblaðið 

− RÚV 

− Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi 

− Síldarvinnslan  

− Tímaritið Sjávarafl 

− Tímaritið Útvegsblaðið 

− Vikudagur 

− Vísir 

Sjávarútvegsskóli unga fólksins heldur úti Facebook síðu undir nafninu Sjávarútvegsskólinn. 

Síðan er virk á meðan skólastarfinu stendur og  hefur fengið góðar móttökur en þar er skólinn 

með yfir 500 fylgjendur sem fylgjast með hvað nemendur eru að gera í hverri viku á mismundi 

kennslustöðum. Síða skólans var stofnuð  sumarið 2016 og hefur hún verið misvirk síðan. Á 

henni  má lesa færslur um skólastarfið á hverjum tíma og þar eru margar skemmtilegar myndir 

og myndbönd af nemendum að taka þátt í kennslu, vettvangsferðum, leikjum og sprelli með 

björgunarsveitum en starf skólans er mjög fjölbreytt og skemmtilegt (Viðauki 2). 

Sjávarútvegsskóli unga fólksins er einnig með Instagram aðgang og má finna hann undir 

nafninu Sjávarútvegsskólinn, en þar er hægt að fylgjast með skólanum í formi mynda og 

myndbanda með smá texta skýringum. Instagram aðgangurinn var stofnaður sumarið 2018 en 

tilgangurinn var að ná frekar til unglinganna. Instagram síðan er með um 90 fylgjendur og var 

mjög virk sumarið 2019 (Viðauki 2). 
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Háskólinn á Akureyri birti mjög skemmtilega frétt um Sjávarútvegsskóla unga fólksins á 

heimasíðu sinni sumarið 2019. Í fréttinni má sjá margar og fjölbreyttar myndir frá starfi skólans 

ásamt umfjöllun um starfsemi hans. Einnig má þar finna viðtal sem var tekið við Eyjólf 

Guðmundsson, rektor Háskólans á Akureyri og hafði Eyjólfur þetta að segja um starfsemi 

skólans: 

Mikilvægi Sjávarútvegsskólans í þessum minni sveitarfélögum á landsbyggðinni er 

ómetanlegt. Margir þessara unglinga þekkja vafalaust til sjávarútvegsins – hann er allt 

umlykjandi – en með fræðilegri- og lifandi nálgun er hægt að varpa ljósi á framþróunina og 

nýja möguleika sem einmitt þessir unglingar gætu haft á framtíð sjávarútvegsins um allt 

land. Í breyttu starfsumhverfi sjávarútvegsins hafa unglingar í dag færri tækifæri til að starfa 

beint hjá fyrirtækjunum og því er Sjávarútvegsskólinn nauðsynleg tenging við unga fólkið, 

segir Eyjólfur Guðmundsson, rektor Háskólans á Akureyri. (Háskólinn á Akureyri, 2019, 5. 

júlí) 

Sumarið 2019 fékk Sjávarútvegsskóli Austurlands 

heimsókn frá frétta- og þjóðlífsþættinum Landanum frá 

sjónvarpsstöðinni RÚV og vakti það mikla lukku hjá 

nemendum. Landinn tók þátt í einum degi í skólanum og 

fór kennsla fram á Seyðisfirði þann dag. Farið var í 

heimsókn til Björgunarsveitarinnar Ísólfs og bauð sveitin 

nemendum upp á siglingu, skoðun á sjávarlífi með 

neðansjávardróna, að blása upp neyðarbjörgunarbát 

ásamt því að stökkva í sjóinn. Síðan var haldið yfir í 

fiskvinnsluna hjá Síldarvinnslunni þar sem nemendur 

framkvæmdu skynmat á fiski. Þátturinn var sýndur   á 

RÚV þann 6. október 2019. Hægt er að skoða 

myndklippu úr þættinum inni á heimasíðu RÚV (RÚV, 

2019, 6. október).   

Á Sjávarútvegsráðstefnunni sem var haldin í Hörpu þann 7. – 8. nóvember 2019 flutti 

Arnfríður Eide Hafþórsdóttir erindi um Sjávarútvegsskólann á málstofunni „Ungur nemur 

Mynd 10: Nemendur í viðtali fyrir frétta- 
og þjóðlífsþáttinn Landann.  
Ljósmynd: María Marta Bjarkadóttir 
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undirdjúpin“ – Kynning á fræðsluefni um 

sjávarútveg, sjávarlífverur og hafsbotninn. 

Erindi Arnfríðar fjallaði um starfsemi og 

þróun Sjávarútvegsskólans ásamt mikilvægi 

þess að fræða ungt fólk um atvinnugreinina 

sjávarútveg. „Mennt er máttur“ eru meðal 

orða sem Arnfríður lagði áherslu á í kynningu 

sinni á ráðstefnunni en glærukynningu 

hennar er hægt að nálgast á heimasíðu 

ráðstefnunnar (Sjávarútvegsráðstefnan, 

e.d.). 

4.4 Upplifanir nemenda  
Segja má að Sjávarútvegsskóli unga fólksins sé gott verkfæri til að kynna atvinnugreinina fyrir 

nýjum markhópi. Þeir unglingar sem höfðu aldrei velt fyrir sér sjávarútvegi fá áhuga og er 

skólinn frábær til að aðstoða unglinga á leið sinni út í atvinnulífið. Mörg viðtöl hafa verið tekin 

við nemendur en það sem kemur mjög oft fram  þar er að það kemur þeim á óvart hversu 

fjölbreytt störf eru innan sjávarútvegsins og hversu menntun starfsmanna er fjölbreytileg.  

Útvegsblaðið tók viðtal við Maríu Rún Karlsdóttur árið 2013 en þá var hún ein af 

nemendunum sem stunduðu nám í Sjávarútvegsskóla Síldarvinnslunnar. María segir í viðtalinu 

að það hafi komið henni mikið á óvart hversu margir koma að sjávarútveginum, hversu mikið 

umfang er í kringum hann og að störf tengd atvinnugreininni gætu verið svona margbreytileg. 

„Maður sér bara fyrir sér fólkið í frystihúsinu og úti á sjó en síðan eru miklu fleiri sem koma að 

þessu en maður heldur.“ Maríu fannst skólinn hafa verið skemmtilegur og fræðandi og áhugi 

hennar á sjávarútvegi hafi aukist að loknu námi (Sigrún Arna Geirsdóttir, 2013). 

Tímaritið Sjávarafl fjallaði um starfsemi Sjávarútvegsskóla Fjarðabyggðar í tímaritinu sem  

gefið var út í september 2014. Þar má meðal annars sjá viðtöl við fimm nemendur sem 

stunduðu nám við skólann sumarið 2014. Viðtölin eru öll skemmtileg á sinn hátt og upplifun 

nemenda misjöfn, en Stefán Alex Elvarsson frá Fáskrúðsfirði segir: „Það eru ótrúlega mörg störf 

sem tengjast sjónum og sjávarútveginum almennt. Mér fyndist mest spennandi að vera 

skipstjóri á skipi eins og Berki eða Hoffelli. Þessi skip eru nánast eins og fljótandi hótel“. 

Mynd 11: Arnfríður að flytja erindi sitt um 
Sjávarútvegsskóla unga fólksins á 
Sjávarútvegsráðstefnunni í Hörpu. Ljósmynd: Aðsend 
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Spennandi verður að sjá hvort Stefán verði skipstjóri í framtíðinni. Kristrún Thanyathon var 

einnig meðal nemenda sem tekið var viðtal við og segir hún:  „Það var gaman að fá að fara í alla 

skrýtnu sloppana í fiskvinnslustöðvunum og skoða græjurnar sem notaðar eru við vinnsluna. 

Svo fengum við að smakka fiskimjöl. Það var ekki gott en gaman að hafa smakkað það.“ (Sædís 

Eva Birgisdóttir (ritstjóri), 2014).  

Malen Valsdóttir var ein af nemendunum sem tóku þátt í Sjávarútvegsskóla Austurlands 

sumarið 2017 og tók heimasíða Loðnuvinnslunnar hana í stutt viðtal. Í viðtalinu hafði Malen orð 

á því að dagarnir væru búnir að vera fróðlegir og skemmtilegt í skólanum. „Við lærum ýmislegt 

um fiska, t.d. hvað þeir heita, um veiðafæri og mismunandi tegundir báta. Þá lærum við hvernig 

fiskurinn er unninn og hvert hann fer þegar hann er tilbúinn“ (Loðnuvinnslan, 2017, 13. júlí). 

Eins og áður hefur komið fram þá kíkti frétta- og þjóðlífsþátturinn Landinn frá 

sjónvarpsstöðinni RÚV í heimsókn þegar Sjávarútvegsskóli unga fólskins var staddur á 

Seyðisfirði sumarið 2019 en þar tók Þórgunnur Oddsdóttir dagskárgerðarmaður viðtöl við 

nokkra nemendur. Krista Þöll Snæbjörnsdóttir var ein þeirra nemenda sem tekin var í viðtal og 

segir hún: „Þetta gæti alveg komið sér vel í framtíðinni, ef maður ætlar að fara í eitthvað svona, 

þá veit maður grunninn“. Þórgunnur spyr Kristu svo í lokinn hvað sé búið að vera 

skemmtilegast? Krista Þöll svarar henni með bros á vör; „Fara á bátinn og hoppa í sjóinn“. Emma 

Rós Ingvarsdóttir fór einnig í viðtal hjá Þórgunni og hafði hún þetta að segja um 

Sjávarútvegsskólann:  

Við erum búin að læra fullt um fiska og allskonar fiskstofnanir, hvernig á að blóðga fisk og 

slægja hann. Hvernig á að rannsaka hann, hvort hann sé hreinn og hvort það sé hægt að 

borða hann og allskonar þannig. Þetta er búið að vera mjög gaman (Þórgunnur Oddsdóttir, 

2019, 6. október). 

Í lok viðtalsins var Emma spurð hvort þetta hafi komið henni á óvart? „Já mjög, ég vissi 

eiginlega ekki neitt um þetta áður og núna kom ég hingað, algjör tilbreyting og er búin að læra 

fullt“  svaraði Emma (Þórgunnur Oddsdóttir, 2019, 6. október).  
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5 Niðurstöður 
Í upphafi ritgerðarinnar voru settar fram ritgerðarspurngarnar:  

1. Hvernig hefur til tekist með Sjávarútvegsskóla unga fólksins og hver hafa áhrif hans 

verið? 

2. Hver hefur umfjöllun fjölmiðla um skólann verið? 

3. Hverjar hafa upplifanir nemenda verið sem hafa tekið þátt í skólanum? 

4. Hver er framtíðarstefna Sjávarútvegsskóla unga fólksins? 

Niðurstöður rannsóknarspurningar eitt, eru þær að starfsemi Sjávarútvegsskóla unga fólksins 

hefur tekist með góðum árangri og áhrif hans hafa verið góð og mikilvæg í kennslu um íslenskan 

sjávarútveg. Segja má að Sjávarútvegsskólinn sé nauðsynlegur í samfélaginu þar sem kennslu 

um þessa mikilvægu undirstöðuatvinnugrein er mjög ábótavant í íslenska skólakerfinu. Nú er 

601 unglingur á þessum sjö árum fróðari um þá stóru og víðtæku atvinnugrein sem 

sjávarútvegur og tengdar greinar eru og vonar höfundur að þessi fróðleikur muni nýtast þeim 

vel í framtíðinni.  

Á þessum sjö sumrum sem Sjávarútvegsskóli unga fólksins hefur verið starfræktur hefur  

verið kennt á ellefu stöðum í tíu sveitarfélögum. Fjöldi kennslustaða á einu starfsári hafa aldrei 

verið jafn margir  og sumarið 2019, níu talsins. Nemendafjöldinn hefur vaxið  milli ára, en aðeins 

dró úr aðsókn árin 2015 og 2018 eins og sjá má á mynd 6.   

Sjávarútvegsskóli unga fólksins hefur vakið mikla athygli í samfélaginu og sýna niðurstöður 

rannsóknarspurningar tvö, að skólinn hefur fengið góða umfjöllun hjá ýmsum fjölmiðlum, 

heimasíðum og tímaritum en sú umfjöllun sem vakti hvað mestu athygli var þegar skólinn fékk 

að vera hluti af frétta- og þjóðlífþættinum Landanum á sjónvarpsstöðinni RÚV í október 2019. 

Skólinn hefur verið sýnilegur á netmiðlunum , Facebook og Instagram en þar er hægt að skoða 

færslur um starf skólans á hverjum kennslustað fyrir sig ásamt fjölda mynda og myndbanda.  
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 Niðurstöður rannsóknarspurningar þrjú, sýna að upplifanir nemenda eru mismunandi og 

ekki alltaf það sama sem stendur upp úr hjá öllum. Áhugavert er að skoða viðtölin sem hafa 

verið tekin við nemendur í gegnum árin og sjá hver áhrif Sjávarútvegsskólans hafa verið á líf 

þeirra. Flestir nemendur koma inn á það  í viðtölunum að það komi þeim á óvart hversu 

víðtækur sjávarútvegurinn er og hversu margir koma að honum. Aðeins hluti nemenda gat gert 

sér grein fyrir broti af þeim menntunarmöguleikum sem í boði eru fyrir störf innan 

sjávarútvegsins og var farið vel yfir með þeim hvaða menntunarmöguleikar eru í boði tengdir 

sjávarútvegi. Það vakti mikla athygli meðal nemenda hversu fjölbreytt menntunin er innan 

atvinnugreinarinnar og fóru sumir nemendur að kynna sér enn betur menntunarmöguleikana 

að lokinni skólaviku. Þar með má segja að búið sé að vekja áhuga hjá 601 unglingi á 

möguleikanum á að mennta sig og vinna innan sjávarútvegsins.   

Framtíðarstefna skólans er skýr og niðurstöður rannsóknarspurningu fjögur, eru þær að 

stefna Sjávarútvegsskóla unga fólksins   er að  bjóða upp kennslu í fleiri landshlutum á komandi 

árum. Námsefni skólans verður uppfært á milli ára og einblínt verður á almennan sjávarútveg 

ásamt þeim breytingum sem eiga sér stað í atvinnugreininni hverju sinni. Gott dæmi um það er 

tæknivæðingin sem hefur átt sér stað innan sjávarútvegsins síðustu ár og því kjörið að leggja 

meiri áherslu á tækni í námsefninu þar sem fjórða iðnbyltingin er hafin. Aðalmarkmið skólans 

verður samt alltaf að fræða yngri kynslóðina um mikilvægi, fjölbreytileika og þá möguleika sem 

að sjávarútvegurinn býður upp á og allt sem  honum tengist. 
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6 Umræður 
Höfundur telur framtak Sjávarútvegsskólans vera mjög mikilvægt fyrir atvinnugreinina og 

íslenskt samfélag og vonast til  að sjá starfsemi skólans aukast á komandi árum. Það er þörf fyrir 

meiri kennslu um íslenskan sjávarútveg í grunnskólum landsins og að upplýsa yngri kynslóðina 

betur um atvinnugreinina þar sem sjávarútvegurinn er ein af helstu undirstöðuatvinnugreinum 

landsins.  

Sem verkefnastjóri Sjávarútvegsskóla Austurlands sumarið 2019 fékk höfundur góða 

innsýn í starfsemi skólans og upplifði  hversu mikilvægur þessi skóli er, sértaklega fyrir smærri 

sjávarþorp á landsbyggðinni. Unglingarnir sem komu í skólann  vissu mismikið um sjávarútveg 

en þar spilaði inn í hvort fjölskyldumeðlimir störfuðu innan greinarinnar eða ekki. Allir 

nemendur sýndu áhuga á námi og starfi skólans en fljótlega sáu verkefnastjórar hvar áhugi 

hvers og eins hóps var í námsefni skólans, sumt heillaði meira en annað og því var reynt að fara 

ítarlegar í það efni  sem vakti mestan áhuga  hverju sinni.  

Verkefnastjórar bjuggu til og þróuðu eftir bestu getu leiki og spil upp úr námsefni 

skólans til að geta brotið   kennsluna upp og með þessum leikjum   mynduðust skemmtilegar 

umræður  milli nemenda um sjávarútveginn. Frábært væri að hafa kennslufyrirkomulag sem 

býður líka upp á að færa kennsluna út þar sem margir heitir sumardagar eru á meðan kennsla 

fer fram og  er því oft mjög heitt í kennslustofum sem  ekki aðstoðar  nemendur við  

einbeitningu.  

Vettvangsferðir í fyrirtækin eru líka oftast einn af hápunktum kennsluvikunnar og er 

mjög ánægjulegt að sjá hvað sjávarútvegsfyrirtækin á hverjum stað  eru opin fyrir því að taka á 

móti nemendum, kynna  starfsemi sína og leyfa þeim að sjá starfsumhverfi fyrirtækjanna sem 

eru eins misjöfn og þau eru mörg.  

Samstarf við björgunarsveitirnar var nýjung hjá Sjávarútvegsskóla unga fólksins sumarið 

2019 og hitti það samstarf í mark hjá unglingunum. Sumir unglingarnir voru  þegar skráðir í 

unglingadeildir sveitanna en margir ákváðu að skrá sig í deildirnar eftir þessar heimsóknir. 

Kynning og afþreying björgunarsveitanna var misjöfn á milli kennslustaða en á öllum stöðum 
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var skemmtileg stemning og mikið fjör, segja má að þær heimsóknir hafi klárlega staðið upp úr  

á öllum kennslustöðunum sumarið 2019. 

Mikilvægt er fyrir verkefnastjórana að ná til unglingana og þurftu þeir stundum að haga 

sér eins og unglingar en samt sem áður að halda aga, með því fengu verkefnastjórarnir strax 

virðingu unglinganna. Verkefnastjórarnir tóku virkan þátt með nemendum í öllu starfi og náðu 

þeir sérstaklega vel til þeirra í heimsóknum hjá björgunarsveitunum þar sem unglingunum 

fannst mjög gaman þegar verkefnastjórarnir tóku þátt í þeirri skemmtun sem 

björgunarsveitirnar buðu upp á svo sem að stökkva í sjóinn.  

Fjölmiðlar hafa fjallað um starfsemi skólans á hverju ári og hefur hún ávallt verið jákvæð. 

Umfjöllun um skólann hefur hins vegar verið mismikil á milli ára og segja má að 

Sjávarútvegsskólinn hafi fengið mjög mikla og frábæra umfjöllun sumarið 2019 en þá kom t.d. 

frétta- og þjóðlífsþátturinn Landinn frá sjónvarpsstöðinni RÚV í heimsókn. Nauðsynlegt er fyrir 

skólann að vera sýnilegur á sínum miðlum ásamt að vekja athygli ýmissa fjölmiðla til  að sýna 

almenningi hversu mikilvæg starfsemi skólans er og með því gætu fleiri byggðarlög viljað slást  

í hópinn.  

Huga þarf betur að því í framtíðinni að brjóta   kennsluna enn frekar upp en hún er of mikið 

í fyrirlestrarformi sem er háð glærukynningum. Slíkar kennsluaðferðir eru vissulega 

nauðsynlegar líka til  að sýna myndir og myndbönd. „Myndir segja oft meira en þúsund orð“ og 

á það vel við í sjávarútveginum en hægt er að útskýra margt með myndum og myndböndum til  

að auðvelda skilning nemenda og til þess að minnka flækjustigið við útskýringu. Eins og 

kennslufyrirkomulagið hefur verið er það mjög einhæft og erfitt að halda athygli unglinga í 

gegnum heilu fyrirlestrana hvern á eftir öðrum. Nauðsynlegt er að kennslan sé fjölbreytt og 

lífleg, en hún getur mjög auðveldlega verið þurr, þung og/eða einhæf.   

Í framtíðinni myndi höfundur vilja sjá starfsemi Sjávarútvegsskólans á landsvísu, því það er 

ekki síður mikilvægt fyrir unglinga sem búa á stærri stöðum að fá að kynnast og fræðast um 

hversu víðtækur sjávarútvegurinn er. Fræða þarf alla unglinga landsins því þau gera sér enga 

grein fyrir öllum þeim tækifærum sem eru í boði í nútíma sjávarútvegi og þá fjölbreyttu 

menntunarmöguleika   og starfa sem í boði eru  innan sjávarútvegsins. Einnig er hægt að færa 
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starfsemina á fleiri skólastig, en verkefnastjórarnir á Austurlandi sumarið 2019 tóku það á sínar 

hendur og buðu  leikskólabörnum á elstu deild í sumum byggðarlögum í heimsókn að loknum 

starfsdegi unglinganna, en heimsóknin var þá gjarnan á þeim degi sem skynmatið var 

framkvæmt. Þar fengu leikskólabörnin að skoða og fræðast um fiskana sem notaðir voru við 

skynmatið og vakti það mikla lukku meðal barnanna.  

Með meiri sýnileika, umfjöllun og góðri kynningu getur skólinn stækkað verulega. Því stærri 

sem skólinn verður því mikilvægara verður gott skipulag og utanumhald. Það væri gott ef 

möguleiki væri að ráða inn einstakling sem hefði umsjón með skólanum á landsvísu og sinnti 

starfi skólastjóra. Sá myndi starfa allt árið í ýmsum verkefnum tengdum starfsemi og 

undirbúningi skólans sem og uppfærslu á námsefni og ráða inn einstaklinga til að sjá um kennslu 

í öllum landshlutum yfir sumarið.  

Orðatiltækið „mennt er máttur“ er einhvern veginn aldrei of oft sagt og  er mikilvægt að 

unglingunum sé vel kunnugt um þá möguleika sem eru í boði hvort sem það er innan 

sjávarútvegsins eða í öðrum atvinnugreinum. Höfum unglingana vel upplýsta, höldum áfram að 

kynna fyrir þeim fleiri möguleika og opnum fleiri dyr inn í framtíðina.  
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Viðaukar 

Viðauki 1 
Skýrsla um sjávarútvegsskólann 2017 

Verkefnið „Sjávarútvegsskólinn“ var í höndum Háskólans á Akureyri í annað sinn. Samstarf 

fyrirtækja á Austurlandi frá því árið 2016 hélt áfram að sama leyti fyrir utan Skinney-Þinganes 

sem datt út vegna þess að engir krakkar skráðu sig í skólann á Höfn. Samstarfsfyrirtæki á 

Austurlandi voru því Síldarvinnslan, Eskja, Gullberg, Loðnuvinnslan og HB Grandi. Kennsla fór 

fram á Austurlandi frá 19. júní.- 21. júlí og voru 47 útskrifaðir nemendur af 57 skráðum 

nemendum. 

Sjávarútvegsskólinn var stofnaður á Norðurlandi í fyrsta skipti og tóku 7 fyrirtæki þátt í 

verkefninu. Samherji, kælismiðjan Frost, fóðurverksmiðjan Laxá, Slippurinn og GPG tóku fullann 

þátt í verkefninu en Rafeyri og Raftákn styrktu verkefnið einnig. Kennsla fór fram frá 12. júní- 

28. júlí, þar sem kennt var í eina viku á Húsavík, eina viku á Dalvík og fjórar vikur á Akureyri. 

Skráðir nemendur á Norðurlandi voru 131 en 90 nemendur voru útskrifaðir. 

Í neðangreindri töflu má sjá kennslustaði, kennsluviku, kennsluaðstöðu, hvaðan nemendur 

komu og skráðir og útskrifaðir nemendur. 

Tafla 1: Yfirlit yfir sjávarútvegsskólann 2017 

Kennsluvik
a 

Kennslustaður Kennsluaðstaða Nemendur 
frá 

Skráðir 
nemendu
r 

Fjöldi 
útskrifaðr
a 

12-16. júní Akureyri Rósenborg Akureyri 26 23 

19-23. júní Akureyri Rósenborg Akureyri 25 14 

Vopnafjörður Mikligarður Vopnafirði 5 6 

26-30. júní Húsavík Íþróttahús Norðurþingi 16 13 

Neskaupsstaðu
r Safnahús 

Neskaupssta
ð 8 10 

3-7. júlí 
Dalvík Dalvíkurskóli 

Dalvíkurbygg
ð 14 9 

Eskifjörður Skrifstofuhúsnæ
ði Eskju 

Eskifirði 14 5 
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11-14. júlí Fáskrúðsfjörðu
r 

Grunnskóli Fásk. Fáskrúðsfirði 
og 
Reyðarfirði 

21 20 

17-21. júlí Akureyri Rósenborg Akureyri 25 15 

Seyðisfjörður Silfurhöllin Seyðisfirði og 
Egilsstöðum 

9 6 

24-28. júlí Akureyri Rósenborg Akureyri 25 16 

    188 137 

 

Í heildina litið gekk skólinn á báðum landshlutum vel en nokkra hluti þarf að laga fyrir næsta ár. 

Þar á meðal er eftirfylgni skráninga hjá vinnuskólum þar sem einungis 137 nemendur mættu af 

þeim 188 sem skráðir voru. Útskrifaðir nemendur á Norðurlandi voru 90 og 48 á Austurlandi. 
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Viðauki 2 
Skýrsla um sjávarútvegsskólann 2018 

Inngangur og uppgjör 

Verkefnið „Sjávarútvegsskólinn“ var í höndum Háskólans á Akureyri í þriðja sinn. Samstarf 

fyrirtækja á Austurlandi frá því árið 2017 hélt áfram að sama leyti og samstarfsfyrirtæki á 

Austurlandi voru því Síldarvinnslan, Eskja, Gullberg, Loðnuvinnslan og HB Grandi. Kennsla fór 

fram á Austurlandi frá 18. júní.- 20. júlí og voru 59 útskrifaðir nemendur af 82 skráðum 

nemendum. 

Sjávarútvegsskólinn var haldinn í annað skipti og tóku 6 fyrirtæki þátt í verkefninu. Samherji, 

kælismiðjan Frost, fóðurverksmiðjan Laxá og GPG tóku fullann þátt í verkefninu en Rafeyri og 

Sæplast styrktu verkefnið einnig. Kennsla fór fram frá 11. júní- 20. júlí, þar sem kennt var í eina 

viku á Húsavík, eina viku á Dalvík og fjórar vikur á Akureyri. Skráðir nemendur á Norðurlandi 

voru 101 en 62 nemendur voru útskrifaðir. 

Í neðangreindri töflu má sjá kennslustaði, kennsluviku, kennsluaðstöðu, hvaðan nemendur 

komu og skráðir og útskrifaðir nemendur. 

Tafla 1: Yfirlit yfir sjávarútvegsskólann 2018 

Kennsluvika Kennslustaður Kennsluaðstaða Nemendur frá 
Skráðir 
nemendur 

Fjöldi 
útskrifaðra 

11-15. júní Akureyri Rósenborg Akureyri 20 4 

18-22. júní 
Dalvík Dalvíkurskóli Dalvíkurbyggð 11 8 

Vopnafjörður Mikligarður Vopnafirði 10 11 

25-29. júní 

Húsavík Íþróttahús Norðurþingi 10 11 

Seyðisfjöður Silfurhöllin 
Seyðisfirði og 
Egilsstöðum 

15 10 

2-6. júlí 

Akureyri Rósenborg Akureyri 20 9 

Fáskrúðsfjörður Slysavarnarhúsinu 
Fáskrúðsfirði og 
Reyðarfirði 

26 15 

  
9-13. júlí 

Akureyri Rósenborg Akureyri 20 14 

Neskaupstað Safanhúsinu Neskaupstað 17 13 

16-20. júlí 
Akureyri Rósenborg Akureyri 20 16 

Eskifirði Eskja Eskifirði 14 10 

            

    183 121 
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Í heildina litið gekk skólinn á báðum landshlutum vel en nokkra hluti þarf að laga fyrir næsta ár. 

Þar á meðal er eftirfylgni skráninga hjá vinnuskólum þar sem einungis 121 nemandi útskrifast 

af þeim 183 sem skráðir voru. Útskrifaðir nemendur á Norðurlandi voru 62 og 59 á Austurlandi. 

Frétta- og upplýsingasíða á Facebook og Instagram 

Notuð var facebook síða sem var stofnuð árið 2016 undir merkjum Sjávarútvegsskólans. 

Starfsmenn skólans höfðu allir aðgang að henni og birtar voru fréttir, myndir og mikilvægar 

upplýsingar varðandi skólahald. Slóð facebook síðunnar er: 

http://www.facebook.com/sjavarutvegsskolinn/ 

Stofnuð var Instagram síðu í ár þar sem meirihluti af krökkunum nota Instagram mun meira en 

Facebook. Starfsmenn skólans höfðu allir aðgang að henni og birtar voru myndir og myndbönd 

af hverju kennslustað og hópum. Slóð Instagram síðunnar er: 

https://www.instagram.com/sjavarutvegsskolinn/ 
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Viðauki 3 
Skýrsla um sjávarútvegsskólann 2019 

Verkefnið „Sjávarútvegsskólinn“ var í höndum Háskólans á Akureyri sumarið 2019. Samstarf 

við fyrirtæki og sveitarfélög á Norðurlandi og Austurlandi hélt áfram með sama hætti og áður.  

Á Norðurlandi greiddu Samherji hf. og Kælismiðjan Frost hf. kostnað skólans. Auk þess styrktu 

skólann, Fóðurverksmiðjan Laxá, Rafeyri ehf,  Gjögur hf og Frosti ehf.  Auk kennslustaða á 

Akureyri og Dalvík þá var kennt í fyrsta sinn í Fjallabyggð og á Grenivík. Vélfag ehf, Norlandia 

ehf, Genís ehf og Fiskmarkaður Siglufjarðar greiddu kostnað skólans í Fjallabyggð og 

Bæjarsjóður Fjallabyggðar styrkti jafnframt verkefnið. 

Á Austurlandi greiddu Síldarvinnslan hf. Eskja ehf, Loðnuvinnslan hf, og HBGrandi hf 

kostnað skólans. Auk þess styrktu verkefnið Egersund ehf, Hafnarsjóður Fjarðabyggðar, 

Hafnarsjóður Seyðisfjarðar og Hafnarsjóður Vopnafjarðar.  Laxar ehf buðu nemendum á 

Eskifirði í heimsókn og Smyrilline bauð nemendum á Seyðisfirði í heimsókn. Kennt var á 

Fáskrúðsfirði, Eskifirði, Neskaupsstað, Seyðisfirði og Vopnafirði auk þess var nemendum frá 

Egilsstöðum ekið þaðan til Seyðisfjarðar.  

Einnig má geta þess að björgunarsveitir byggðarlaga komu að verkefninu í fyrsta skipti með 

myndarlegum hætti. 

Kennsla á Norðurlandi fór fram frá 18. júní- 26. júlí, þar sem kenndar voru 3 vikur á Akureyri, 

ein vika á Dalvík, ein vika í Fjallabyggð og ein vika á Grenivík. Skráðir nemendur á Norðurlandi 

voru 135 en 92 nemendur voru útskrifaðir.  Á Norðurlandi keyrðu kennarar daglega á 

kennslustaði sem voru utan Akureyrar og notuðu til þess bílaleigubíl. Á Austurlandi höfðu 

kennarar yfir bílaleigubíl að ráða. 

Í meðfylgjandi töflum má sjá kennslustaði, kennsluvikur, kennsluaðstöðu, hvaðan 

nemendur komu, fjölda skráðra og útskrifaðra nemenda. 
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Tafla 1: Yfirlit yfir sjávarútvegsskólann Norðurland 2019 

Kennsluvika Kennslustaður Kennsluaðstaða Nemendur 
frá 

Skráðir 
nemendur 

Fjöldi 
útskrifaðra 

18-21. júní Akureyri Rósenborg Akureyri 33 28 

25-28. júní Fjallabyggð Síldarm.s./Boltahús Fjallabyggð 18 16 

02-05. Júlí Dalvík Grunnskóli Dalvík 8 3 

09.12. Júlí Grenivík Grunnskóli Grenivík 4 4 

16-19. Júlí Akureyri Rósenborg Akureyri 50 32 

23-26 Júlí Akureyri Rósenborg Akureyri 22 9 

    135 92 
      

      

Kennsla á Austurlandi fór fram frá 11. júní til 12. júlí.  Kennd var ein vika á hverjum firði.  

Sjá töflu 2.  

Tafla 2: Yfirlit yfir sjávarútvegsskólann Austurlandi 2019 

Kennsluvika Kennslustaður Kennsluaðstaða Nemendur 
frá 

Skráðir 
nemendur 

Fjöldi 
útskrifaðra 

11-14. júní Fáskrúðsfjörður Grunnskóli 
Fáskrúðf. 
Reyðarf. 21 15 

18-21. júní Eskifjörður Fundarherb.Eskju Eskifirði 15 9 

25-28. Júlí Vopnafjörður Grunnskóli Vopnafirði 7 7 

02.05. Júlí 
Seyðisfjörður Kaffistofa Gullbergs 

Seyðisfj. 
Egilsstöðum 13 13 

09-12. Júlí Neskaupstaður Safnahúsið Neskaupst. 11 11 

    67 67 
      

      

Undirbúningur hófst í lok maí með því að kennarar komu saman í Háskólanum á Akureyri, 

fóru yfir námsefni og uppfærðu, pöntuðu peysur sem allir nemendur fengu og uppfærðu logo. 

Þeir  höfðu einnig sambandi við tengiliði vinnuskóla sveitarfélaga og björgunarsveita og gerðu 

allt klárt fyrir sumarið.  

Í heildina litið gekk skólinn vel en nokkra hluti þarf að laga fyrir næsta ár. Þar á meðal er 

eftirfylgni skráninga hjá vinnuskólum þar sem einungis 92 nemendur mættu og voru útskrifaðir 

af þeim 135 sem voru skráðir á Norðurlandi og 67 á Austurlandi.  Ráðnir voru 4 kennarar við 

skólann ýmist útskrifaðir sjávarútvegsfræðingar og/eða úr líftækni eða enn í námi.  
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Við undirbúning þarf að huga fyrr að pöntun á peysum en gert var en pantaðar voru 

appelsínugular peysur frá fyrirtækinu Margt smátt.  Þar sem um var að ræða lit sem ekki er mjög 

algengur þá áttu þeir lítið á lager og þurfti að panta peysur erlendis frá sem tók langan tíma.   

Einnig þarf að fara vel yfir námsefni og uppfæra tímanlega.  Einhverjir nemendur fengu ekki 

peysur við upphaf kennslu en þeim voru þá sendar peysur um leið og þær bárust. Athuga þarf 

einnig að hafa ekki fleiri en 25 nemendur í einu og sjá til þess að vinnuskólarnir fylgi því eftir. 

Spurning hvort eigi að færa skólann úr Rósenborg á Akureyri á hentugri stað t.d. Háskólann eða 

á svæði nær höfninni.  Gæta þarf að því í tíma að til sé nóg af „glow germ“ dufti og olíu sem 

þarf að nota við kennslu. Athuga þarf að kennsluhúsnæði sé við hæfi. Vinna þarf meira með 

vinnuskólum t.d. ef agavandamál koma upp sem aðeins bar á í Fjallabyggð.  

Námsefni fyrri ára var uppfært og sett upp stundatafla í lok maí, kennsla hófst svo á 

Austurlandi þann 11 júní og lauk 12 júlí. Kennsla hófst á Norðurlandi þann 18 júní og lauk 26. 

júlí.   Kennarar höfðu samband við vinnuskóla sveitarfélaga og fyrirtæki á þeim svæðum sem 

var kennt, fengu upplýsingar frá vinnuskólum um fjölda nemenda og upplýsingar um 

kennsluaðstöðu frá fyrirtækjum þar sem það átti við. Upplýsingar um gestafyrirlesara frá 

fyrirtækjum og höfðu samband við tengiliði björgunarsveita.  

Óskað var eftir því að tengiliðir á kennslustöðum útveguðu þorsk eða aðra fiskitegund til að 

nýta í skynmat í skólanum. Beðið var um að fiskurinn væri geymdur á ís, slægður m. haus. 

Hugmyndin var að vera með 14 daga, 7 daga og 1 dags gamlan fisk til að gera skynmat á. Erfitt 

reyndist í sumum tilvikum að fá fisk í skynmat vegna vinnslustoppa í fyrirtækjum.  Á Vopnafirði 

komu leikskólabörn í heimsókn og vakti það mikla lukku hjá litlu börnunum.  

Kennsla fór fram frá þriðjudegi til föstudags á hverjum kennslustað en kennarar notuðu 

mánudaga til undirbúnings og ferðalaga milli staða.   

Síðasta kennsludag í hverju bæjarfélagi var boðið upp á pizzahlaðborð á veitingastað í 

bænum. Samstarf við björgunarsveitir vakti mikla lukku og áhuga hjá nemendum en misjafnt 

var eftir hverju byggðarlagi fyrir sig hvernig þær stóðu að þessu en almennt gekk það samstarf 

mjög vel. 

Landinn hjá RÚV kom í heimsókn og tók upp innslag í þátt á Seyðisfirði sem er mikil auglýsing 

fyrir skólann.  Skólinn var kynntur á Sjávarútvegsráðstefnunni haustið 2019 í Hörpu og er það 

einnig mikil auglýsing. Frétta og upplýsingasíður á Facebook og Instagram voru uppfærðar 
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jöfnum höndum eftir því sem leið á sumarið og kennsluna. Talsvert mikla hreyfingu var að sjá á 

síðunum einkum þegar líða fór á sumarið. Kennarar voru duglegir að setja inn myndir og annað 

efni um skólana. Markaðsfólk Háskólans á Akureyri óskaði eftir því að Sjávarútvegsskólinn yrði 

einn dag með Instagram „story“ háskólans.  

Slóð facebook síðunnar er: http://www.facebook.com/sjavarutvegsskolinn/ 

Leiðbeinendur keyrðu frá Akureyri á mánudegi en fyrsti kennsludagur í hverri viku var á 

þriðjudegi. 

Kennarar tóku þá ákvörðun að breyta aðeins kennslufyrirkomulagi síðan í fyrra. Reynt var 

að fá nemendur til að vera virkari í náminu og tækju meiri þátt.  Notuðu þeir bolta sem varpað 

var til nemenda sem fengu þá svarrétt vegna spurninga sem spurðar voru. Vakti það mikla lukku.  

Meira var um kennslu í formi leikja en áður hefur verið og virkar það vel.  

Leggja þarf meiri áherslu á þátttöku nemenda í kennslunni þannig að það nái betur til 

nemenda, nýta betur myndbönd um sjómennsku og lífríki sjávar og bæta inn meira kennsluefni 

um tækni. Hafa sambandi við tengiliði fyrirtækja og byggðarlaga með góðum fyrirvara.  Uppfæra 

þarf einnig kennsluefni með góðum fyrirvara þannig að það sé klárt um leið og kennsla hefst.  

Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri aðstoðaði við uppgjör skólans og innheimtu reikninga. 

 
 


