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Hlutverk og meginmarkmið 
 

 

Hlutverk tónlistarskóla er að 
 

stuðla að aukinni hæfni nemenda til að flytja, greina og skapa tónlist og til að hlusta á tónlist 

og njóta hennar, m.a. með því að þjálfa tóneyra þeirra og einbeitingu, veita þeim fræðslu og auka 

færni á sviði hljóðfæraleiks, söngs og tónfræðagreina 
 

búa nemendur undir að geta iðkað tónlist upp á eigin spýtur, m.a. með því að veita un-

dirstöðuþekkingu, efla sjálfsaga og sjálfstæð vinnubrögð nemenda, jafnframt því að örva þá til að 

leika tónlist og syngja, bæði eina og með öðrum 
 

búa nemendur undir nám í tónlist og skyldum greinum á háskólastigi, m.a. með því að veita 

þeim góða tæknilega tilsögn í hljóðfæraleik og söng, markvissa þjálfun í tónfræðagreinum og 

tækifæri til að koma fram 
 

stuðla að auknu tónlistarlífi, m.a. með því að hvetja til virkni nemenda og kennara í almennu 

tónlistarlífi, með samvinnu við aðrar mennta- og menningarstofnanir og samstarfi við listamenn 
 

  
 

Meginmarkmið tónlistarskóla 
 

Meginmarkmið skiptast í þrjá flokka: uppeldisleg markmið, 

leikni- og skilningsmarkmið og samfélagsleg markmið. 

Uppeldisleg markmið stuðla að auknum tilfinningaþroska nemenda, listrænum þroska, mótun 

viðhorfa, samvinnu og ögun. 

Leikni- og skilningsmarkmið stuðla einkum að aukinni 

færni og þekkingu nemenda. 

Samfélagsleg markmið stuðla að þátttöku í fjölbreyttri mennta– og menningarstarfsemi. 

 

         (Úr aðalnámskrá tónlistarskóla) 
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Yfirlit yfir námsframboð í Tónlistarskóla Hafnarfjarðar 

 

 

Forskóli 

Nemendur hefja námið 7 ára eða samtíma öðrum bekk í grunnskólanum. 

Markmið forskólakennslunnar er að búa nemandann undir hljóðfæranám og gera hann hæfan í hrynlestri, nótnalestri 

og almennri tónfræðiþekkingu. 

Í forskólanum er mikið um söng, hreyfingu og hlustun.  Einnig er leikið á hin svonefndu skólahljóðfæri (Orff-

hljóðfæri) til að þjálfa þau betur.  Þætti sköpunar er sinnt með allskonar verkefnum þar sem nemendur búa sjálfir til 

tónlist.  Fljótlega er byrjað á að kenna nemendum á blokkflautu sem er mjög hentugt hljóðfæri fyrir ung börn.   

Á öðru ári í forskólanum fá börnin hljóðfærakynningu og velja sér svo hljóðfæri í kjölfar hennar.  Forskólakennsla fer 

fram í Tónlistarskólanum og einnig í nokkrum grunnskólum og fer það eftir því hversu margir úr skólahverfinu sækja 

um.  Því miður er ekki tryggt að öll börnin komist að á hljóðfæri að forskólanum loknum.  

 

 

Strengjahljóðfæri 

  
Til strengjahljóðfæra teljast fiðlur, lágfiðlur (víólur), selló og kontrabassar. Æskilegt er að nemendur hefji ungir nám á 

strengjahljóðfæri. Skólinn leigir út hljóðfæri þangað til að nemandinn þarf fulla stærð, en nemendur bera sjálfir kostað 

af strengjum og axlarpúðum. 

Frá og með 2. ári bætist við hljómsveitartímar þar sem nemandinn lærir að spila í hóp með öðrum nemendum og þróa 

félagslegan tónlistarþroska. Þessir tímar eru klukkutími í senn einu sinni í viku. 

 

 

Blásturshljóðfæri 

 

Tréblásturshljóðfæri, Blokkflauta, þverflauta, klarinett saxófónn og óbó 

Málmblásturshljóðfæri, Kornett, trompet, horn, baritónhorn, básúna og túba 

Hægt að hefja nám á þessi hljóðfæri strax eftir nám í forskóla. Samspil í lúðrasveitum og öðrum samleikshópum er 

skemmtilegur hluta af náminu. Skólinn leigir út hljóðfæri fyrstu tvö árin gegn vægu gjaldi en síðan er ætlast til þess að 

nemandinn eignist sitt eigið hljóðfæri. 

  

 

Hljómborðshljóðfæri 

Til hljómborðshljóðfæra teljast píanó, orgel, semball, hljómborð og harmonika. 

Píanó: Píanódeildin er fjölmennasta deild skólans. Það er nauðsynlegt að píanó sé á heimili þess barns sem ætlar í 

píanónám, hljómborð gerir ekki sama gagn þar sem ásláttur og tónblær er allt annar. Við kaup á hljóðfæri er hægt að 

hafa samráð við hljóðfærakennarann.  

Hefðbundið píanónám mótast að verulegu leyti af rótgrónu einleikshlutverki hljóðfærisins í tónbókmenntunum. 

Jafnframt er píanó mikilvægt samleikshljóðfæri og með auknu valdi á nótnalestri opnast ýmsir möguleikar á samspili.  

Orgel: Boðið er uppá kennslu í orgelleik fyrir nemendur sem eru komnir áleiðis í miðnámi í píanóleik. Ekki er gert 

ráð fyrir að nemendur stundi grunnnám í orgelleik.  

Hljómborð: Skólinn býður uppá grunnnám í hljómborðsleik fyrir þá sem þess óska. Nauðsynlegt er að nemendur í 

hljómborðsleik séu orðnir vanir þungum áslætti áður en hugað er að grunnprófi og skulu þreyta prófið annaðhvort á 

píanó eða rafpíanó með fullri stærð hljómborðs (88 nótum), þungum áslætti og pedal. Eftir grunnnám er gert ráð fyrir 

að nemendur leiki á píanó og frekara nám í hljómborðsleik er ekki í boði.   

 

Harmonika: Boðið er uppá grunnnám á harmoniku með hljómbassa. Harmonikur eru fáanlegar í ýmsum stærðum og 

gerðum. 
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Söngdeild 

Það er nokkuð misjafnt eftir einstaklingum hvenær ráðlegt er að hefja söngnám.  Algengt er að stúlkur séu tilbúnar til 

þess u.þ.b. 16 ára og drengir u.þ.b. 18 ára. 

Námið byggist á söngtímum, tvisvar sinnum hálftíma eða einn klukkutíma í senn  í viku hverri.  Að auki er gert ráð 

fyrir undirleikstímum að jafnaði hálftíma í viku.  Þá eru samsöngstímar einu sinni í viku, þar sem nemendur syngja 

hverjir fyrir aðra.  Loks er gert ráð fyrir að nemandi sæki tíma í tónfræði, tónheyrn og tónlistarsögu í samræmi við 

hversu langt hann er kominn í söngnáminu. Nótnakaup er eðlilegur kostnaður við námið og kemur sér vel fyrir 

nemandann síðar. 

Eðlilegt er að nemandi æfi sig daglega, frá 20 mínútum á dag í upphafi náms, upp í allt að tveimur tímum á dag þegar í 

efri stigin er komið. 

 

Rytmísk tónlist 

 

Frá Menntamálaráðuneytinu er nýkomin út rytmísk námsskrá sem píanó- og hljómborðsnemendum gefst kostur á að 

vinna eftir.  

 

Hljóðfæranám í rytmískri tónlist er tvíþætt, annars vegar þurfa nemendur að ná góðum tæknilegum tökum á 

hljóðfærum sínum á sambærilegan hátt og nemendur í hefðbundnu tónlistarnámi. Hins vegar snýst námið um  

þjálfun í spuna og fjölmörgum öðrum atriðum sem greina rytmíska tónlist frá annarri tónlist.   

Í þessari námskrá er miðað við að nemendur geti stundað píanónám í rytmískri tónlist frá upphafi náms. Einnig er 

mögulegt að hefja nám með klassísku sniði og skipta yfir í rytmíska tónlist síðar á námsferlinum.   

 

 

Tónkvísl - Hryndeild 

 

Gamla íþróttahúsið við Lækjarskóla á sér langa og merka sögu.  Það er fagnaðarefni að nú skuli það lagt undir tónlist.  

Salurinn sem heitir Hallsteinssalur og er mjög góður fyrir tónleika og æfingar.  Auk hans eru 5 rúmgóðar 

kennslustofur. Hljóðver er tengt salnum. 

Stofnun deildar með ryþmískri tónlist er löngu tímabær sem liður í aukinni tónlistarfræðslu  í Hafnarfirði. 

Deildin er sjálfstæð eining í Tónlistarskóla Hafnarfjarðar þar sem  kennt verður eftir námskrá  fyrir hrynhljóðfæri  sem 

er gefin út af Menntamálaráðuneytinu. 

Deildin sinnir þörfum nemenda og eða annarra sem lengra eru komnir í hljóðfæra- eða söngnámi og vilja tileinka sér  

þessa tónlist.  Þar eru starfandi öflugir samspilshópar og hljómsveitir þar sem:  Allir nemendur eru virkir þátttakendur! 
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Tónlistarskóli Hafnarfjarðar starfar eftir lögum um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla.  

Sjá: www.althingi.is/lagas/137/1985075.html 

Lögin eru í endurskoðun. 

Menntamálaráðuneytið gefur út aðalnámskrá og greinanámskrár sem Tónlistaskóli Hafnarfjarðar starfar eftir 

Námskrárnar má sjá á vef Menntamálaráðuneytissins: www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar//nr/3955 

Sett hefur verið sérstök reglugerð fyrir Tónlistarskóla Hafnarfjarðar. Sjá: www.hafnarfjordur.is/tonlistarskoli 

 

 

Hér fyrir neðan er úrdráttur úr Skólastefnu Hafnarfjarðar: 

Tónlistarnám 

Sem flestum nemendum gefist kostur á tónlistarnámi í Hafnarfirði.  Það verði gert með starfrækslu öflugs 

Tónlistarskóla á fræðslusviði sem einbeiti sér að kennslu nemenda sem sýnt hafa hæfileika til 

hljóðfæranáms.  Forskóli verði rekinn sem sjálfstæð eining á fræðslusviði í samstarfi við TH og 

grunnskólana.  Nemendum gefist kostur á fjölbreyttu tónlistarnámi í framhaldi af forskólanum.  Þaðan opnist leið í 

frekara tónlistarnám fyrir þá nemendur sem sýna hæfileika til þess. 

Leiðir 

 Kappkosta að skólanámskrá TH taki mið af nýrri aðalnámskrá og greinanámskrám þar sem rík áhersla er lögð á 

að nemendur öðlist áhuga á tónlist og tónlistariðkun. 

 Búa nemendum fjölbreytt skilyrði til að þroska tónlistarhæfileika sína og sköpunargáfu, svo sem við að hlusta á 

tónlist við margs konar aðstæður og skapa eigin tónlist. 

 Bjóða upp á kennslu í söng og á öll helstu hljóðfæri. 

 Í náminu verði nemendur hvattir til að syngja og leika á hljóðfæri, skapa eigin tónlist, taka þátt í samleik og 

samsöng, hlusta á tónlist og koma fram á tónleikum. 

 Grunnskólanemendum gefist kostur á að stunda hluta af tónlistarnámi sínu í samfelldum skóladegi í eigin skóla 

þar sem húsnæði skólans leyfir. 

 Forskólakennsla yngstu barna fari fram á skólatíma grunnskólans. 

 Gert verði ráð fyrir kennslurými sérstaklega ætluð til tónlistarkennslu við hönnun nýrra skólamannvirkja. 

 Gefa fleiri nemendum kost á hljóðfæranámi og kórstarfi með m.a. hópkennslu, stofnun skólahljómsveita o.fl. 

þ.h. 

 Leggja áherslu á félagslegt gildi tónlistariðkunar með þátttöku nemenda í samleik. 

 Prófdæming og námsmat verði samræmt milli deilda.  (Tilvitnun lýkur). 

 

 

  

 

 

Skólastjórnendur og starfsfólk gera starfsáætlun í upphafi hvers skólaárs. 

Tónlistarskóli Hafnarfjarðar fer eftir siðareglum Kennarasambands Íslands. 

Jafnréttisáætlun Tónlistarskóla Hafnarfjarðar er frá árinu 2006 og er endurskoðuð á tveggja ára fresti. 

 

 

Lög, námskrár og reglugerðir og fleira. 
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                                                             Innra starf 
 

 

 

Starfsáætlun 

Ár hvert er gerð starfsáætlun fyrir hvert skólaár.  Áætlunun er lögð fyrir kennarfund í lok næsta skólaárs á undan og 

liggur fyrir í upphafi skólaárs.  Þeir sem koma að áætluninni er allt starfsfólk skólans. 

 

Starfstími 

Skólaár Tónlistarskóla Hafnarfjarðar er 35 vikur.  

 

Tónleikar 

Fyrst ber að nefna tónfundi sem eru á þriggja til fögurra vikna fresti. Þar koma fram nemendur á hin ýmsu hljóðfæri.   

Í  lok nóvember og fram í desember svo og að vori eru svo tónfundir kennara þar sem allir nemendur hvers kennara 

koma fram. 

Sérstakir tónleika hverrar deildar þ.e. grunn– mið– og framhaldseildar eru svo í desember og maí. 

Í hryndeildinn í Tónkvísl eru reglulegir tónleikar. 

Nemendur sem útskrifast úr framhaldsdeild eru svo með tónleika sem tilheyra framhaldsprófinu og eru þeir nokkrir á 

hverju ári. 

 

Áfangar 

Nám í tónlistarskólum skiptist í þrjá megináfanga: grunnnám,miðnám og framhaldsnám. Til grunnnáms telst einnig 

fornám, þ.e. samþætt byrjendanám, sniðið að aldri og þroska ungra barna. Þessi áfangaskipting er óháð uppbyggingu 

almenna skólakerfisins. Engu að síður má finna þar nokkra samsvörun. Þannig samsvarar grunnnám u.þ.b. neðri 

bekkjum grunnskóla, miðnám efri bekkjum og framhaldsnám svarar til náms á framhaldsskólastigi, þ.e. 

að háskólastigi. Slík viðmiðun er þó engan veginn einhlít þar sem nemendur hefja tónlistarnám á ýmsum aldri og 

námshraði getur verið mismunandi. Lok náms í tónlistarskólum er því ekki unnt að binda við tiltekinn aldur.  

 

Próf 

Hverjum megináfanga lýkur með áfangaprófum, þ.e. grunnprófi, miðprófi og framhaldsprófi, annars vegar í 

hljóðfæraleik og hins vegar í tónfræðagreinum. Jafnframt er heimilt að skipta námsferlinu í smærri áfanga eða stig.  

 

Prófanefnd tónlistarskóla  

Hlutverk Prófanefndar tónlistarskóla er að annast samræmt og hlutlaust mat á áfangaprófum í tónlistarskólum 

samkvæmt þeim kröfum sem gerðar eru í aðalnámskrá tónlistarskóla. Megintilgangur samræmds prófakerfis að tryggja 

sem kostur er að sambærileg þekking og færni búi að baki prófi, án tillits til þess hvaða skóla, kennara eða prófdómara 

um er að ræða. Reglur námskrárinnar miða einnig að því að treysta hlutverk prófdómara í prófdæmingunni.   

Sjá nánar: www.profanefnd.is 

 

Millipróf 

Fyrirkomulagið í Tónlistarskóla Hafnarfjarðar er þannig á nemendur í grunndeild taka tvö próf áður en þau þreyta 

grunnprófið. Þessir áfangar heita G1 og G2.  Sama er í miðdeild þá taka nemendur tvö próf M1 og M2.  Prófin koma 

að nokkru leyti í stað gömlu stigsprófanna. Í framhaldsdeild taka nemendur eitt millipróf F1.  Í grunndeild og miðdeild 

hafa nemendur möguleika á að taka svokallaðan tónleikaáfanga í stað þessara próf og leika þá þrjú til fjögur verk á 

tónleikum á skólaárinu.  Sjá nánar um fyrirkomulag prófa í aðalnámskrá.  www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/

namskrar//nr/3955 

 

Námsmat 

Allir nemendur fá umsögn kennara tvisvar á skólaári í lok janúar fyrir haustönn og að lokinni vorönn. Gefin er umsögn 

í orðum. Einkunnir í hliðargreinum eru gefnar á sama hátt. 

 

Foreldrafundir 

Foreldrafundir allra nýrra nemenda við skólann eru venjulega í lok september eða byrjun október.  Í febrúar eru svo 

allir foreldrar boðaðir til fundar. 

 

Sérstök börn   

Tónlistarskóli Hafnarfjarðar hefur staðið opinn fyrir börn með frávik.  Þó að kennarar séu ekki sémenntaðir til að 

kenna börnunum þá hefur reynslan verið góð.  Rétt er að ítreka við foreldra að upplýsa viðkomandi hljóðfærakennara 

ef barnið þeirra er með einhverskonar greiningu. 
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Almennar skólareglur 

1. Nemandi skal alltaf vera stundvís. 

2. Nemendur skulu kappkosta að ganga vel um skólann sinn.  Sé nemandi staðinn að óviðunandi umgengni eru 

forráðamenn hans skaðabótaskyldir. 

3. Tikynna skal forföll með eins góðum fyrirvara og unnt er. 

4. Ef kennari veikist er alltaf reynt að ná sambandi við heimili eða vinnustað foreldra.  Ef kennari er veikur lengur 

en eina viku er reynt að útvega forfallakennara. 

5. Ætlast er til að nemendur fari úr skóm og yfirhöfnum í anddyri skólans.  Gæta skal þess að skilja ekki eftir 

verðmæti í yfirhöfnunum. 

6. Nemendum er ekki heimilt að dvelja á kennaragangi,kennarastofunni og bókasafni nema með leyfi og undir 

eftirliti kennara.  

7. Vilji nemandi koma fram utan skólans er sjálfgefið að hann hafi samráð við kennara sinn. 

8. Sé börnum ekið í skólann skal ekki farið um inn fyrir tjörnina, nema með fatlaða nemendur. 

9. Ekið skal varlega um bílastæðið og rétt að brýna fyrir nemendum að gæta sína á umferð á stæðinu. 

10. Þegar óveður geisar gilda sömu reglur og í grunnskólum bæjarins þá er foreldrum í sjálfsvald sett  hvort þeir 

sendi börn sín í skólann eða ekki. Slökkvilið höfuborgarsvæðisins hefur gefið út viðbragðáætlun vegna 

óveðurs. Sjá www.shs.is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af stefnukorti Tónlistarskóla Hafnarfjarðar 

 

 
 

Gefa nemendum kost á fjölbreyttu tónlistarnámi 
Forgangur fyrir sérstaka nemendur inn í skólann 

Opna leið til frekara tónlistarnáms 

Tónleikar innan skólans 

Tónleikar við margvísleg tækifæri í bæjarlífinu 

Stuðlað að þátttöku nemenda í hljómsveitarleik hér heima og erlendis 

Stuðningur við tónlistarstarf grunnskólanna, framhaldsskólann og Námsflokkanna 

 
 

Innra starf skólans og upplýsingastreymi 
Unnið eftir markvissri starfsáætlun 
Starfsáætlun kynnt m.a. á heimasíðu 
Kennslufyrirkomulag samkvæmt Aðalnámskrá 
Samræmt próf á vegum Prófanefndar tónlistarskólanna 
Virk heimasíða 
Útgáfa fréttabréfa 
Fréttatilkynningar til fjölmiðla 

 Ferli 
 

 Þjónusta 
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Áfangapróf (millipróf) í Tónlistarskóla Hafnarfjarðar 

Að grunnstigs– miðstigs– og framhaldsprófi 

 
Í Aðalnámskrá tónlistarskóla er kveðið á um að hverjum skóla sé í sjálfsvald sett hvernig prófum/áföngum  er 

fyrirkomið utan grunnprófs, miðprófs og framhaldsprófs.  

Þar segir ennfremur: 

Hverjum megináfanga lýkur með áfangaprófum, þ.e.grunnprófi, miðprófi og framhaldsprófi, annars vegar í 

hljóðfæraleik og hins vegar í tónfræðagreinum. Jafnframt er heimilt að skipta námsferlinu í smærri áfanga eða stig. 

Áfangaprófum er ætlað að tryggja ákveðnar lágmarkskröfur í námi, festu og aðhald. Ljúka þarf báðum hlutum hvers 

áfangaprófs áður en heimilt er að þreyta það næsta. Til að ljúka framhaldsprófi þarf nemandi auk þess að halda 

sjálfstæða tónleika. 

Námstími innan hvers áfanga getur verið breytilegur og ræðst hann meðal annars af aldri, þroska, ástundun og 

framförum. Miðað er við að flestir nemendur, sem hefja hljóðfæranám 8–9 ára, ljúki grunnnámi á þremur árum.Gera 

má ráð fyrir að eldri nemendur geti farið hraðar yfir. Í mið- og framhaldsnámi eykst umfang námsins og sá tími, sem 

tekur að ljúka áföngunum, lengist að jafnaði. Lok framhaldsnáms miðast við að nemendur séu undir það búnir að 

takast á við tónlistarnám á háskólastigi.  

Tónlistarskólum er heimilt að skipta áföngunum niður í stig þannig að grunnnám nái yfir fornám og I.–III. stig, 

miðnám IV.–V. stig og framhaldsnám VI.–VII. stig. Skólum er í sjálfsvald sett hvort nemendur þeirra taka stigspróf á 

milli áfangaprófa en áfangapróf skulu hins vegar koma í stað stigsprófa við lok viðkomandi áfanga. 

Samsetning, framkvæmd og prófdæming stigsprófa er alfarið ákvörðun og á ábyrgð þeirra skóla sem kjósa að halda 

þau enda er ekki fjallað um stig og stigspróf í greinanámskrám.Séu tekin stigspróf má gera ráð fyrir að nemendur 

ígrunnnámi ljúki um það bil einu stigi á ári en þegar ofar dragi lengist námstíminn á milli stiga. 

 

 

Grunnnám 

 

Þar til grunnpróf er tekið er æskilegt að nemandinn taki tvö áfangapróf  nefnd G1 og G2.  Samt er heimilt að sleppa 

öðru þeirra, en aldrei báðum.  Að koma fram á tónleikum getur komið í stað annars prófsins, en ekki beggja.  G1 skal 

tekið þegar kennarinn telur nemandann vera kominn þriðjung leiðar að grunnprófi.  Hér á eftir er tillaga um framvindu 

beggja áfangaprófanna. 

 

Áfangapróf G1 

1.  Próf  

Prófað skal í eftirfarandi þáttum: 

 

     Vægi     

  Tónstigar  15     

  Æfing   21   

  Verk   21   

  Val   21   

  Lestur af blaði  12   

  Heildarsvipur  10 

 

 

2.  Leikur á tónleikum 

Hafi nemandinn leikið á a.m.k. þrennum tónleikum (tónfundum) er hægt í samráði við deildarstjóra að fá 

viðurkenningu á því að nemandinn hafi lokið G1.  Annar kennari skal þá gefa nemandum umsögn.  Sé þessi leið farinn 

er nemanda skylt að taka próf í G2.  

3.  Áfangaprófi G1 sleppt. 

Í tilvikum getur kennari farið fram á að sleppa áfangaprófi G1.  Er þessi leið alfarið á ábyrgð kennarans.  Sé þessi leið 

farin er nemanda skylt að taka próf í G2.  

 

Prófdómarar verði tveir innan skólans.  Lögð verður áhersla á að áfangaprófin eru æfing fyrir sjálft grunnprófið. 
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Áfangapróf G2 

1.  Próf  

Prófað skal í eftirfarandi þáttum: 

 

     Vægi     

  Tónstigar  15     

  Æfing   15   

  Verk   15  

  Verk   15  

  Val   15   

  Lestur af blaði 15   

  Heildarsvipur  10 

 

 

2.  Leikur á tónleikum 

Hafi nemandinn leikið á a.m.k. þrennum tónleikum (tónfundum) er hægt í samráði við deildarstjóra að fá 

viðurkenningu á því að nemandinn hafi lokið G1.  Annar kennari skal þá gefa nemandum umsögn.  Er þessi leið 

alfarið á ábyrgð kennarans.  Þessi leið er einungis fær, ef nemandinn hefur tekið próf í G1. 

3.  Áfangaprófi G2 sleppt. 

Í tilvikum getur kennari farið fram á að sleppa áfangaprófi G2.  Er þessi leið alfarið á ábyrgð kennarans.  Þessi leið er 

einungis fær, ef nemandinn hefur tekið próf í G1. 

 

Prófdómarar verði tveir innan skólans.  Lögð verður áhersla á að áfangaprófin eru æfing fyrir sjálft grunnprófið. 

 

———————————————————– 

 

Miðnám 
Leiðin frá grunnprófi til miðprófs er umfangsmikil og er því rétt að áfangaprófin verð einnig tvö M1 og M2.  Í stórum 

dráttum eru prófin lík áfangaprófunum að grunnprófinu, nema hvað þættirnir eru heldur fleiri.   

 

Áfangapróf M1 
1.  Próf  

Prófað skal í eftirfarandi þáttum: 

       Vægi 
         Tónstigar og brotnir hljómar 15 

  Æfing     15 

  Verk     15 

  Verk     15 

  Verk / val    15 

  Lestur af blaði   15 

  Heildarsvipur    10 

 

2.  Leikur á tónleikum 

Hafi nemandinn leikið á a.m.k. þremur tónleikum (tónfundum) er hægt í samráði við deildarstjóra að fá viðurkenningu 

á því að nemandinn hafi lokið M1.  Annar kennari skal þá gefa nemandum umsögn.  Er þessi leið alfarið á ábyrgð 

kennarans.  Sé þessi leið farinn er nemanda skylt að taka próf í M2.  

3.  Áfangaprófi M1 sleppt. 

Í tilvikum getur kennari farið fram á að sleppa áfangaprófi M1.  Er þessi leið alfarið á ábyrgð kennarans.  Sé þessi leið 

farin er nemanda skylt að taka próf í M2.  

 

Prófdómarar verða tveir innan skólans.  Lögð verður áhersla á að áfangaprófin eru æfing fyrir miðprófið. 
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Áfangapróf M2 
1.  Próf  

Prófað skal í eftirfarandi þáttum: 
       Vægi 
         Tónstigar og brotnir hljómar 15 

  Æfing     15 

  Verk     15 

  Verk     15 

  Verk / val    15 

  Lestur af blaði   15 

  Heildarsvipur    10 

 

 

2.  Leikur á tónleikum 

Hafi nemandinn leikið á a.m.k. þrennum tónleikum (tónfundum) er hægt í samráði við deildarstjóra að fá 

viðurkenningu á því að nemandinn hafi lokið M1.  Annar kennari skal þá gefa nemandum umsögn.  Þessi leið er 

einungis fær, ef nemandinn hefur tekið próf í M1. 

3.  Áfangaprófi M2 sleppt. 

Í tilvikum getur kennari farið fram á að sleppa áfangaprófi M1.  Er þessi leið alfarið á ábyrgð kennarans. Þessi leið er 

einungis fær, ef nemandinn hefur tekið próf í M1. 

 

Prófdómarar verða tveir innan skólans.  Lögð verður áhersla á að áfangaprófin eru æfing fyrir miðprófið. 

 

Framhaldsnám 

 

Rétt er að nemendur  á framhaldsstigi þreyti áfangapróf þegar hann er um það bil hálfnaður á leið til framhaldsprófs.  

Áfangapróf F1 er tvíþætt: Próf og hluti tónleika.  Hvoru tveggja ber að ljúka og báðir hlutarnir skulu teknir á sama 

misseri.  

 

Áfangapróf F1 

 
Prófgerð I - Hljómsveitarhljóðfæri 

 
      Vægi 
 Tónstigar og brotnir hljómar 15 

 Æfing      12 

 Verk     12 

 Verk     12 

 Verk     12 

 Úrdráttur úr hljómsveitarverkum 12 

 Val     10 

 Lestur   af blaði   10 

 Heildarsvipur    5 

 

Prófgerð II  - Önnur hljóðfæri 

      Vægi 

 Tónstigar og hljómar   15 

 Æfing     15 

 Verk     15 

 Verk     15 

 Verk     15 

 Val     10 

 Lestur  af blaði   10 

 Heildarsvipur    5 

 

Prófdómarar verður einn utan skólans.   

 

2.  Tónleikar 

Nemandi skal koma fram á tónleikum í skólanum þar sem hann leikur/syngur í að minnsta kosti 20 mínútur á einum 

og sömu tónleikunum.  Utanaðkomandi prófdómari skal gefa umsögn. 
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Tónlistarskóli Hafnarfjarðar. Stutt söguágrip 

Árið 1946 var Tónlistarfélag Hafnarfjarðar stofnað til að stuðla að tónleikahaldi í Hafnarfirði, og veturinn 1949–50 

stóð félagið fyrir kennslu í píanóleik. Í september 1950 ákvað stjórn félagsins að stofna Tónlistarskóla Hafnarfjarðar. 

Skólinn hóf starfsemi sína þá um haustið með 16 nemendum, sem flestir stunduðu píanónám. Páll Kr. Pálsson, 

organisti, var ráðinn skólastjóri, og gegndi hann þeirri stöðu til vors 1971. Stjórn Tónlistarfélagsins sinnti störfum 

skólanefndar til ársins 1955 er félagið hætti starfsemi sinni. Frá 1955 starfaði Tónlistarskóli Hafnarfjarðar sem 

sjálfseignarstofnun. Hann var einn fyrsti tónlistarskólinn utan Reykjavíkur og kom í hlut Páls Kr. Pálssonar að móta 

starfsemi hans og setja honum reglugerð. Skólarnir sem á eftir komu sóttu fyrirmynd í hana.Fyrstu ár skólans var 

áhugi bæjarbúa á tónlistarnámi lítill. Fá hljóðfæri voru til á heimilum og erfiðlega gekk að laða bæjarbúa að skólanum. 

Aðsókn jókst með árunum, farið var að kenna á fleiri hljóðfæri og stofnaður var forskóli fyrir yngri börn. 1954 voru 

keypt hljóðfæri til skólans: fiðlur, blokkflautur og ásláttarhljóðfæri. Þá og næstu ár starfaði listdansdeild við 

skólann.Árið 1958 samþykkti bæjarstjórn Hafnarfjarðar að veita fé til kaupa á blásturshljóðfærum og til að greiða laun 

kennara. Var kennsla á blásturshljóðfærin ókeypis fyrir alla drengi í bænum á skólaskyldualdri og var Tónlistarskóla 

Hafnarfjarðar falið að annast hana. Síðan þá hefur lúðrasveit starfað óslitið við skólann.Tónlistarskóli Hafnarfjarðar 

naut frá upphafi styrks úr bæjarsjóði og ríkissjóði. Hann hafði ókeypis afnot af kennslustofum Flensborgarskóla, en 

kennsla gat reyndar ekki hafist þar fyrr en eftir kl.17.30. Húsnæðið var óhentugt til tónlistarkennslu og stóð þessi 

slæma aðstaða í vegi fyrir eðlilegum vexti Tónlistarskólans. Hann var til húsa í Flensborgarskóla til ársins 1968. Auk 

þess fór nokkur kennsla fram á Austurgötu 11 og  Suðurgötu 35 á árunum 1962 – 64. Eftir að skólinn missti aðstöðuna 

í Flensborg fékk hann inni að hluta til á Vesturgötu 4 ásamt húsnæðinu á Suðurgötu. Tónlistarskólinn starfaði í 

Alþýðuhúsinu Strandgötu 32 frá 1973, uns flutt var í nýja skólann 1997. Á þessum tíma var einnig kennt nokkur ár á 

Suðurgötu 11.Páll Kr. Pálsson lét af starfi skólastjóra 1971 og tók Egill Friðleifsson við um haustið. Árið 1976 var Páll 

Gröndal ráðinn skólastjóri og gegndi hann því starfi til ársins 1980. Þorvaldur Steingrímsson var skólastjóri frá 1980 – 

1988 er Örn Arason tók við. Í árslok 1989 var Gunnar Gunnarsson ráðinn skólastjóri við Tónlistarskólann og ári síðar 

var Helgi Bragason ráðinn yfirkennari.Árið 1974 tók Hafnarfjarðarbær við rekstri skólans og 1977 samþykkti 

bæjarstjórn Hafnarfjarðar áætlun um eflingu hans. Sama ár hófst samstarf Tónlistarskólans og Flensborgarskóla, sem 

fólgið er í því, að nemendum Flensborgarskóla gefst kostur á að fá nám við Tónlistarskólann metið.Árið 1992 í 

september var tekin fyrsta skóflustunga að nýjum Tónlistarskóla sem rísa skyldi við Strandgötu nærri 

Hafnarfjarðarkirkju. Efnt var til samkeppni meðal arkitekta um hönnun skólans og varð tillaga arkitektanna Sigríðar 

Magnúsdóttur og Hans Olav Andersen fyrir valinu.  Í ágúst 1997 var nýtt húsnæði Tónlistarskólans tekið í notkun með 

vígsluathöfn, þegar þáverandi bæjarstjóri Ingvar Viktorsson afhenti Gunnari Gunnarssyni, skólastjóra, lyklana að nýja 

skólanum. Kennsla hófst fljótlega að lokinni vígslu, eða í byrjun september. Í dag starfar Tónlistarskólinn samkvæmt 

námskrá sem gefin er út af menntamálaráðuneytinu. Náminu er skipt í grunnnám, miðnám og framhaldsnám. Kennt er 

á píanó, hljómborð, orgel, harmónikku, gítar, bassa og slagverk og eins er kennt á öll helstu strengja-, tréblásturs- og 

málmblásturshljóðfæri. Í skólanum er starfandi söngdeild. Samhliða hljóðfæranámi sækja nemendur tíma í tónfræði, 

tónheyrn, hljómfræði og tónlistarsögu. Mikil áhersla er lögð á samspil og starfar í skólanum kammersveit, tvær 

strengjasveitir, þrjár lúðrasveitir, kammerkór og fjölmargir aðrir minni samspilshópar. Mjög öflugt tónleikahald fer 

fram í skólanum, sérstaklega fyrir jólin og á vorin, en að jafnaði eru haldnir tveir tónfundir í mánuði. 

Í Tónlistarskólanum er forskóladeild fyrir börn á aldrinum 6 – 9 ára. Markmið hennar er að búa nemendur undir 

hljóðfæranám með markvissri þjálfun í hryn-, nótnalestri og almennri tónfræði. Í kennslustundum er sungið, dansað og 

leikið á ýmis ásláttarhljóðfæri og einnig er kennt á blokkflautu.     

Nokkrir fatlaðir nemendur eru í Tónlistarskólanum og hefur þeim verið veittur forgangur að námi þegar sýnt þykir að 

það komi þeim til góða. Margir nemendur sem stundað hafa nám við Tónlistarskóla Hafnarfjarðar eru nú starfandi 

tónlistarmenn. 

Tónlistarskólinn býr nú við afbragðs aðstöðu, bæði hvað varðar húsa- og hljóðfærakost, og hefur einnig afnot af 

Hásölum til námskeiða-, ráðstefnu-, og tónleikahalds. Skólinn hefur allt hið besta að bjóða nemendum og má þar fyrst 

og fremst nefna vel menntaða og áhugasama kennara. 

Mjög öflug foreldrafélög starfa fyrir lúðra- og kammersveit skólans og vinna þau ómetanlegt starf. 

Í nýju húsnæði og góðri aðstöðu mun Tónlistarskóli Hafnarfjarðar eflast mjög á næstu árum og setja svip á 

menningarlífið í bænum. 

Þann 1. desember 2012 voru 600 nemendur í skólanum. 


