
Tónlistarskóli Grindavíkur sinnir 
fjölbreyttu námsframboði í 

tónlistarkennslu og tónlistaruppeldi. 

Í Tónlistarskólanum er fjölbreytt námsframboð. Boðið er upp á nám á píanó, gítar, 
rafmagnsgítar, fiðlu, trompet, þverflautu, slagverk, klassískan- og rytmískan söng og 
tónfræðigreinum. Tveir nýir kennarar hafa tekið til starfa við skólann. Það eru þær 
Sólrún Mjöll Kjartansdóttir sem tekur við sem slagverkskennari og Alexandra 
Chernyshova sem tekur til starfa sem aðstoðarskólastjóri auk þess sem hún kennir á 
píanó og stjórnar nýstofnuðum stúlknakór tónlistarskólans fyrir stúlkur í 4. - 7. bekk. Í 
september fékk tónlistarskólinn afar skemmtilega heimsókn frá nemendum í 4. bekk. 
Tilefnið var að kynna þau fyrir hinum ýmsu hljóðfærum sem finna má í 
tónlistarskólanum. Nemendur fengu kynningu á gítar, blokkflautu, trompet, slagverk, 
píanó og söng. Mikil ánægja var meðal nemenda og fengu allir að prófa 
sem vildu en margir voru að prófa að spila í fyrsta skiptið.  

 GILDI TÓNLISTARSKÓLANS Í GRÍNDAVÍK  
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Tónlistarskóli 
Grindavíkur 
Var stofnaður 
16.október árið 
1972 og fagnar því 
47 árum. Inga 
Þórðardóttir er 
tónlistarskólastjóri. 

Alexandra 
Chernyshova  
Aðstoðarskólastjóri, 
píanókennari og  
kórstjóri. 

Sólrún Mjöll 
Kjartansdóttir  
Slagverkskennari.

GÆÐI 
Áhersla lögð á 

velgengni 
nemandans á öllum 

sviðum. 
Einstaklingsmiðað 

hljóðfæranám, 
samleikur og 

Eftirfylgniaðferð við 
heimanám.

G

SKÖPUN 
Búa nemendum 

skilyrði til að þroska 
tónlistarhæfileika sína 
og sköpunargáfu og 
auka hæfni þeirra og 

getu til að flytja 
tónlist.

S

METNAÐUR 
Stöðug þróun við að 
tileinka sér nýjungar 
og tækni til framfara 
fyrir tónlistarkennslu. 

Að vera virkir 
þátttakendur í 
menningar- og 
skólasamfélagi.

M
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VISSIR ÞÚ AÐ ? 
Tónlistarskólinn í Grindavík er með þrjú þróunarverkefni í gangi – og fjórða er í burðarliðnum. 
  
Ný námsleið sem við köllum tveggja ára nám og er unnin samkvæmt skólanámskrá tónlistarskólans 
Hér er um að ræða nám sem skipulagt er sem tveggja ára námsleið sem miðar að því að nemandinn lærir 
t.d. gítar- og píanó hljóma og hljómaundirleik samkvæmt námskrá tónlistarskólans sem líkur með 
diplómu á viðkomandi hljóðfæri t.d. í hljómaleik I eftir fyrsta veturinn og hljómaleik II eftir seinni 
veturinn. Það ætti að gera nemandann sjálfbæran í hljómsveitum og mannamótum, sem einhverjir 
nemendur eru að sjálfsagt að sækjast eftir. 
Þessi námsleið er skilgreind í skólanámskrá okkar (sem er hægt að skoða inni á heimasíðu okkar). 
Nemendur þessir taka árspróf eins og aðrir nemendur samkvæmt kröfum námskrárinnar og útskrifast 
svo af þessari leið. Ef viðkomandi hefur fengið „tónlistarbakteríuna“ og vill halda áfram í námi getur 
hann skráð sig inn í skólann og þá á rytmíska eða klassíska braut. Með þessu móti komum við á móts 
við þá sem hentar ekki að fara hinar hefðbundnu leiðir og um leið erum við búin að setja upp upphafs og 
endapunkt á námið með skilgreindum verkefnum þannig að þessir nemendur hafa tvö ár til að verða 
sjálfbærir og geta notið tónlistar á eigin forsendum. 
  
  
Ný nálgun á námsmati við skólann 
Annað þróunarverkefni sem við erum með í gangi er ný útfærsla á prófafyrirkomulagi. 
Við erum lítill skóli þar sem oftar en ekki er einn kennari á hvert hljóðfæri (nema á gítar og píanó). 
Sama fyrirkomulag hefur tíðkast um áratuga skeið þar sem tveir kennarar para sig saman og dæma hjá 
hvorum öðrum. Þetta er öðruvísi í stærri skólum þar sem menn geta dæmt innan eigin deildar og þ.a.l. 
fengið sérfræðing á hljóðfærið.  
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FRÓÐLEIKS MOLAR 

ANTONIO STRADIVARI (1644-1737) ITALSKUR FIÐLUSMIÐUR OG 
EINN MESTI FIÐLUSMIÐA SÖGUNNAR. 
Nútímafiðlan, sem er af lútuætt líkt og gítarinn, kom fyrst fram á sjónarsviðið 
seint á 15. öld í sunnanverðum Ölpunum. Útbreiðsla fiðlunnar á Íslandi 
virðist ekki hafa verið orðin ýkja mikil fyrr en við lok 19. aldar eða upphaf 
þeirrar tuttugustu. Þá var líka almennt farið að nefna hana fiðlu og hætt að 
nota orðið fíólín til aðgreiningar frá hinni gömlu íslensku fiðlu, sem þá hafði 
lítið verið í notkun í hartnær öld. Opinber leikur á fiðlu á 19. öld var ekki 
mikil en þó einhver. Þorsteinn Jónsson (1864-1940), járnsmiður á 
Vesturgötu í Reykjavík, var sjálfmenntaður fiðluleikari sem oft lék á 
opinberum skemmtunum. Við okkar tónlistarkóla kennir Julian M.Hewlett á 
fiðlu. 
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Við fórum í það að útfæra viðmið byggt úr viðmiðum prófanefndar fyrir allar prófategundir. Sett hefur 
verið upp prófavika þar sem öll kennsla fellur niður og einungis próf eru þá vikuna. Þrír prófdómarar 
dæma prófin í einu. Kennarar taka á móti sínum nemendum og undirbúa þá og prófdómarar róterast. 
Þeir sem ekki eru með nemendur eða eru inni að prófdæma færa þær einkunnir sem þeir tóku þátt í að 
prófdæma inn á innri vef skólans .  
  
Allir prófdómararnir eru með eintak af viðmiðunarbókunum og dæma hver fyrir sig í sér tölvu. Síðan er 
meðaltal þessara þriggja sem gefur lokaeinkunn nemandans og eru þeir allir þrír skráðir sem 
prófdæmendur nemandans á innri vefnum. Þetta hefur gefist gríðarlega vel. Þetta fyrirkomulag reynist 
líka vel þegar um nýja kennara er að ræða og síðast en ekki síst er þetta gríðarlegur undirbúningur 
nemenda fyrir áfangapróf. Þau eru orðin vön að hafa þrjá sitjandi inni í prófi og að skrifa inn á tölvu og 
eru því minna að kippa sér upp við að hafa prófdómara, skólastjóra og kennara inni í áfangaprófunum. 
Þeim finnst þetta orðið eðlilegt umhverfi til prófa. Áður en áfangapróf fara fram þurfa nemendurnir að 
fara í gegnum forpróf  þar sem nemandinn spilar allt efni sitt í gegn fyrir skólastjórana sem meta hvort 
nemandinn sé tilbúinn til að þreyta áfangaprófið. 
  
Eftirfylgniaðferð 
Síðast en ekki síst er það Eftirfylgniaðferðin. Tónlistarnemendur hafa í gegnum tíðina sótt tíma til að 
læra á sitt hljóðfæri og stundað samhliða nám í fræðigreinum. Nemandinn kemur í tíma 2 x hálftíma á 
viku og fer síðan heim og á að æfa það sem sett var fyrir í tímanum. Þetta nám er ólíkt öðru námi sem 
nemandinn hefur stundað til þessa og því upplifa sumir það erfiðara að heimfæra annað nám yfir á 
hljóðfæranámið. Almennt hafa foreldrar ekki tónlistarmenntun og geta því lítið hjálpað til þegar 
nemandinn er að æfa sig heima og strandar á tækniatriði nú eða skilur ekki fræðigreinarnar. Þeir 
þröskuldar verða oft um miðbik eða á seinni hluta náms að óyfirstíganlegri hindrun sem nemandinn 
rembist við, sjálfsmyndin minnkar og hann gefst upp á náminu. 

  
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 spjaldtölvum á þar til gerðum 
gólfstandi fyrir í kennslustofunum. Eftirfylgniaðferðin virkar á 
þann veg að þegar kennari er að leggja áherslu og útskýra fyrir 
nemandanum heimavinnuna á hljóðfærið, söng eða 

fræðigreinarnar tekur hann upp á spjaldtölvuna, um leið og hann útskýrir fyrir nemandanum. 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 þarf 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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Fræðigreinar eru útfærðar á sama hátt. Blaðsíðurnar eru skannaðar inn og útskýringar kennarans settar 
inn á myndbandið 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. Nemendur eru eftir sem áður með sínar bækur 
enda aðferðin hugsuð sem viðbót þar sem útskýringar kennarans á áhersluatriðum verkefnisins fara inn 
á myndböndin. Einnig geta nemendur og foreldrar verið í beinum samskiptum við kennara sinn í gegn 
um þessa síðu. Þessi aðferð veitir Tónlistarskóla Grindavíkur algjöra sérstöðu varðandi eftirfylgni og 
aðstoð við heimanám nemenda sinna. 
  
Fjórða verkefnið snýr að því að innleiða viðbót við Showbie, Socrative sem vonandi víkkar enn 
meira út og eykur skilvirknina í náminu. Verkefnið fer af stað eftir áramót. 
  

Tónlistarskólinn í 

Grindavík er á facebook. 
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Tónfundur  
Tónlistarskólinn í Grindavík heimsótti í október leikskólann Laut. Það voru þverflautu- og gítarnemendur 

Telmu og Arnars með tónfund í Laut. Nemendur spiluðu Maístjörnuna, Krummi svaf í klettagjá, Fríða og dýrið 

o.fl. lög. 

Leikskólakrakkarnir tóku mjög vel á móti nemendum tónlistarskólans og atriði þeirra og heyrist einnig “bravo" 
frá þeim. Ljósmyndir frá tónfundinum í leikskólanum Laut fylgir frétt. 
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Leikskólaheimsóknir  
Tónlistarskólinn hefur fengið ánægjulegar heimsóknir í 
október og nóvember. Elstu nemendur í leikskólum 
bæjarins fengu að kynnast þeim hljóðfærum sem í boði 
eru í tónlistarskólanum. Mikil spenna myndast oft í 
hópnum þegar kemur að því að nemendur fái að prófa 
hljóðfærin eftir kynningu. Þetta fyrirkomulag hefur reynst 
vel og er þetta orðinn árviss viðburður.  
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VETRASTARF  
TÓNLISTARSKÓLANS 
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10. september 
Hljóðfærakynning í 4.bekk 

23. september  
Stúlknakór tók til starfa  

 30. september  - 4. október 
Foreldravíka 

17. - 18. október 
Leikskólabörn frá Laut komu í heimsókn 

  

10. október  
Svæðisþing FT 

  

11. október  
Tónfundur  

  

28. - 29. október  
Vetrarfrí 

  
26. okt. og 22. nóvember  

Leikskólabörn frá Króki komu í heimsókn  
  

11. nóvember  
Starfsdagur  

  
7. desember  
Jólatónleikar 
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Undirbúningur nemenda fyrir jólatónleika er kominn á fullt. 
Allt kapp er lagt á að skila sínu sem best og æfa sig í að 

koma fram á tónleikum. Margir hverjir eru að stíga sín fyrstu 
skref sem hljóðfæraleikarar eða söngvarar og er það stórt 
skref á ferlinum að koma fram og spila fyrir margmenni. 

Starfsfólk tónlistarskólans hvetur fólk til að gera sér glaðan 
dag og sýna nemendum stuðning með því að mæta. 

Jólatónleikarnir verða haldnir laugardaginn 7. desember og 
eru allir hjartanlega velkomnir! 
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