
Hvað er á döfinni?

3. nóvember kl. 11:00 – Leikskólinn 
Laut heimsækir tónlistarskólann

4. nóvember kl. 11:00 - Leikskólinn 
Laut heimsækir tónlistarskólann

14. nóvember - Starfsdagur

17. nóvember kl. 11:00 – 
Leikskólinn Krókur heimsækir 
tónlistarskólann

24. nóvember kl. 11:00 – 
Leikskólinn Krókur heimsækir 
tónlistarskólann

24. nóvember kl. 17:00 – Tónfundur

10. desember kl. 11:00  - 
Jólatónleikar 

10. desember kl. 12:30  - 
Jólatónleikar 

10. desember kl. 14:00  - 
Jólatónleikar 

Við erum á 
Facebook!

11. desember – Fríðarganga
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Skólastarfið
Fyrstu mánuðina hefur verið heldur minna pláss en venjulega þar sem 

framkvæmdir eru í gangi innan skólans, en það kemur ekki að sök. Þrátt 

fyrir aðeins tveggja mánaða starf þennan veturinn hefur ýmislegt verið 

gert. 

Kennarar tónlistarskólans kíktu m.a. í heimsókn til nemenda 4. bekkja 

grunnskólans í byrjun september. Ástæða heimsóknarinnar var að sýna 

nemendum hljóðfæri og leyfa þeim að prófa. Þau fengu meðal annars að 

prófa fiðlu, gítar, altflautu, þverflautu, trompet og trommur. Heimsóknin 

var afar skemmtileg og voru nemendur mjög áhugasamir og spenntir.

Barnakórinn hefur tekið til starfa á ný og eru kórstjórar Bjartur Logi 

Guðnason og Rósalind Gísladóttir. Vikuna 26. - 30. september fóru svo 

fram foreldraviðtöl með nemendum í einkatímum. Foreldraviðtölin eru 

mikilvæg í skólastarfi tónlistarskólans, en þar fer fram umræða um 

tilhögun náms, námsframvindu, líðan nemanda og samvinnu heimilis og 

tónlistarskóla.  Þann 18. október sl. héldu nemendur tónlistarskólans 

tónfund í Víðihlíð. Tónfundurinn gekk vel og voru nemendurnir sem 

fram komu skóla sínum til sóma. Var tónfundurinn sá fyrsti af fjórum 

þennan veturinn. 

Kennarar eru komnir á fullt í kennslu og nýta eftirfylgniaðferð sem er 

einmitt sérstaða tónlistarskólans í Grindavík. Aðferðin var þróuð af Ingu 

Þórðardóttur, skólastjóra tónlistarskólans.

https://www.facebook.com/T%C3%B3nlistarsk%C3%B3linn-%C3%8D-Grindav%C3%ADk-856143224474016/?fref=photo#https://www.facebook.com/T%C3%B3nlistarsk%C3%B3linn-%C3%8D-Grindav%25C3%25ADk-856143224474016/?fref=photo
https://www.facebook.com/T%C3%B3nlistarsk%C3%B3linn-%C3%8D-Grindav%C3%ADk-856143224474016/?fref=photo#https://www.facebook.com/T%C3%B3nlistarsk%C3%B3linn-%C3%8D-Grindav%25C3%25ADk-856143224474016/?fref=photo
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Rytmísk píanókennsla við 
Tónlistarskólann í Grindavík

Bjarmi Hreinsson hefur nú hafið störf við Tónlistarskólann í Grindavík.
Hann kennir á píanó og sérhæfir sig í rytmískri píanókennslu.

Nýr píanókennari hefur tekið til 
starfa

Örvar Ingi Jóhannesson hefur tekið til starfa sem 
píanókennari við Tónlistarskólann í Grindavík.

Örvar lauk burtfararprófi frá Nýja Tónlistarskólanum 
árið 2006. Hann nam um skeið hjá professor Carola 
Grindea og hefur sótt masterclassa hjá ýmsum 
píanóleikurum. Örvar hefur starfað í nokkrum 
tónlistarskólum en þó lengst af í Tónmenntaskóla 
Reykjavíkur og Tónlistarskóla Reykjanesbæjar ásamt 
því að leika undir með söngnemendum. Auk kennslu 
hefur Örvar gefið út kennslubækur fyrir 
píanónemendur á öllum aldri.
Við bjóðum Örvar hjartanlega velkominn til okkar og 
hlökkum mikið til samstarfsins á komandi vetri.

Bjarmi lauk framhaldsprófi í píanóleik frá Tónlistarskóla 
Fljótdalshéraðs árið 2013. Fyrr á þessu ári lauk hann 
svo B.A. prófi í skapandi tónlistarmiðlun frá 
Listaháskóla Íslands. Bjarmi hefur sungið með 
Kammerkór Egilsstaðarkirkju, Hljómeyki, Kór 
Listaháskóla Íslands og Dómkórnum. Auk þess að 
syngja og spila á píanó spilar Bjarmi einnig á 
harmonikku, en hann hefur unnið að því, í listhópum 
Hins hússins, að efla álit almennings á harmonikku.

Við hlökkum til komandi vetrar og bjóðum Bjarma 
velkominn til starfa.
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Skyndihjálparnámskeið
Kennarar Tónlistarskólans í Grindavík hófu 

skólaárið með skyndihjálparnámskeiði þann 23. 

ágúst 2016 sem haldið var í salnum Bergi í 

Hljómahöllinni (Tónlistarskóla Reykjanesbæjar). 

Námskeiðið var á vegum Rauða Kross Íslands og 

var vel sótt af tónlistarkennurum á suðurnesjum. 

Jón Garðar Viðarsson, 

svæfingahjúkrunarfræðingur og slökkviliðs- og 

sjúkraflutningamaður sá um námskeiðið.

Jón Garðar vinnur bæði sem 

hjúkrunarfræðingur á slysa- og bráðamóttöku 

HSS í Keflavík í 80% starfi og sem 

svæfingahjúkrunarfræðingur á skurðstofum 

HSS. Þar fyrir utan leysir hann einnig af sem 

svæfingahjúkrunarfræðingur á sjúkrahúsinu á 

Ísafirði og hjá Brunavörnum Suðurnesja sem 

slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður en hann 

útskrifaðist sem slíkur 2005.

Hann hefur starfað sem stundakennari við 

Háskóla Íslands síðan 2010 og er með 

leiðbeinandaréttindi í skyndihjálp hjá 

Rauða Krossi Íslands, auk þess að kenna 

ALS, ILS og EPLS. 

Hann er nýbúinn að ráða sig í 10% fasta 

stöðu sem kennari hjá vísinda- og 

þróunarsviði LSH, auk þess að stunda 

meistaranám í svæfingahjúkrun og hyggur 

á útskrift vorið 2017. Námskeiðið var mjög 

fróðlegt og gagnlegt og kom Jón Viðar 

öllum helstu upplýsingum vel til skila. 

Kennarar fengu fræðslu í fyrirlestrarformi 

en fengu einnig að spreyta sig í verklegri 

kennslu.

Námskeið

ið var 

mjög 

fróðlegt 

og 

gagnlegt 

og kom 

Jón Viðar 

öllum 

helstu 

upplýsing

um vel til 

skila. 

Kennarar 

fengu 

fræðslu í 

fyrirlestra

rformi en 

fengu 

einnig að 

spreyta 

sig í 

verklegri 

kennslu.
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F

Fimmtudaginn 6.október fóru kennarar tónlistarskólans á svæðisþing sem 
haldið var í Bláa lóninu. Um er að ræða fjórtánda svæðisþing tónlistarskóla og 
var slagorðið að þessu sinni ,,að gera gott betra - og betra best.”  

Farið var yfir ýmis málefni en m.a. má nefna að gerð var SVÓT greining. 

Skammstöfunin SVÓT stendur fyrir: „styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri“. 

Greiningin felst í því að kortleggja hverjir eru helstu styrkleikar stéttarinnar, hverjir 

veikleikarnir, hvaða ógnanir steðja að henni og hvaða sóknarfæri hún hefur. Í sinni 

einföldustu mynd felst greiningin í því að búa til lista með þessum fjórum þáttum fyrir 

stéttina. Kennurum var skipt í hópa þar sem hver og einn hópur gerði greiningu og 

kynnti að lokum fyrir heildinni. Niðurstöður hópanna voru alls ekki ólíkar þrátt fyrir að 

hver og einn hópur hafi haft mismunandi sýn á hvern lið fyrir sig. Í kjölfarið sköpuðust 

skemmtilegar umræður. Einnig var farið yfir kjaramál en líkt og margir vita hafa 

tónlistarkennarar verið samningslausir í eitt ár og er það vissulega áhyggjuefni.  

Tryggvi M. Baldvinsson, deildarforseti tónlistardeildar Listaháskóla Íslands kíkti í 

heimsókn og ræddi um samstarf deildarinnar við landsbyggðina og þau verkefni sem 

þarf að leysa. Tryggvi átti gott samtal við fólkið á svæðisþinginu þar sem hann safnaði í 

sarpinn hugmyndum að samstarfsverkefnum. Almenn ánægja var með svæðisþingið 

þetta árið og tókst það mjög vel.

Svæðisþing 
tónlistarskóla
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Grindavíkurdagur
Starfsmannadagur Grindavíkurbæjar var haldinn í Iðunni þann 7.október síðastliðinn. Þema dagsins var 

fjölmenningarstarf. Fengu kennarar fræðslu um fjölmenningarstarf og stefnumótun frá Fjölmenningarsetri auk 

þess sem Fríða Bjarney Jónsdóttir hélt fyrirlestur um fjölmenningu í skóla- og frístundastarfi. Eftir hádegi var 

boðið upp á fjölbreyttar vinnustofur á borð við læsi, núvitund, skyndihjálp, öryggi og eldvarnir, PMTO og 

uppbyggingarstefnan. Allir gátu fundið sér eitthvað við hæfi. Dagurinn var fróðlegur og heppnaðist vel.

TÓNLISTARSKÓLINN Í GRINDAVÍK                                                               SEPTEMBER/OKTÓBER 2016

Helsinki
Dagana 28. september - 2. október var endurmenntunarferð tónlistarskólastjóra til Helsinki. Skólastjórar 

tónlistarskólans í Grindavík, þær Inga Þórðardóttir og Renata Ivan létu sig að sjálfsögðu ekki vanta. Farið var í 

heimsóknir í tónlistarskóla í Finnlandi sem voru til fyrirmyndar. Meðal þeirra staða sem heimsóttir voru er 

Sibeliusarakademían. Rektor akademíunnar, Elisa Sapponen tók á móti hópnum. Ánægjulegt er að nefna að 

Elisa minnti hópinn á að nokkrir nemendur frá Íslandi stunduðu nám í Sibeliusarakademíunni. Kennarar eru 

almennt ánægðir með íslensku nemendurna og segja þá fá góðan undirbúning í tónlistarskólum á Íslandi. Þess 

má geta að Sibeliusarakademían er einn fremsti tónlistarháskóli í heimi.



TÓNLISTARSKÓLINN Í GRINDAVÍK      NÓVEMBER 2015

6

TÓNLISTARSKÓLINN Í GRINDAVÍK                                                               SEPTEMBER/OKTÓBER 2016

EPTA ráðstefna í fyrsta sinn á Íslandi

Europian piano teachers association eða 
Evrópusamband píanókennara (EPTA) 
hélt í fyrsta sinn ráðstefnu á Íslandi 
dagana 22. - 25. september.

Árlega er haldin alþjóðleg ráðstefna EPTA og 
skiptast aðildarlöndin á að halda hana. Í þetta sinn 
var það Íslandsdeild EPTA sem stóð fyrir 
ráðstefnunni.
Á ráðstefnunni gefst unnendum píanótónlistar 
tækifæri til að koma saman, fræðast og hlýða á 
framúrskarandi listamenn leika 
heimspíanóbókmenntir. 

Fyrirlestrar voru haldnir á hálftíma fresti og 
komu fyrirlesarar alls staðar að en sem dæmi má 
nefna fólk frá Þýskalandi, Hollandi, Sviss, 
Bandaríkjunum, Englandi og Íslandi. Titill 
ráðstefnunnar var ,,kennsla á 21. öldinni, nútíma 
kennsluaðferðir.” 

Renata Ivan, aðstoðarskólastjóri og píanókennari, 
var fulltrúi tónlistarskólans í Grindavík. Hún telur 
að þegar uppi er staðið muni þessi ráðstefna skila 
sér til nemenda í kennslu. Hún var ánægjuleg, 
spennandi og ekki síst fróðleg. Ráðstefnan var 
haldin í Hörpu og var mjög vel sótt.
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4. bekkur í 
hljóðfærakennslu
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Tónlistarskólinn í      
Grindavík
Ásabraut 2

240, Grindavík
Ábyrgðarmenn: Renata Ivan og 

Telma Sif Reynisdóttir

TÓNFUNDUR Í VÍÐIHLÍÐ
Nemendur tónlistarskólans héldu tónfund í Víðihlíð 18. október. Tónfundurinn gekk 
vel og voru nemendurnir sem fram komu skóla sínum til sóma.


