
 

 
Tónlistarskólinn í Grindavík Ásabraut 2, 240 Grindavík  Sími 420-1130 

tonlistarskolinn@grindavik.is 

Hvað er á döfinni? 

5. nóvember kl. 9:15 – Leikskólinn 
Laut heimsækir tónlistarskólann 

6. nóvember kl. 9:15 - Leikskólinn Laut 
heimsækir tónlistarskólann 

12. nóvember kl. 9:15 – Leikskólinn 
Krókur heimsækir tónlistarskólann 

12. nóvember kl. 17:00 – Tónfundur í 
sal tónlistarskólans 

13. nóvember kl. 9:15 – Leikskólinn 
Krókur heimsækir tónlistarskólann 

27. nóvember  – Nemendur  
tónlistarskólans halda tónfund í Laut 

29. nóvember  – Barnakór Grindavíkur 
syngur á aðventumessunni í kirkjunni 

5. desember kl. 11:00  - Jólatónleikar í 
sal tónlistarskólans 

5. desember kl. 12:30  - Jólatónleikar í 
sal tónlistarskólans 

5. desember kl. 14:00  - Jólatónleikar í 
sal tónlistarskólans 

 

Við erum á Facebook! 

Öflugt starf framundan í 
Tónlistarskólanum í Grindavík   

 
Tónlistarskólinn í Grindavík hóf starfsár sitt á ný í ágúst og er fjölbreytt starfsemi 
framundan í skólastarfinu. Tónlistarskólinn býður upp á bæði klassískt og rytmískt 
tónlistarnám samkvæmt aðalnámskrá tónlistarskóla. Einnig er boðið upp á tveggja ára 
diplómanám í hljómaleik. 
 
Hljóðfæranám Kennt er á öll helstu hljóðfæri. Kennt er í einkanámi samkvæmt 
aðalnámskrá tónlistarskóla.  
 
Forskólakennsla Forskólakennsla er fag sem kennt er eftir námskrá Tónlistarskólans í 
Grindavík. Nemendur kynnast undirstöðuatriðum í blokkflautuleik ásamt söng, hlustun 
og tónfræði. Kennsla fer fram í Hópskóla í 1. , 2. og 3. bekk. 
 
Hljóðfæraval 4. og 5. bekkja Hljóðfæraval er eins árs hljóðfærakynning sem skiptist í 
þrjár annir. Nemendum eru kennd undirstöðuatriði á þrjú hljóðfæri yfir veturinn að vali 
nemenda. Hljóðfæri sem eru í boði: píanó, fiðla, gítar, trompet, þverflauta slagverk og 
söngur. 
 
Tölvur og tónlist Valgrein í 7 – 10 bekk. 
 
Kór Kór fyrir nemendur í 4., 5. og 6. bekk. Í samstarfi við Tónlistarskólann í Grindavík, 
Grindavíkurkirkju, Grunnskóla Grindavíkur og Grindavíkurbæ. Æft er á fimmtudögum 
milli kl.14:00 - 15:00. 
 
Lúðrasveit Lúðrasveit er samspil nemenda á blásturshljóðfæri. Bæði er kennt á 
blásturshljóðfæri í einkakennslu en einnig er hægt að skrá sig einungis í lúðrasveitarnám 
en þá er um hóptíma að ræða einu sinni í viku 30 mín í senn og lúðrasveit einu sinni í 
viku. 
 
Tveggja ára nám í hljóðfæraleik Tveggja ára nám í hljóðfæraleik er nám með áherslu á 
undirleik og söng ætlað eldri nemendum og fullorðnum. Kennt er á flest algengustu 
hljóðfæri auk söngs samkvæmt námskrá Tónlistarskólans í Grindavík. 
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Sérstaða Tónlistarskólans í Grindavík 
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Fræðigreinar 

Fræðigreinar eru útfærðar á sama hátt. Blaðsíðurnar eru 

skannaðar inn og útskýringar kennarans settar inn á 

myndbandið jafnóðum og hann útskýrir í kennslustundinni 

og nemandi getur skoðað það þegar að heim er komið.  

Kennari getur breytt aðgengi nemenda með því að ýta á einn 

hnapp og við það endurnýjast kóðinn á verkefnið sem 

kennarinn getur síðan útdeilt á nýjan leik. Ekki er hægt að 

hala niður verkefnunum né prenta út. Nemendur eru eftir 

sem áður með sínar bækur enda aðferðin hugsuð sem viðbót 

þar sem útskýringar kennarans á áhersluatriðum verkefnisins 

eða æfingarinnar eru einstaklingsmiðuð er þau fara inn á 

myndböndin. 

Tónlistarskólar feta í fótspor Grindvíkinga 

Tónlistarskólanum hafa borist margar fyrirspurnir vegna 

Eftirfylgniaðferðarinnar og hafa Inga Þórðardóttir og Vignir 

Ólafsson haldið m.a. fyrirlestur í Tónlistarskólanum í 

Garðabæ, Tónlistarskóla Árnesinga og fyrir Tónlistarskólana 

á Suðurnesjum. Gaman er að nefna að Tónlistarskóli 

Árnesinga fetar í fótspor Grindvíkinga og hóf innleiðingu 

Eftirfylgniaðferðar nú í haust. Einnig hafa Tónlistarskólinn í 

Reykjanesbæ og Tónlistarskólinn í Sandgerði þegar hafið 

undirbúning á innleiðingu aðferðarinnar að fyrirmynd 

Tónlistarskólans í Grindavík, og hyggja fleiri skólar á að 

kynna sér og nýta þekkingu starfsfólks tónlistarskólans hér í 

Grindavík. Þess er einnig gaman að geta að þessi aðferð 

hefur vakið mikla athygli í háskólasamfélaginu. 
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Nýja kennsluaðferð til að styðja nemendur við 

æfingar heima 

Tónlistarskólinn í Grindavík hefur tekið í notkun nýja 

kennsluaðferð sem nefnist  Eftirfylgniaðferð. Aðferðin hefur 

þróast úr speglaðri kennslu. Inga Þórðardóttir skólastjóri 

Tónlistarskólans í Grindavík útfærði, aðlagaði og sneið 

aðferðina að tónlistarkennslu svo úr varð Eftirfylgniaðferðin. 

Þessi aðferð miðar að því að styðja nemendur við æfingar 

heima, jafnt á hljóðfæri sem og fræðigreinum. Aðferðin er 

notuð með hefðbundinni einkakennslu á hljóðfæri. Til þess 

að geta kennt með aðferðinni þarf að koma spjaldtölvu eða 

snjallsíma fyrir á þar til gerðum gólfstandi í kennslustofunni. 

Eftirfylgniaðferð 
Eftirfylgniaðferðin virkar á þann veg að þegar kennari er að 

leggja áherslu og útskýra fyrir nemandanum heimavinnuna á 

hljóðfærið, söng eða fræðigreinarnar tekur hann 

leiðbeiningarnar upp á spjaldtölvuna eða snjallsímann um 

leið og hann útskýrir fyrir nemandanum, hvort heldur 

verklega eða bóklega. Skilji nemandinn ekki útskýringar 

kennarans eða vill fá nákvæmari útlistun, spyr hann og fer 

svarið og frekari útskýringar þá einnig inn á myndbandið. 

Nemandinn hefur svo aðgang að myndbandinu í gegnum 

sérstaka vefsíðu þar sem nemandinn fær kóða frá kennara til 

þess að nálgast verkefnið. Kennarinn stjórnar því hversu 

lengi myndbandið birtist nemandanum með því að stilla inn 

tíma. Kennari sér einnig hvort að nemandi hafi opnað 

myndbandið/verkefnið.  
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Það er gaman að spila á þverflautu! 
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Hvað er framundan hjá ungu flautuleikurunum?    
Það sem er framundan hjá okkur í tónlistarskólanum er 
ýmislegt. Við spilum á tónfundum í Grindavíkurbæ. Ýmist 
fara þeir fram í Víðihlíð, leikskólunum eða 
tónlistarskólanum.  Þessa dagana erum við að undirbúa 
okkur  
fyrir jólatónleika.  
 
Eftir jólatónleikana  
stefnum við svo á að eiga jólastund 
saman, spila fyrir hvert annað og njóta 
afraksturs annarinnar og koma okkur í jólafíling, 
jafnvel horfa saman á jólamynd.  
 
Eftir áramót spilum við svo áfram á tónfundum, 
vortónleikum og stefnum að því að koma á samspili þar sem 
nemendur hittast í kennslustund og spila saman lög sem þeir 
hafa einnig æft í sitthvoru lagi.  
 

      
 
Þegar nemendur eru komnir aðeins áfram í náminu stefnum 
við að því að vera í samspili með öðrum hljóðfærum, big 
band þ.e. rafgítar, bassi, trommur, söngvarar og blásarar, 
sem verið að er stofna við skólann.             

1

Hvað heitir þú og á hvaða hljóðfæri kennir þú? 
Ég heiti Telma Sif Reynisdóttir og spila og kenni á 
þverflautu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvað er mest spennandi við þverflautu? 
Í upphafi var það útlitið dró mig að flautunni. Þegar ég 
heyrði svo hljóðið í hljóðfærinu þá varð ég alveg heilluð. 
Síðan þá hef ég verið að spila. Nemendur mínir velta því 
mikið fyrir sér hvaða takkar eru tengdir og hreyfast saman.  
 
Að hverju eru flautunemendur að vinna að ? 
Nemendur byrja á því að ná tóni úr munnstykkinu einu og 
sér. Þegar því markmiði er náð setjum við flautuna saman og 
byrjum að læra nótur, huga að tóninum, takti og öllu því sem 
ber að huga að. Í hverjum tíma er því mikill sigur unninn. 

Hvað er Showbie? 
Hvað er Showbie?  
Showbie er síða sem við notum til þess að halda utan um 
námsefnið slóðinn er: www.showbie.com. Einnig er hægt að 
hlaða niður showbie smáforriti á spjaldtölvur. Þegar kennarinn 
tekur upp útskýringar á myndband kemur hann því fyrir á 
Showbie síðunni. 
 
Hverjir hafa aðgang að því? 
Kennarar hafa aðgang að kennaraviðmóti Showbie.   
Allir nemendur eiga að vera komnir með notendanafn og 
lykilorð til þess að komast inn á nemendaaðgang showbie.  Til 
þess að nálgast verkefnið sem sett er fyrir þarf nemandinn 
aðgangskóðann á það verkefni og fær það hjá kennara sínum. 
 
 
 

 
Hver er ávinningurinn af notkun showbie?   
Þegar kennarinn er að leggja inn nýja tækni eða þarf að útskýra 
eitthvað í tímanum tekur hann það upp á spjaldtölvu sem er að 
finna í öllum kennslustofum. Ávinningurinn er sá að þegar 
nemandinn er heima við æfingar, man ekki eða skilur það sem 
hann átti að æfa heima fer hann inn á síðuna og rifjar upp það 
sem kennarinn sagði og sýndi. 
 
Hvað með foreldra? 
Það er upplagt fyrir foreldra að fara inn á showbie með börnum 
sínum. Oft geta foreldrar miðlað því sem barnið skilur ekki og 
umorðað á þann hátt sem það skilur. Showbie er einnig prýðis 
vettvangur til að koma að námi barna sinna og styðja það við 
heimanámið og æfingar sem að jú allt hljóðfæranám byggir á.   
 
 



 

 

TÓNLISTARSKÓLINN Í GRINDAVÍK      NÓVEMBER 2015 

4 

Læsi og tónlist 
Aðild Grindavíkur að þjóðarsáttmála um læsi var staðfest með undirritun samnings 15. september 2015. Við 

athöfnina komu fram nemendur úr Tónlistarskóla Grindavíkur, þær Aníta Ólöf Þorláksdóttir, Aníta Ósk 
Arnardóttir, Bríet María Ómarsdóttir, Eydís Steinþórsdóttir, Olivia Ruth Mazowiecka, fiðlunemendur og 

Telma Sif Reynisdóttir, þverflautunemandi. 

Menntamálaráðherra lagði út frá tónlist og tónlistar-
menntun í ræðu sinni og talaði um að við það að fara í 
gegn um tónlistarnám lærði maður grunninn að því að vera 
skapandi listamaður og til að svo geti orðið þurfi maður að 
ná ákveðinni færni á hljóðfærið. Hljóðfæranámið þarf að 
undirbyggja með því að ná tónstigum og tækniæfingum 
ekki bara til þess að ná tökum á tækni heldur sem grunn að 
hinu skapandi.  
 
Hann nefndi að það væri ekkert gaman að hlusta á t.d. 
píanóleikara (menntamálaráðherra er píanóleikari) sem 
hefur rosa mikla tækni en er ekkert skapandi á sama hátt 
og það er ekki gaman að hlusta á píanóleikara sem hefur 
ekki tæknina og réði því ekki við verkið. Hann tók dæmi 
af vini sínum sem hann taldi jafnvel músíkalskari en hann 
en hefði enga tónlistarmenntun. Vinurinn kann tvö lög og 
dreymir að læra þriðja lagið sem er bítlalag sem tæki 
tónlistamenntaðan mann 5 mínútur að ná en þótt vinurinn 
hefði árið myndi hann eflaust ekki ná því og mun hann því 
líklega aldrei ná því.  
 

 
Menntamálaráðherra sagðist taka tónlistarmenntun sem 
dæmi vegna þess að dæmið sem hann nefndi ætti við 
menntakerfið líka almennt þ.e.a.s. við viljum í gegn um 
allt skólakerfið okkar  þjálfa og undirbúa nemendur þannig 
að þeir verði skapandi, úrræðagóðir, félagslega meðvitaðir 
þátttakendur í opnu og lýðræðislegu samfélagi. Hann 
talaði einnig um að ekki væri ætlunin að búa til litlar 
lestra- eða reiknisvélar heldur að búa til vel menntaða og 
skapandi einstaklinga en til þess að það sé hægt þarf að ná 
töluverðri færni og er læsi í því sambandi algjört 
lykilatriði.  
 

Það eru til margar tegundir að læsi en hér er fyrst og 
fremst verið að tala um að geta lesið sér til gagns. Hann 
talaði einnig um að menningararfur okkar væri bókmenntir 
og að við státuðum okkur af því að vera læs þjóð. Samt eru 
30% drengja og 12% stúlkna sem ekki geta lesið sér til 
gagns. Hann benti einnig á að PISA könnunin gæfi 
ákveðna vísbendingu en mældi ekki alla þætti eins og 
tónlistina sem leikin var á undan eða þrautseigju, hversu 
skapandi börnin okkar væru eða hversu góðan 
félagsþroska þau hefðu en PISA könnunin mælir ákveðna 
hluti eins og læsi. 
 
Menntamálaráðherra talaði einnig um að 27% brottfall úr 
framhaldsskólum rímaði við þau 30% sem ekki geta lesið 
sér til gagns. Námsframvinda er frá því að  nemendur hefja 
nám og þar til þeir ljúka námi. Hann talaði einnig um að 
ekkert ríkja OECD hefði jafn slaka námsframvindu og 
framhaldsskólanemendur okkar en 45% 
framhaldsskólanemenda ljúka námi á réttum tíma.  
Meðalaldur þeirra sem ljúka BA/BS gráðu er 30,6 ár sem 
þýðir að íslendingar eru skemur á vinnumarkaði með fulla 
menntun en í öðrum löndum og um 20% minni framleiðni 
er hjá okkur en í öðrum OECD löndum.  
 
Styrkleikarnir í okkar skólakerfi eru einkum tveir annars 
vegar að nemendum okkar líður almennt vel í skólanum og 
við höfum náð ótrúlega miklum árangri gegn einelti þó 
það hafi ekki horfið alveg en við erum miklu duglegri að 
fást við það. Hinsvegar að skólarnir okkar eru allir 
tiltölulega jafnir þ.e.a.s. að það skiptir í raun ekki úr hvaða 
skóla nemendur koma. Þetta gerir það að verkum að það er 
tiltölulega auðvelt að auka gæði náms. Einnig talaði hann 
um samvinnu skóla og heimilis varðandi lesturinn rétt eins 
og færni á hljóðfæri byggir á kennslu í tíma og æfingum 
heima með stuðningi foreldra. 
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Strákar og stelpur í 4. 5. og 6. bekk sem hafa gaman af söng eru 
velkomin í þetta skemmtilega starf. 

Kóræfingar verða á fimmtudögum kl. 14 í Tónlistarskólanum. 
Hægt er að skrá barn í kórinn á heimasíðu Tónlistarskólans hér eða 

í síma 420-1130. 
Barnakór Grindavíkur er samstarfsverkefni Tónlistarskólans, 

Grindavíkurkirkju, Grunnskóla Grindavíkur og Grindavíkurbæjar. 
Kórstjórar eru: Rósalind Gísladóttir og Bjartur Logi Guðnason.  

Ekkert gjald er tekið fyrir veru í kórnum. 

Tónlistarskólinn í Grindavík 

Ásabraut 2 
240, Grindavík 

Ábyrgðarmenn: Renata Ivan og  
Inga Þórðardóttir 


