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 Nemendur Tónlistarskólans í Grindavík eru nú um 83 í söng og hljóðfæraleik,  

forskólanemendur eru 142 nemendur, í hljóðfæravali í 4. bekkjar eru 49 talsins.  
 

 Biðlisti er enn við skólann í einkanám og eru nú um 17 á biðlista.                         
Þær breytingar sem hafa orðið á starfsfólki skólans á milli ára eru að Jónína 
Einarsdóttir forskóla og píanókennari lét af störfum. Örvar Ingi Jóhannesson 
píanókennari  og Bjarmi Hreinsson rytmískur píanókennari voru ráðnir við skólann 
nú í ágúst. og verða nú við skólann 11 kennarar í 8 stöðugildum þar af 1,3 
stöðugildi til stjórnunar.   
 

 Þær námsgreinar sem í boði eru við skólann í vetur eru: Fiðla, gítar, píanó, 
rytmískt píanó, rafbassi, rafgítar, slagverk, söngur, trompet, horn, euphonium, 
baritone, altflauta og þverflauta. Einnig sér tónlistarskólinn um forskólakennslu 
barna í 1. til 3. bekk en sú kennsla fer fram í húsakynnum grunnskólans. 
Hljóðfærakennsla 4. bekkja fer fram í húsnæði tónlistarskólans. 

 
 Með skólareglum, punktakerfi  og nýju forriti (d.capo) hefur okkur tekist að halda 

vel utan um mætingu og ástundun nemenda. Þáttur foreldra í að halda utan um 
nám barna sinna og að tilkynna leyfi og veikindi er mjög mikilvægur. 
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Tónlistarskólinn í Grindavík, Ásabraut 2, 240 Grindavík 

Sími: 4201130   Netfang: tonlistarskolinn@grindavik.is 

 

         Skólastjóri er Inga Þórðardóttir 

         Beint númer: 4201133  

         Gsm: 6607309   

                     Netfang: inga@grindavik.is 

                     
 

 

 

         Aðstoðarskólastjóri: Renata Ilona Ivan 

         Beint númer: 4201138 

         Gsm: 6974603 

         Netfang: renata@grindavik.is 
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        Arnór Sigurðarson – arnor@grindavik.is 

                         Slagverk 
 

                    
                         Áshildur Haraldsdóttir – ashildur@internet.is 
                         Þverflautukennari 
 

                    
                          Bjarmi Hreinsson – bjarmi@grindavik.is 
                          Rytmískt píanó  
     
 
                          Inga Björk Runólfsdóttir – ingabjork@grindavik.is 
                          Forskóli/Trompet/Altflauta 

 
 

                          Renata Ivan – renata@grindavik.is 
         Píanó/hljómfræði/tónlistarsaga 
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              Rósalind Gísladóttir - rosalind@grindavik.is 

                        Söngur/tónheyrn 

                    

 

                     Vera Ósk Steinsen – voss@grindavik.is 

                     Fiðla 

 

 

                        Telma Sif Reynisdóttir – telma@grindavik.is 

                         Þverflauta 

 

                          

                         Vignir Ólafsson – viggipapi@simnet.is 

                      Rafgítar/rafbassi 

 

    

                          Örvar Ingi Jóhannesson – orvar@grindavik.is 

                          Píanó 
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Klassísk deild 

Rytmísk deild Blásaradeild 

Forskóli,  

Fræðigreinar 

og hljóðfæraval 



Starfstími Tónlistarskóla Grindavíkur er að jafnaði 
frá 15. ágúst til 20. maí. 
  
Kjarasamningur tónlistarskólakennara kveður á 
um að starfstími tónlistarskóla sé  að lágmarki 
175 dagar og er tímabilið frá 15. ágúst til 15. 
júní.  
 
Kennsludagar nemenda skulu þó ekki hefjast fyrr 
en 20. ágúst og þeim skal lokið eigi síðar en 5. 
júní.  
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 Tónlistarskóli Grindavíkur er rekinn af 
Grindavíkurbæ og er starfsemi hans fjármögnuð 
með námsgjöldum og af bæjarsjóði.  

 
 Tónlistarskólinn heyrir undir fræðslunefnd og er 

skólamálafulltrúi næsti yfirmaður skólastjóra. 
Veturinn 2016 – 2017 starfa 11 kennarar við 
tónlistarskólann.   
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 Hlutverk tónlistarskóla er að: 
 
 Stuðla að aukinni hæfni nemenda til að flytja, greina og skapa 

tónlist og að hlusta á tónlist og njóta hennar, m.a. með því að 
þjálfa tóneyra þeirra og einbeitningu, 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 undirstöðuþekkingu, 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 aðra mennta-  og menningarstofnanir og samstarfi við 
listamenn (Aðalnámskrá tónlistarskóla). 
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 Tónlistarskóli Grindavíkur var stofnaður árið 1972 og 
var Eyjólfur Ólafsson ráðinn skólastjóri. Friðbjörn 
Gunnlaugsson skólastjóri grunnskólans réði Eyjólf að 
skólanum sem tón- og myndlistarkennara og var 
Friðbjörn svo aðalhvatamaður að stofnun 
tónlistarskólans. Svavar Árnason og Eiríkur 
Alexandersson samþykktu ráðningu Eyjólfs fyrir hönd 
bæjarins. 

 
 Þegar tónlistarskólinn var stofnaður var ekkert húsnæði 

tilbúið fyrir skólann. Eyjólfur skoðaði hús sem Kvenfélag 
Grindavíkur átti ,,Kvennó" en það hús var í niðurníðslu. 
Eyjólfur lagði þar hönd á plóg ásamt góðum mönnum 
og standsettu þeir húsið sem er enn í notkun. Eyjólfur 
var mjög fjölhæfur, kenndi á píanó, blokkflautu, 
melodiku og mörg önnur hljóðfæri, sá um 
tónfræðikennslu, setti upp söngleiki og stofnaði 
barnakór. Árið 2014 flutti tónlistarskólinn í nýtt 
húsnæði að Ásabraut 2 

 
 Barnakórinn kom fram við hin ýmsu tækifæri, tók þátt í 

kóramótum og fór í söngferðalög til Færeyja, Svíþjóðar 
og Finnlands. Eyjólfur starfaði við skólann af mikilli 
hugsjón til ársins 1982. 
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 Eyjólfur Ólafsson var skólastjóri Tónlistarskólans 1972-1982 
 Jón E. Hjaltason var skólastjóri Tónlistarskólans 1982-1989.  
 Veturinn 1989-1990 lá starfsemi skólans niðri að hluta og voru einungis 2 

kennarar starfandi þann vetur, þau Inga Björk Runólfsdóttir og Eiríkur Árni 
Sigtryggsson. 

 Siguróli Geirsson var skólastjóri Tónlistarskólans 1990-1998. 
 Inga Björk Runólfsdóttir var settur skólastjóri Tónlistarskólans á vorönn 1999. 
 Guðmundur Emilsson var skólastjóri Tónlistarskólans 1999-2001. 
 Gunnar Kristmannsson var skólastjóri Tónlistarskólans 2001-2008. 
 Inga Björk Runólfsdóttir leysti af sem skólastjóri Tónlistarskólans á vorönn 2007 

meðan Gunnar var í feðraorlofi. 
 Núverandi skólastjóri er Inga Þórðardóttir og hefur hún gegnt því starfi frá árinu 

2008.   
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 Nemendur sækja um skólavist rafrænt á vef Grindavíkurbæjar 
eða á skrifstofu tónlistarskólans. Allar umsóknir fara inn á 
rafrænt skráningarkerfi tónlistarskólans. Nemendur eru síðan 
innritaðir í réttri tímaröð á viðkomandi hljóðfæri.  

 

 Forgangsröðun af biðlista ræðst af framboði af kennurum og 
lausum plássum á viðkomandi hljóðfæri.  Ekki er þó unnt að 
hefja nám á einstök hljóðfæri fyrr en ákveðnum aldri og þroska 
er náð.  
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Skólagjöld: 
 
 Gíróseðlar eru sendir út fyrir hvora önn sé ekki samið um 

annað greiðslufyrirkomulag.  
 Skólagjöld fást ekki endurgreidd þó nemandi missi áhuga á 

náminu og hætti.  
 Endurgreiðsla skólagjalda fæst aðeins ef um 

langtímaveikindi nemenda eða kennara er að ræða.   
 
Systkinaafsláttur er á þann veg að: 
 
 Fyrsta barn greiðir fullt skólagjald 
 Annað barn fær 50% afslátt af skólagjöldum  
 Þriðja barn fær 75% afslátt af skólagjöldum. 
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 Nemendur og forráðamenn geta óskað eftir því að nemandinn fái að stunda 

hljóðfæranám á skólatíma grunnskóla ef hægt er að koma því við. 

 

 Leyfi er veitt í samráði við grunnskólakennara. 

 

 Nemendur eru ekki teknir út úr sérgreinatímum.  

 

 Foreldrar/forráðamenn skuldbinda sig til þess að hjálpa nemendum að vinna 
upp það nám sem nemandinn missir af á meðan á tónlistarnáminu stendur. 
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 Skólinn á nokkurt safn af hljóðfærum til útleigu. Nemandinn/forráðamaður 
ber ábyrgð á hljóðfærinu sem hann hefur til leigu. Ef hljóðfæri bilar eða 
skemmist skal hafa samband við skólann.  

 

 Æskilegt er að nemandinn eignist eigið hljóðfæri við fyrsta tækifæri. Ráðlagt 
er að hafa samráð við hljóðfærakennara um kaup á nýju hljóðfæri.  
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 Hljóðfæra- og söngnám fer fram í einkatímum. Fullt nám 

er 2 x 30 eða 1 x 60 mínútur á viku, auk fræðigreina og 
samspils.  

 
 Til þess að ná góðum árangri í hljóðfæranámi er 

nauðsynlegt að æfa sig heima. Mikilvægt er að leggja 
áherslu á reglulegar æfingar.  

 
 Foreldrar/forráðamenn gegna lykilhlutverki við að hjálpa 

nemandanum að skipuleggja æfingatíma sinn, með því að 
sýna áhuga á náminu ásamt því að útbúa rétt andrúmsloft 
og umhverfi til æfinga. 

 

Hægt er að læra á eftirfarandi hljóðfæri: 
 
 Gítar, fiðlu, blokkflautu, altflautu, þverflautu, 

piccaloflautu, píanó, rytmískt píanó, hljómborð, 
trompet, althorn, baritone, euphonium, túbu, rafgítar, 
rafbassa, trommusett og slagverk ásamt söng.  
 

Fræðigreinar eru eftirfarandi:  
 
 Tónfræði, tónheyrn, hljómfræði og tónlistarsaga. 
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 Námsgögn þurfa nemendur sjálfir að útvega. 

 

19 



 
Nemendur og forráðamenn gangast við og undirrita eftirfarandi reglur við 
upphaf náms: 
 
 Nemanda ber að sýna kennurum, samnemendum og starfsfólki skólans 

kurteisi og  virðingu. 
 Nemanda ber að mæta stundvíslega, vel undirbúinn og með öll námsgögn í 

kennslustund. 
 Ef nemandi forfallast ber að láta viðkomandi kennara vita með SMS, símtali 

eða tölvupósti með góðum fyrirvara. 
 Nemendum ber að taka þátt í tónleikum og tónfundum eins og skólinn 

kveður á um og að fylgja þeim siðareglum á tónleikum sem skólinn hefur að 
leiðarljósi. 

 Nemandi/forráðamenn bera ábyrgð á að nemandi mæti stundvíslega. 
 Skemmdir á eignum skólans (húsnæði, hljóðfærum) varða brottrekstri. 
 Nemanda ber að ganga vel um skólann og hengja upp útifatnað. 
 Nemendum ber að nota biðstofu á meðan beðið er eftir kennslustund og hafa 

ekki hávaða á göngum skólans. 
 Nemendur hafa ekki aðgang að síma tónlistarskólans. 
 Útleigð hljóðfæri eru á ábyrgð nemanda/forráðamanna. Verði hljóðfæri fyrir 

tjóni ber nemandi/forráðamenn kostnað af viðgerð eða endurnýjun. 
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 Punktakerfi 
 

 Mætir ekki í kennslustund:.................................................. 2 punktar 
Mætir of seint:.................................................................... 1 punktur 
Mætir án námsgagna:......................................................... 1 punktur 
Mætir óundirbúinn:.............................................................1 punktur 
 

        Viðvörun gefin eftir 5 punkta. 
 

        Vikið úr skóla eftir 10 punkta. 
 

 Punktakerfi gildir út hverja önn. Við upphaf nýrrar annar er nemandi punktalaus. 
Lágmarkseinkunn í hljóðfæragreinum og fræðigreinum er 6.0 samkvæmt 
námsskrá. Nemandi þarf að ná lágmarkseinkunn til að vera öruggur með 
áframhaldandi nám. 

 
 Ég undirritaður hef kynnt mér reglur þessar og samþykki skilmála þá er hér 

umræðir. 
   
   
     Nemandi                                                                 Forráðamaður 
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 Samvinna heimilis og skóla er mjög mikilvæg. Foreldrar/forráðamenn eru 
ætíð velkomnir í kennslustund. Mikilvægt er að kennarar og foreldrar séu í 
góðum tengslum.   
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 Nýtt samræmt prófakerfi tók gildi árið 2004. Námið skiptist í þrjá megin áfanga: 

grunnnám (I.-III.stig), miðnám (IV-V stig) og framhaldsnám (VI.-VII. stig). Hverjum 

megináfanga lýkur með áfangaprófum, þ.e. grunnprófi, miðprófi og framhaldsprófi, 

annarsvegar í hljóðfæraleik og hinsvegar í tónfræðagreinum. Lengd námstíma innan 

hvers áfanga er mismunandi og ræðst af ástundun, getu og þroska hvers einstaklings.  

 

 Milli áfangaprófa eru tekin stigspróf þ.e. I., II., IV., og VI. stig. Til þess að áfanga-

/stigspróf teljist gilt þarf nemandi að hafa lokið prófum í tónfræðagreinum sem eru 

hliðstæðar því stigi sem nemandinn er að ljúka.  Allir nemendur skólans taka próf á 

hverju skólaári, þeir nemendur sem ekki þreyta stigspróf eða áfangapróf taka árspróf. 

Áfangapróf, stigspróf og árspróf á hljóðfæri/söng eru oftast í mars, og próf í 

fræðigreinum í apríl. Sótt er um hjá prófanefnd tónlistarskóla vegna töku áfangaprófa, 

og koma prófdómarar á hennar vegum til að dæma.  Það er kennari sem metur hvort og 

hvenær nemandi er tilbúinn að þreyta áfangapróf eða stigspróf. Lágmarkseinkunn til að 

standast áfanga-/stigspróf er einkunnin 6.0. Prófskírteini eru afhent við skólaslit.   
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 Tónlistarskólinn heldur þrenna 
jólatónleika og þrenna vortónleika á sal 
tónlistarskólans.  

 
 Tónfundir eru haldnir í nýjum sal 

tónlistarskólans og einnig í Víðhlíð 
  
 Nemendur fá einnig mörg önnur 

tækifæri til að koma fram í nafni 
tónlistarskólans og má þar nefna, 
friðargöngu, við tendrun jólatrés, á 
opnu húsi, degi tónlistarskólanna, 
samkomu  Lions, á árshátíðum 
grunnskólans, upplestrarkeppni, 
skólaslitum grunnskólans, Tónsuð  

   svo eitthvað sé nefnt. 
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 Forskólakennsla er fag sem kennt er eftir námskrá tónlistarskólanna. 
Nemendur kynnast undirstöðuatriðum í blokkflautuleik ásamt söng, 
hlustun og tónfræði.  

 

 Haustið 1995 hófst formlegt samstarf milli tónlistarskólans og  
grunnskólans með forskólakennslu í 1. og 2. bekk tvisvar sinnum í 
viku.   

 

 Í vetur er forskólakennslu háttað á þann veg að 1. bekkur fær 
kennslu einu sinni í viku. 2. bekkur fær forskólakennslu  tvisvar 
sinnum í viku  og 3. bekkur fær forskólakennslu einu sinni í viku.  

 

 Auk þess fær 4. bekkur hljóðfærakennslu einu sinni í viku sem er á 
þann veg að helmingur bekkjar kemur í tónlistarskólann þar sem þau 
skiptast niður á 3 hljóðfæri sem í boði eru og kemur hinn helmingur 
bekkjarins síðan annan dag og skiptist niður á hljóðfæri. 
Hljóðfærakennslu þessari er skipt niður í þrjár annir. Nemandi hefur 
því eftir veturinn prófað þrjú hljóðfæri. 

 

 Árið 2009 hófst samstarf við leikskólana sem felst í því að elsti 
árgangur leikskólanna kemur í heimsókn í hljóðfærakynningu og fær 
að prófa hljóðfæri skólans. Eins fara nemendur tónlistarskólans í 
heimsókn til leikskólanna og spila fyrir nemendur þar.  
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