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Erfið staða nemenda 
Áskorun um að opna skólann 

 
Við undirritaðir foreldrar og forráðamenn nemenda í Menntaskólanum við Sund (MS) förum þess             
á leit við stjórnendur MS að hefja staðarnám fram að jólaleyfi. Mikilvægt er að nemendur fái að                 
koma inn í skólann að einhverju marki, nú leyfa aðstæður það en meiri óvissa ríkir um hvernig                 
staðan verður að loknu jólaleyfi. Það gæti breytt miklu til hins betra fyrir marga nemendur að fá                 
að hitta kennara, sjá samnemendur sína og fá það aðhald og hvatningu sem skólaumhverfið              
færir með staðarnámi. Skólinn er vel í stakk búinn til að taka upp kennslu nú þegar smit hafa                  
gengið niður og ný önn er hafin. Nú er það skólans að sýna að hann sé fremstur meðal                  
jafningja. 
 
Þung líðan nemenda 
Flestar sögurnar sem við segjum eiga það sammerkt að foreldrar eru orðnir fullir             
þátttakendur í námi barnanna, bæði til halda þeim við efnið og stappa í þau stálinu.               
Foreldrar meta það svo að börn þurfi frekar aðstoð við námið í fjarnámi. Börn eru að                
einangrast, sum eiga mjög erfitt uppdráttar og skortur er á félagslegum tengslum við             
skólafélaga. Sérstaklega hjá fyrsta árs nemum, sem hafa jafnvel ekki kynnst neinum            
samnemenda sinna, en einnig hjá eldri nemendum sem ekki hafa myndað tengsl sem ná út               
fyrir skólann. Margir foreldrar tala um að erfitt sé að halda daglegri rútínu þar sem mörg                
ungmennanna hafa snúið sólarhringnum við, vaka fram eftir nóttu. Þá tala foreldrar um að              
löng bið sé eftir því að komast að hjá sálfræðingi og því fá sum barnanna ekki þá faglega                  
aðstoð sem þau þurfa.  
 
Hér eru nokkur dæmi sem segja frá stúlkum og drengjum þó að alls staðar sé talað um                 
hann nemandann og vini. 
 

● Nemanda sem féll í þremur fögum nú á haustönn hefur hingað til gengið vel í námi. 
Hann verður ekki í fullu námi á önninni sem var að hefjast  svo hann ráði betur við 
núverandi aðstæður. 
 

● Nemandi á öðru ári hætti eftir fyrstu önn haustið 2020, allur áhugi á námi er horfinn. 
Honum hefur alltaf gengið vel í námi en hafði snúið við sólarhringnum og erfitt var að 
snúa af þeirri braut. 
 

● Hjá nýnema gekk námið upp á haustönn. Móðir hans var í hlutverki einkakennara, hélt 
utan um verkefnin á námsnetinu og aðstoðaði við skipulag. Hún metur það svo að án 
þessa stuðnings hefði hann gefist upp og hætt. 

 



 

● Það fór að halla undan fæti hjá nýnema í vor um leið og fjarnám hófst. Hann sneri smám 
saman við sólarhringnum þar til það varð að „rútínu“ að fara með vinunum í Hagkaup á 
nóttunni og sofna milli 5 og 6 á morgnana. Hann náði ekki öllum fögum í vor og ekki 
heldur nú á fyrstu önn í haust en náði þó fleiri fögum en margir af vinunum. Þessi 
nemandi var góður námsmaður upp allan grunnskóla, stundaði íþróttir af krafti og alltaf 
stundvís en er nú skugginn af sjálfum sér. Foreldrarnir hafa gert allt sem þeir geta til að 
laga ástandið og hafa mætt sjálfir ósofnir til vinnu því ástandið er erfitt. Nemandinn hefur 
óskað eftir að fá sálfræðiaðstoð því hann grætur í tíma og ótíma. Hann sér engan tilgang 
með þessum skóla en þarf að bíða í nokkrar vikur eftir sálfræðitíma því biðlistinn er 
langur. 
 

● Nemandi sem hefur alla burði til að ganga vel féll í flestum fögum á haustönn. 
 

● Nemandi horfir á eftir systkini sínu fara glaðbeitt í annan skóla sem býður nú upp á 
bóklegt nám í staðarnámi að hluta. Honum finnst að skólanum sínum sé sama um sig. 
 

● Nemanda sækist námið vel en líður illa yfir því að fá ekki að hitta vini og tækifæri til að 
kynnast nýjum vinum. Á sama heimili er annar framhaldsskólanemi sem sækir annan 
skóla. Hann þarf stuðning, hvatningu og aðhald til að ráða við fjarnám en framlag 
foreldranna dugir skammt. Þannig hafa nemendur gríðarlega misjafna möguleika á að 
takast á við fjarnám, jafnvel þótt sami stuðningur sé í boði á heimilinu. Móðir upplifir 
stöðuna þannig að viðkvæmasti hópurinn sé hundsaður og jafnvel útilokaður frá 
menntun. 
 

● Nemanda gekk vel á haustönn. Á bak við það eru aðkeyptir einkatímar í stærðfræði að 
jafnaði tvisvar í viku alla önnina. Í hinum fögunum var móðirin einkakennari. Hún hugsar 
til þeirra nemenda sem hafa ekki slíkan stuðning heima.  

● Nemandi sem er ekki sterkur félagslega hittir núna enga skólafélaga. Hann er kominn til 
sálfræðings en þráir heitast að komast í skólann. 

● Móðir sem hefur lagt áherslu á sjálfstæð vinnubrögð og ábyrgð nemandans á eigin námi 
les nú yfir öll verkefni til að tryggja lágmarkseinkunn. Henni finnst nóg að horfa upp á 
andlegt hrun þó að námið fari ekki í vaskinn líka.  

● Foreldrar hvetja nemanda til að drífa sig í áfanga sem hann féll í því það sé auðveldara 
að ná fögum í fjarnámi með aðstoð foreldra. 

● Nemandi á 1. ári var búinn að bíða í nokkur ár eftir að byrja í menntaskóla. Hann átti ekki 
marga vini í grunnskóla og því miklar væntingar að byrja á nýjum stað, kynnast nýjum 
krökkum og eignast vini til framtíðar. Núna er þessi nemandi heima inni í herbergi að 
brasa með heimalærdóm. Hann er í fimm áföngum, þekkir engan og getur ekki leitað eða 
heyrt í neinum með hjálp eða stuðning. Hann er einn heima allan daginn, einn að vinna 
verkefni, einn að læra fyrir próf. Kennsla fer fram á Teams og nemandinn reynir að gera 
sitt besta en það er erfitt fyrir 16 ára ungling að fylgjast með, spyrja spurninga eða ná 
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tökum á nýju efni með því að hlusta á kennara í Teams. Menntaskólareynslan innifelur 
grát, pirring, öfugan sólarhring og fall á prófi. 

● Foreldrum öflugs námsmanns, sem hefur staðið sig vel á þessum erfiðu tímum, finnst 
eins og hann sé að missa móðinn. Líðan er farin að versna og upplifunin er að 
skipuleggja hefði þurft nám og álag miklu betur og jafnar.  

● Hjá nemenda sem þarfnast þeirrar reglu í lífinu sem tilheyrir hefðbundnu skóla- og 
íþróttastarfi tók að halla undan fæti í Covid í vor. Fjarnámið hentar illa og aðstaða til 
heimanáms er ekki góð. Á haustönn var ástandið verra, með falli í nokkrum fögum og 
óregla hefur tekið að freista. Foreldrarnir hafa stöðugar áhyggjur af framtíð nemandans, 
reyna að taka málin föstum tökum en ráða lítið við meðan öll kennsla er í fjarnámi og 
engin mæting í skólann. Nemandinn bíður eftir að komast í skólann.  

● Nemandi furðar sig á því að mega vinna í verslunarmiðstöð en fá ekki að mæta í 
skólann. 

● Nemandi þurfti fljótt að fá aukatíma í einni af raungreinunum. Fjarkennslan dugði ekki, 
meðal annars vegna þess að stundum fór mikill tími í tæknileg vandamál. Nokkuð ljóst er 
að aukatímarnir komu í veg fyrir fall. Í fyrstu var þessi nemandi duglegur við að fara á 
fætur, fá sér morgunmat og byrja námið. Núna fer hann varla úr rúminu og hlustar á 
kennarana í símanum. Hann sér ekki tilgang í því að fara á fætur, leiði orðinn mikill. 
Nemandinn segir sömu sögu af vinum sínum.  

● Nemandi á lokaári er að bugast og upplifir hvorki skilning né hvatningu frá skólanum. 

● Námslega sterkur nýnemi stóð sig vel á fyrstu önn en það byggðist á lærdómi frá morgni 
til kvölds. Þessi nemandi kom án gamalla skólafélaga í skólann, vildi prófa nýtt upphaf í 
lífinu, en er nú félagslega einangraður. Hann er bara heima með foreldrum sínum og er 
farinn að kvíða því að mæta í skólann. Eftir alla einveruna er svolítið ógnvekjandi að fara 
að hitta krakkana. Foreldrarnir upplifa að fótunum hafi verið kippt undan nemandanum 
sem finnist lífið erfitt, leiðinlegt og tilgangslaust og stundum jafnvel ekki þess virði að lifa 
því. 

● Nýnemi hefur ekki náð að mynda tengsl við aðra krakka á 1. ári og heyrir eingöngu í 
vinum sínum úr grunnskóla sem eru í öðrum skólum. Þessi nemandi er mjög léttur og 
kátur að eðlisfari og félagslega sterkur en fjarnámið er farið að taka í. Hann á erfitt með 
að halda einbeitingu fyrir framan tölvuna og hlusta í lengri tíma. Fjarnámið fer fram uppi í 
rúmi, oft með slökkt ljós. Námsárangur hans var mjög góður á 1. önn en á bak við góðan 
árangur er sú staðreynd að móðir hans greip inn í í tíma og var í náminu með honum. 
Það geta ekki allir foreldrar hjálpað börnum sínum í framhaldsskóla og það er mikil vinna 
samhliða fullu starfi.  

● Duglegur nemandi hefur einangrast félagslega. Hann hittir einn jafnaldra sem er í öðrum 
skóla en dvelur annars mest inni í herberginu sínu, sefur á daginn og vakir á næturnar. 
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Andleg líðan þyngist dag frá degi. Svartnætti er eina orðið sem móður hans dettur í hug 
að fangi lýsinguna á ástandi barns síns varðandi framtíðarhorfur hans og námsins.  

 
Aðstæður á heimilum eru margvíslegar en sögurnar hafa flestar það sameiginlegt að börnin             
skortir skipulag yfir daginn sem staðarnám veitir. Að vakna og klæða sig til að fara í skóla og                  
vera innan um jafnaldra. Foreldar hafa sumir getað verið sveigjanlegir í vinnu til að aðstoða               
börnin með námið og fylgja því eftir að þau fylgist með í tímum en það geta ekki allir. Það er                    
margvísleg afþreying sem freistar og ljóst að tölvur taka upp meiri tíma ungmenna en áður. Það                
sem mikilvægast er að hafa í huga er að ungmennin eru að takast á við námið í nýju umhverfi                   
sem hefur bæði áhrif á einbeitingu og námsárangur, á sama tíma og skólinn á að kenna þeim                 
að vera sjálfstæðari og ábyrgari. Þar skortir sárlega umhverfið sjálft. 
 
Þetta eru bara sögur úr MS en það eru þúsundir unglinga á Íslandi í svipaðri stöðu. Við hvetjum                  
skólasamfélagið í heild til að vinna saman að því að koma öllum í staðarnám og deila af reynslu                  
og árangri. Hér má læra af því sem vel hefur verið gert í öðrum skólum sem hafa þegar tryggt                   
staðarnám að hluta. 
 
MS er skóli staðarnáms 
Kraftaverk hefur verið unnið í MS á skömmum tíma til að leysa krefjandi aðstæður, eins og                
mynduðust í vor þegar COVID-19 breiddi úr sér hér á landi. En nú hafa nemendur verið í                 
fjarkennslu að mestu frá því í mars og engin trygging fyrir því að nám geti hafist í janúar. Margir                   
nemendur eiga erfitt uppdráttar með fjarnám af ólíkum ástæðum, eins og greint er frá hér að                
ofan.  
 
Sóttvarnayfirvöld hafa slakað á reglum í þágu framhaldsskólanema. Við vitum að þau setja             
sóttvarnir í fyrsta sæti og því ljóst að okkar færasta fólk telur óhætt að hefja staðarnám.                
Landlæknir, sem ber ábyrgð á lýðheilsu í víðum skilningi, hefur sagt að lokun skóla ætti að beita                 
sem „allra síðasta úrræði“ (Morgunblaðið, 19. nóvember 2020). 
 
Nám í MS var ekki sniðið með það fyrir augum að vera kennt í fjarnámi. Það er neyðarúrræði                  
sem þurfti að beita um stund en nú er lag að skólasamfélag MS komi saman og hefji staðarnám.  
 

 
 

Foreldrar og forráðamenn nemenda 
 
Vala Pálsdóttir 
Margrét Guðmundsdóttir 
Birna Bragadóttir 
Ásta Kristín Sigurjónsdóttir 
Berglind Hreiðarsdóttir 
Margrét Gígja Þórðardóttir 
Anna Þóra Óskarsdóttir 
Bjarney Bjarnadóttir 
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Katrín Helga Óskarsdóttir 
Birna Jónsdóttir 
Hanna Steinunn Ingvadóttir 
Ester Martinsdóttir 
Þorbjörg Dögg Árnadóttir 
Ingibjörg Kristinsdóttir 
Ingveldur Hermannsdóttir 
Kristin Helga Viggósdóttir 
Freyr Ólafsson 
Sölvi Hall 
Vilborg Mjöll Jónsdóttir 
Ólafía Másdóttir 
Einar Sigurðsson 
Þórir Hilmarsson 
Guðrún Guðjónsdóttir 
Anna Margrét Einarsdóttir 
Guðrún Gerður Steindórsdóttir 
Vilborg Jóna Hilmarsdóttir 
Vala Rebekka Þorsteinsdóttir 
Helga S. Sigurgeirsdóttir 
Erla Magnúsdóttir 
Rut Þórisdóttir 
Drífa Magnúsdóttir 
Hildur Björg Hafstein 
Elva Árnadóttir 
Jóhanna Selma Sigurðardóttir 
Eiríkur Gunnar Símonarson 
Sigurður Long 
Adda Magný Þorsteinsdóttir 
Auður Krístin Þorgeirsdóttir 
Björk Þráinsdóttir 
Sigrún Sía Benediktsdóttir 
Helga Jóhannesdóttir 
Þórður Jensson 
Sanja Kovacevic 
Hólmfríður Rós Eyjólfsdóttir 
Vala Sandra Valsdóttir 
Dröfn Vilhjálmsdóttir 
Brynja Scheving 
Elsa M. Ágústsdóttir 
Helga Olafsdóttir 
Bryndís Baldvinsdóttir 
Halla Gunnarsdóttir 
Kristjana Skúladóttir 
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Guðleif Birna Leifsdóttir 
Jón Haukur Baldvinsson 
Gísli Hreinn Halldórsson 
Heiðlóa Ástvaldsdóttir 
Malgorzata Sambor Zyrek 
Berglind Ólafsdóttir 
Sigrún Brynja Einarsdóttir 
Linda Jónína Steinarsdóttir 
Sólrún Hanna Guðmundsdóttir 
Sigfús Ásgeir Kárason 
Jón Garðar Þórarinsson 
Arna Ásmundardóttir 
Jóney Hrönn Gylfadóttir 
Sigurjón Atli Sigurðsson 
Björn Ingi Hrafnsson 
Sigurður Kári Kristjánsson 
Tomasz Kudla 
Þóra Kristín Kristjánsdóttir 
Halla Kristín Árnadóttir 
Sigurjón Sigurgeirsson 
Már Erlingsson 
Iris Anna Groeneweg 
Logi Guðmundsson 
Margrét Skúladóttir Sigurz 
Ásta Kristín Benediktsdóttir 
Ingibjörg Fanney Haraldsdóttir 
Petra Eiríksdóttir 
Hildur Þórarinsdóttir 
Ragna María Aradóttir 
Marinó Guðmundsson 
Hafdís Dögg Guðmundsdóttir 
Vilborg Nåbye 
Jóhann Helgason 
Borghildur Fjóla Eiríksdóttir 
Friðrik Magnússon 
Helgi Rafn Gunnarsson 
Elsa Þóra Jónsdóttir 
Olga Björney Gísladóttir 
Þórunn Jónsdóttir 
Brynhildur Olga Haraldsdóttir 
Áslaug Eggertsdóttir 
Rakel Rós Ólafsdóttir 
Guðrún Ólafsdóttir 
Auður Geirsdóttir 
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Þorsteinn Traustason  
Vesna Kujundzic 
Ólafur Brynjólfsson 
Páll Bragason 
María Hafsteinsdóttir 
Lilja Björk Kristjánsdóttir 
Þyrí Rut Gunnarsdóttir 
Íris Williamsdóttir 
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