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Inngangur 
Tónlistarskóli Hafnarfjarðar var stofnaður árið 1950 og hófu þá 16 nemendur nám í skólanum. Fyrsti skólastjóri var Páll Kr. 
Pálsson. Árið 1997 var nýtt húsnæði Tónlistarskólans tekið í notkun, en í  dag eru um 650 nemendur í skólanum. 

Tónlistarskólinn starfar samkvæmt námskrá sem gefin er út af Menntamálaráðuneytinu. 

Náminu er skipt í grunn-, mið-, og framhaldsnám. Kennt er á öll helstu hljóðfæri auk þess sem við skólann er söngdeild. 

Samhliða hljóðfæranámi sækja nemendur tíma í tónfræði, tónheyrn, hljómfræði og tónlistarsögu. Mikil áhersla er lögð á 

samspil og eru fjölmargir samspilshópar starfandi í skólanum auk kammer- , lúðra- og strengjasveita. 

Á skólaárinu 2008-2009 fór af stað hrynskóli með megináherslu á þá gerð tónlistar. 

Í framtíðinn stendur til að byggja nýjan tónlistarskóla í Hamranesi, sem að öllum líkindum verður sambyggður nýjum 

grunnskóla sem þar mun rísa. Í allri hugmyndavinnu var lögð rík áhersla á mikið samstarf Tónlistarskólans og grunnskólans  

bæði hvað varðar nýtingu á sameiginlegu rými og við stundatöflugerð.  

Tónlistarskólinn hefur verið í góðu samstarfi við grunnskólana og nægir þar að nefna stofnun Skólalúðrasveitar Víðistaðaskóla 

þar sem nemendur sækja hljóðfæranám sitt á skólatíma. Tónlistarskólinn hefur einnig átt gott samstarf við Námsflokkana en 

nokkrir af kennurum skólans hafa tekið að sér kennslu á hljóðfæranámskeiðum þar.   
Í stefnukorti Tónlistarskólans kristallast að nokkru megináherslur skólastarfsins.  Mikil áhersla er lögð á metnaðarfullt og 

fjölbreytt starf með Aðalnámskrá tónlistarskólanna, Skólastefnu Hafnarfjarðar og Reglugerð skólans  sem helsta viðmið.  

Með víðsýnum og vel menntuðum kennurum gefst skólanum tækifæri til að bjóða upp á nýjungar í tónlistarnáminu og koma 

til móts við þarfir nemandans. 

Með öflugu starfi skapar Tónlistarskólinn grundvöll fyrir göfugu mannlífi utan skólans sem innan. 

 

Nú á tímum samdráttar ber að gæta að því að það góða starf sem byggt hefur verið upp á s.l. árum skaðist ekki. 

Tónkvísl 2012 
Gamla íþróttahúsið við Lækjarskóla á sér langa og merka sögu.  Það er fagnaðarefni að nú skuli það lagt undir tónlist.  Salurinn 

heitir Hallsteinssalur og er mjög góður fyrir tónleika og æfingar.  Auk hans eru 5 rúmgóðar kennslustofur. 
Hljóðver verður sett upp 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 er 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! 

Frá Degi tónlistarskólanna í febrúar 2011. 
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 Hlutverk 
 Tónlistarskóli Hafnarfjarðar er menntastofnun, á fræðslusviði Hafnarfjarðarbæjar, sem annast 

tónlistarkennslu. Tónlistarskólinn er miðstöð tónlistarmenntunar í Hafnarfirði, sem annast kennslu í 

hljóðfæraleik, söng og öðrum tónlistargreinum, stuðlar að aukinni tónlistariðkun og eflir tónlistar- og 

menningarlíf í bænum.  
  

Meginmarkmið 
 Skólinn aðstoðar nemendur við uppeldisleg-, leikni-, skilnings- og samfélagsleg markmið og hjálpar 

þeim þannig að ná listrænum- og auknum tilfinningaþroska með því að: 

 Hvetja nemendur til að syngja og leika á hljóðfæri  

 Skapa eigin tónlist 

 Taka þátt í samleik og samsöng  

 Hlusta á tónlist  

 Koma fram á tónleikum 

 Kynnast tónlistararfi 

 Læra fræði tónlistarinnar 

 

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 grunnskólana, framhaldsskólana og Námsflokkana 

 
Traust fjármálastjórnun 
Rekstur innan fjárhagsramma 
Reglulegt kostnaðareftirlit stjórnenda 
Hagkvæmni beitt í öllum rekstri 

  

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 

  

Leiðarljós mannauðsstefnu Tónlistarskólans er: 

Að stuðla að vellíðan starfsmanna 
Hvetjandi starfsandi 
Góð vinnuaðstaða 
Símenntun sem tekur mið af óskum og þörfum starfsmanna 
Árleg starfsmannasamtöl með jákvæðri og skjótri úrvinnslu 

 Fjármál 
 

 Ferli 
 

 Mannauður 
 

 Þjónusta 
 



 

 

Tónlistarskóli Hafnarfjarðar 

Stefnukort fyrir árið 2012 

Aukin tónlistariðkun og öflugt tónlistarAukin tónlistariðkun og öflugt tónlistar--  og menningarlífog menningarlíf  

Þjónusta 

Vaxandi 
tónlistarskóli 

Breytt 
fyrirkomulag  

í tónlistarkennslu Ánægðir  
nemendur 

Efla jákvæða  
ímynd skólans 

Fjármál 

Ábyrgð og festa 
 

Rekstur innan  
setts ramma 

 
Aukin hagkvæmni  
í tónlistarkennslu 
 

Ferli 

Opið  
upplýsingaflæði 

Samstarf  
skólastofnana  

 
Fjölbreytt og metnaðarfullt 

skólastarf 

Frumkvæði 
Nýsköpun 
Samstarf 

Aðalnámskrá 
Reglugerð 

Skólastefna 

 

 
Mannauður 

Hvatning og 
stuðningur Markviss 

símenntun 

Góð  
starfsskilyrði 

Jafnrétti 
Virðing 
Heilindi 

Starfsmannasamtöl 



 

 

Ánægðir  

nemendur 

Framsækið, metnaðarfullt og fjölbreytt skólastarf leiðir af sér ánægða nemendur 

og foreldra. 

Þjónusta 

Víðsýni og vilji til breytinga einkennir góðan skóla.  

Stjórnendur og kennarar verða að vera vakandi fyrir nýjungum og tilbúnir að 

tileinka sér þær. 

Breytt 

fyrirkomulag  
í tónlistarkennslu 

Vaxandi 
tónlistarskóli 

Með aukinni þörf fyrir tónlistaruppeldi í vaxandi bæjarfélagi hlýtur 

Tónlistarskólinn að stækka og eflast. 

Efla jákvæða  
ímynd skólans 

Tónlistarskólinn er lifandi stofnun, sem leitast við að göfga mannlíf utan skólans 

sem innan.  Allt starf  skal einkennast af fagmennsku.  

Fjármál 

Ábyrgð og 
festa 

Sífellt skal huga að fjármálum skólans.  Öll fjárútlát skoðuð af gaumgæfni og leitað 

hagkvæmustu leiða og hagræðingar í öllum rekstri. 

Aukin 
hagkvæmni  

í tónlistarkennslu 

Tónlistarskólinn starfar samkvæmt Lögum um tónlistarskóla, Aðalnámskrá 

tónlistarskóla og Skólastefnu Hafnarfjarðar.   

Innan ramma þeirra skal leitað hagkvæmustu leiða.  

Rekstur 
innan  

setts ramma 
Farið skal eftir fjárhagsáætlun. 

Skilgreining stefnukortsins 



 

 

Opið  
upplýsinga-

flæði 

Virk heimasíða.  Fréttabréf.  Fréttatilkynningar í blöðum. 

Aðalnámskrá 
Reglugerð 

Skólastefna 

Tónlistarskólinn starfar eftir Aðalnámskrá tónlistarskóla, Reglugerð um 

Tónlistarskóla Hafnarfjarðar, Skólastefnu Hafnarfjarðar auk laga um 

tónlistarskóla 

Fjölbreytt og 
metnaðarfullt 

skólastarf 

Í Tónlistarskóla Hafnarfjarðar er boðið upp á fjölbreytt og metnaðarfullt nám 

og  komið til móts við þarfir nemandans. 

Frumkvæði 
Nýsköpun 
Samstarf 

Frumkvæði er eitt af aðal markmiðum Tónlistarskólans.  

Tónlistin felur alltaf í sér nýsköpun, sem  nauðsynlegt er að hlúa að. 

Samstarf er afar mikilvægt eins og t.d. Sinfóníuhljómsveit tónlistarskólanna 

hefur sannað. 

Samstarf  
skólastofnana  Samstarf við skólastofnanir á fræðslusviði er mikilvægt.  Tónlistarnám aðlagað 

að öllum skólastigum eykur möguleika nemandans til náms. 

Mannauður 

Tónlistarskólinn starfar eftir eigin jafnréttisáætlun (2007) sem sífellt er í 

endurskoðun.  Virðing og heilindi eru höfð að leiðarljósi í samskiptum við 

alla er að skólanum koma. 

Gott samstarf stjórnenda og kennara með reglulegum könnunum leiðir af sér 

markvissa símenntun. 

Jafnrétti 
Virðing 
Heilindi 

Markviss 
símenntun 

Reglubundin starfsmannaviðtöl einu sinni á ári og hvenær sem þurfa þykir. 
Starfsmanna-

samtöl 

Hvatning og 
stuðningur 

Stjórnendur  fylgja góðu starfi kennara eftir með hvatningu og stuðningi með 

það í huga að efla áhuga þeirra og starfsánægju . 

Góð  
starfsskilyrði 

Stjórnendur  kappkosta að skapa góð starfsskilyrði í skólanum. 

Ferli 



 

 

Leiðarljós mannauðsstefnu Tónlistarskólans er: 
  Að stuðla að vellíðan starfsmanna 
  Hvetjandi starfsandi 
  Góð vinnuaðstaða 
  Símenntun sem tekur mið af óskum og þörfum starfsmanna 
  Árleg starfsmannasamtöl með jákvæðri og skjótri úrvinnslu 

 
1. Próf og námsmat Tónlistarskólans og Prófanefndar. Starfsdagur 9. maí 
 
 
2. Boðskipti og samvinna. Líf & Sál. Einar Gylfi Jónsson, sálfræðingur.     

Starfsdagur 19. maí 
 

 
3. Dacapo   (Nemenda– og kennaraskrár TH) 
  Kristjana Þ. Ásgeirsdóttir og Hafdís Gunnarsdóttir 
  2 skipti 3-4 klst. á vorönn og aftur á haustönn 
 
 
5. Hjálp í viðlögum 
  Rauði kross Íslands 
  1 skipti 4 klst. 
  Haustönn 
 
 
 

Markviss 

símenntun 

Gott samstarf stjórnenda og kennara með reglulegum könnunum leiðir af sér markvissa símenntun. 

Áætlun um símenntun á árinu 2012 

Góð  

starfsskilyrði 

Stjórnendur  fylgja góðu starfi kennara eftir með hvatningu og stuðningi með það í huga að efla áhuga þeirra 

og starfsánægju . 



 

 

2012 

Markmið, leiðir, mælikvarðar 

  Markmið Mælikvarðar Töluleg 

viðmið 

Raun 

2010 

Raun 

2011 

Áætlun 

2012 
Leiðir 

Þjónusta  Metnaðarfullt  

skólastarf 
  

Nemendur 
Foreldrar 
Prófanefnd 

  

  

  
Hlf. ánægðra nemenda. 
Hlf. ánægðra foreldra. 
Einkunnir yfir meðaltali. 

  

  

  

90% 

90% 

0,5-1,0 

  

 

 

 

 

0,8 

    

 

 

 

 
0,5-1,0 

  

  

  

 Aðhald. Könnun. 

Aðhald. Könnun. 

Aðhald. 
Prófniðurstöður. 

Fjármál   

Hagkvæmni, ábyrgð og 

festa. 

  

  

  

  

Frávik frá Fjárhags-

áætlun. 

  

+/-  0,5% 

      

+/-  

0,5% 

  

Reglulegt 

kostnaðareftirlit. 

  

  

Ferli   

Skólastarfið 
Verkefnaáætlun 

  

  

Opið upplýsingaflæði 
Virk heimasíða 

Rafrænt fréttabréf 1) 

  

  

Framkvæmd hennar. 

  

  

  
Uppfærð 1x í viku 

Mánaðarlegt 

  

  

100% 

  

  

  
100% 

9 mánuðir 

  

 

100% 

 

 

 
100% 

100% 

 

 

95% 

 

 
 

100% 

100% 

  

 

100% 

 

 
 

100% 

100% 

  

  

Framgangur og símat 

verkefnaáætlunar. 

  

  
Eftirlit. 

Eftirlit 

Mannauður   

Ánægja í starfi. 

  

  

  

Starfsmannaviðtöl. 
  

Símenntun. 

  

Hlutfall ánægðra með 

starf og aðstöðu. 

  

  

Þátttaka starfsfólks. 
  

Hlutfall starfsmanna 

sem eru ánægðir með 

fræðslutilboð skólans. 

  

Meira en 95% 

  

  

  

Meira en 90% 
  

80% eru 

(frekar/mjög) 

ánægðir. 

  

 

 

 

 

85% 

  

 

 

 

 
85% 

  

 

 

 

 
95% 

  

Jákvæður starfsandi, 

hvatning og aðstaða. 

Könnun. 

  

Hvatning. 
  

Starfsmannakönnun. 



 

 

Jan Feb Mars Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des

Foreldrafundir vegna nýrra nemenda

Almennir foreldrafundir á miðju skólaári

Tónfundir á þriggja vikna fresti

Æfingabúðir strengjadeildar

Þátttaka á strengjamóti

Þátttaka á skólalúðrasveitarmóti

Tónfundir kennara á haustönn

Jólatónleikar Grunn– Mið og  Framhaldsdeildar

Jólaball forskólans

Þátttaka nemenda í jólaathöfnum Hafnarfjarðarkirkju

Þemavika. 

Dagur tónlistarskólanna

Hljóðfærakynning

Uppskeruhátíð

Starfsemi smærri samspilshópa

Kynnisferðir nemenda og kennara

Sinfóníuhljómsveit tónlistarskólanna

Sinfóníuhljómsveit Ísland Ungsveit

Masterclass strengjadeildar

Söngsmiðja á þemadögum

Söngnemendur + samspilshópar

Masterclass  söngnemenda. 

Masterclass  píanónemenda

Mánaðarlegur Masterclass  píanónemenda.

Tónfundir kennara á vorönn

Vortónleikar Grunn– Mið og  Framhaldsdeildar

Þátttaka nemenda í Orchester Norden

Prófaætlun fyrir hvern nemanda

Fyrirlestrar á starfsdögum

Starfsmannaviðtöl 

Könnun meðal starfsfólks á tillögum að símenntun

Vinna að jafnréttisáætlun

Fjárhagsáætlun sé unnin með tillit i t il starfsáætlunar

Vera inna ramma fjárhagsáætlunar

Heimasíða með ferskum og gagnlegum upplýsingum

Rafrænt fréttbréf. Gefið út mánaðarlega

Starfsáætlun lögð fram í lok og upphafi skólaárs

Tónkvísl

Uppbygging starfs og starfsaðstöðu í Tónkvísl

Kennsla í snarstefjun

Jazzhljómfræði

Mánaðarlegir tónleikar

Nótnaskrift . Sibelius

Samspilshópar

Tónsmíðar

A lúðrasveit

B lúðrasveit

Þátttaka í Landsmóti skólalúðrasveita

Virk þátttaka í SÍSL

Innhverf íhugun í tónlist

Blátt: Nýir þættir  Áætlun Lokið            Ekki lokið

Árið 2010

Árið 2011

Verkefnaáætlun fyrir 2011. Úttekt. 



 

 

Jan Feb Mars Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des

Foreldrafundir vegna nýrra nemenda

Almennir foreldrafundir á miðju skólaári

Tónfundir á þriggja vikna fresti

Æfingabúðir strengjadeildar

Þátttaka á strengjamóti

Þátttaka á skólalúðrasveitarmóti

Tónfundir kennara á haustönn

Jólatónleikar Grunn– Mið og  Framhaldsdeildar

Jólaball forskólans

Þemavika

Dagur tónlistarskólanna

Hljóðfærakynning

Uppskeruhátíð Nótan

Starfsemi smærri samspilshópa

Kynnisferðir nemenda og kennara

Sinfóníuhljómsveit tónlistarskólanna

Sinfóníuhljómsveit Ísland Ungsveit

Masterclass strengjadeildar

Söngsmiðja á þemadögum

Söngnemendur + samspilshópar

Masterclass  söngnemenda. 

Masterclass  píanónemenda

Mánaðarlegur Masterclass  píanónemenda.

Tónfundir kennara á vorönn

Vortónleikar Grunn– Mið og  Framhaldsdeildar

Þátttaka nemenda í Orchester Norden

Prófaætlun fyrir hvern nemanda

Fyrirlestrar á starfsdögum

Starfsmannaviðtöl 

Könnun meðal starfsfólks á tillögum að símenntun

Vinna að jafnréttisáætlun

Fjárhagsáætlun sé unnin með tillit i t il starfsáætlunar

Vera inna ramma fjárhagsáætlunar

Heimasíða með ferskum og gagnlegum upplýsingum

Rafrænt fréttbréf. Gefið út mánaðarlega á skólaári

Starfsáætlun lögð fram í lok og upphafi skólaárs

Tónkvísl

Uppbygging starfs og starfsaðstöðu í Tónkvísl

Kennsla í snarstefjun

Jazzhljómfræði

Mánaðarlegir tónleikar

Nótnaskrift . Sibelius

Samspilshópar

Tónsmíðar

A lúðrasveit

B lúðrasveit

Þátttaka í Landsmóti skólalúðrasveita

Virk þátttaka í SÍSL

Innhverf íhugun í tónlist

 Áætlun Lokið            Ekki lokið

Árið 2011

Árið 2012

Verkefnaáætlun fyrir 2012 



 

 



 

 


