Árskýrsla tónlistarskóla
Listaskóli Rögnvaldar Ólafssonar
Inngangur. LRÓ er lítill skóli með fjölbreytta kennslu í listgreinum. Einn
liður í starfinu er tónlistarkennsla. Smæðin og þar af leiðandi náið
samband kennaranna og nemendanna gera allt skólastarf gegnsætt og
gefandi fyrir alla alla aðila.
Skýrsla um skólahald











Fjöldi nemenda. Nemendur skólaárið 2018-2019 38 auk
rúmlega 100 í dansi
Fjöldi kennarar/stöðugilda. Fjöldi kennara 3 stöðugildi og eitt
vegna danskennslunnar
Kennslustundafjöldi sjá meðfylgjandi skjal
Kennslufyrirkomulag sjá meðfylgjandi skjal
Forföll kennara. Engin forföll
Samvinna við aðra skóla. Samvinna við MÍ og GÍ
Foreldrasamstarf. Gott
Tónleikar og samspil. Samspil og samsöngur 2x í mánuði.
Jólatónleikar og vortónleikar auk tónleika eldri nemenda.
Tónleikar á Eyri og Hlíf einungis einu sinni á vorönn.
Þátttaka í viðburðum í samfélaginu Tónleikar á Eyri og Hlíf.
Nemendur skólans leika við skólaslit hjá GÍ og MÍ

Niðurstöður um hvernig tókst að vinna eftir stefnu og markmiðum
skólans
Markmið skólans er að mennta nemendur í tónlist og öðrum
listgreinum og gera öllum sem vilja stunda nám fært að gera það.
Skólinn vinnur samkvæmt aðalnámskrá tónlistarskóla en þar segir:
Hlutverk aðalnámskrár tónlistarskóla er jafnframt að stuðla að víðsýni og
sveigjanleika í kennsluháttum, svo og að hvetja til faglegrar og
gagnrýninnar umræðu meðal tónlistarkennara um markmið og leiðir í
kennslu. MEGINMARKMIÐ TÓNLISTARSKÓLA Hlutverk og meginmarkmið
tónlistarskóla er að efla hæfni, þekkingu og þroska nemenda, sem og að
stuðla að öflugu tónlistarlífi í landinu. Í skólastarfi tónlistarskóla ber að
taka tillit til margbreytilegra áhugasviða nemenda, getu þeirra og þroska
þannig að skólarnir þjóni öllum þeim sem sækjast eftir tónlistarnámi.
Kennsluaðferðir og viðfangsefni skulu vera fjölbreytt og sveigjanleg.
Hlutverk tónlistarskóla 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. LRÓ vinnur eftir bestu getu
að því að ná þessum markmiðum.
Skóladagatal Sjá viðhengi
Hagnýtar upplýsingar um skólahald. Skólinn hefur aðsetur sitt í
Edinborgarhúsinu, Aðalstræti 7, 400 Ísafirði. Sími 456-5444, netfang
listaskoli@edinborg.is

Stefna skólans http://edinborg.is/index.asp?lang=is&cat=38&page=905
Megin markmið skólans
http://edinborg.is/index.asp?lang=is&cat=38&page=905
Endur og símenntunaráætlun. Kennarar sækja haustþing
tónlistarskólakennara. Kennarar skólans leggja mikla vinnu í að kynna
sér nýtt námsefni og reyna að hafa samband við aðra skóla og kennara
þeirra. Skólinn hvetur kennara og styður til að verða sér úti um allt það
sem gæti nýst þeim í starfi. Lögð er áhersla á fagmennsku í starfi. Annað
varðandi endur- og símenntun er í vinnslu.
Jafnréttisáætlun. Sjá viðhengi
Eineltisáætlun. Kennarar eru í góðu sambandi við nemendur sína og
foreldra þeirra. Í ljósi smæðar skólans er samstarfið náið og gegnsætt.
Forvarnaráætlun. Kennarar eru í góðu sambandi við nemendur sína og
foreldra þeirra. Í ljósi smæðar skólans er samstarfið náið og gegnsætt.
Rýmingaráætlun Neyðarútgangar eru á báðum hæðum og brunavarnir
hússins eru samkvæmt ströngustu reglugerðum
Niðurstöður sjálfsmats – sjálfsmat skal innihalda sjá viðhengi









Inngang
Markmið
Tilgang matsins
Aðferð og framkvæmd
Niðurstöður
Umbótaáætlun
Lokaorð
Fylgiskjöl ef við á

Upplýsingar um skólanámskrá – skólanámskrá þarf að innihalda








Yfirlit yfir námsframboð. Kennt er á píanó, gítar og slagverk auk
söngkennslu. Einnig er kenndur listdans og námskeið í myndlist.
Skipulag og kennsluhætti. Kennslustundir eru eins og fram
kemur í viðhengi og kennt er samkvæmt aðalnámsskrá
tónlistarskóla.
Námsmat. Nemendur spila á tónleikum og taka próf á vegum
prófanefndar tónlistarskóla. Námsmat er að öðru leyti í formi
umsagnar kennara.
Það má geta þess að skólinn fagnaði 25 ára afmæli sínu í haust
sem leið. Lögð var mikil vinna í sýningu með þátttöku dans, söng
og hljóðfæranemenda auk kennara og velunnara skólans. Tvær
sýningar voru fyrir fullu húsi. Fyrir yngri nemendur var sérstök
dagskrá þar sem nemednur voru m.a. með frumsamið efni.

