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Tónlistarskólar á Íslandi 

 
 
Á Íslandi starfa um 90 tónlistarskólar. Hjá þeim starfa um 900 kennarar og 
nemendur eru um 15.000 talsins. Fyrstu lög um fjárhagslegan stuðning við 
tónlistarskóla voru sett 1963 og er nú kennt eftir samræmdum námskrám sem 
menntamálaráðuneytið gefur út. Í skólunum eiga nemendur kost á fjölbreyttu 
tónlistarnámi. Skólarnir gegna mikilvægu hlutverki í menningarlífi hvers 
byggðarlags. 
 
Dagur tónlistarskólanna er haldinn hátíðlegur í febrúarmánuði ár hvert. Þá 
efna tónlistarskólar landsins til hátíðar til að vekja athygli á því góða starfi sem 
fram fer innan þeirra. 
 
Dagur tónlistarskólanna var haldinn hátíðlegur laugardaginn 24. febrúar 2018 
með opnu húsi og fernum tónleikum í tónlistarskólanum.  Heitt var á könnunni 
og gestir og gangandi komu og fengu sér kaffibolla eða djús og hlýddu á 
nemendur tónlistarskólans sem komu fram á heila og hálfa tímanum.  
Nemendur og kennarar stóðu sig með prýði og voru sér og skóla sínum til mikils 
sóma. 
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4. mars kl. 11:00 
Æskulýðsmessa í Grindavíkurkirkju 

 
12 – 16. mars 

Prófavika 
 

13. mars kl. 15:00 Víðihlíð 
Nemendur tónlistarskólans halda tónleika fyrir íbúa í Víðihlíð 

 
14. mars kl. 16:30 Stóru-Vogaskóli í Vogum 

Lokahátíð Stóru Upplestrarkeppninnar 
 

15. mars kl. 10:30 Hópskóli 
Nemendur tónlistarkólans halda tónleika fyrir yngstu nemendur grunnskólans í 

Hópsskóla 
 

15. mars kl. 11:30  Bókasafn Grindavíkur 
Nemendur tónlistarskólans halda hádegistónleika á Bókasafninu 
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15. mars kl. 17:15 Tónlistarskólinn í Grindavík 

Nemendur tónlistarskólans halda kaffihúsatónleika í sal tónlistarskólans 
 

19. mars kl. 10:00 
Leikskólabörn frá Laut koma í heimsókn 

 
20. mars kl. 10:00 

Leikskólabörn frá Laut koma í heimsókn 
 

24. mars – 2. apríl 
Páskafrí 

 
3. apríl 

Starfsdagur 
 

9. apríl kl. 10:00 
Leikskólabörn frá Króki koma í heimsókn 

 
10. apríl kl. 10:00 

Leikskólabörn frá Króki koma í heimsókn 
 

18. apríl 
Áfangapróf 

 
19. apríl 

Sumardagurinn fyrsti 
 

20. apríl 
Vetrafrí 
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Kennarar tónlistarskólans fóru á sameiginlegt námskeið  með  
tónlistarskólunum á Suðurnesjum miðvikudaginn 14.  febrúar 
(öskudag) í  Tónlistarskóla Reykjanesbæjar.  Ingunn Jónsdóttir  
hélt  áhugaverðan fyrirlestur um framkomukvíða.  
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Dagur tónlistarskólanna var haldinn hátíð legur laugardaginn 24.  
febrúar 2018 með  opnu húsi  og fernum tónleikum í  
tónlistarskólanum.  
 
Heitt  var á  könnunni og gestir  og  gangandi komu og fengu sér 
kaffibolla  eða djús og hlýddu á nemendur tónlistarskólans sem 
komu fram á heila  og hálfa t ímanum.  
 
Nemendur  og kennarar stóðu sig með  prýð i  og voru sér og skóla 
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Árshátíð  miðstigs fór fram 27. febrúar. Nemendur 
tónlistarskólans þau Auður Líf Benediktsdóttir, 
Sigurbjörn Gabríel Jónsson, Lance Leó R. Þórólfsson, 
Birta Eiríksdóttir, Þórdís Steinþórsdóttir og Tómas Breki 
Bjarnason komu fram og stóðu þau sig mjög vel og voru 
sem fyrr sér og skóla sínum til mikils sóma. 
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Prófavika í 
tónlistarskólanum  

12-16 mars 
 

Prófavika verður í tónlistarskólanum 12-16 
mars.  

 
Af þeim sökum fellur öll hefðbundin kennsla 

niður þá vikuna.  
 

Nemendur mæta í próf samkvæmt 
tímasetningu sem kennari hefur gefið. 
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Tónlistarskólinn í      
Grindavík 
Ásabraut 2 

240, Grindavík 
Ábyrgðarmenn: Renata Ivan og  

Telma Sif Reynisdóttir 


