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SKÝRSLA REKTORS 

Starfsemi stjórnar 
Ársfundur 2010 var haldinn 9. nóvember. Á fundinum var fjallað ítarlega um 
fjárhagsstöðu skólans, og til hvaða aðgerða var gripið til að mæta þeim mikla 
niðurskurði sem orðið hafa á opinberum fjárframlögum til hans.  
 
Þá var ennfremur farið vandlega yfir breytingar sem gerðar höfðu verið á stjórnsýslu 
skólans sem varða sameiginlega yfirstjórn, ábyrgð og verkskiptingu, og  ennfremur 
rætt um niðurstöður ytri úttektar á stofnuninni, sem þá nýlega höfðu verið birtar. 
Fundargerð frá fundinum og skýrslur liggja fyrir á vefsvæði skólans. 
 
Stjórnarfundir 10 - 11 voru alls 13.  
 
Skipan stjórnar í upphafi tímabilsins var þannig:   

Karólína Eiríksdóttir, formaður 
Sigurður Nordal, varaformaður   
Pétur Einarsson 
Jón Ólafur Ólafsson 
Kolbrún Halldórsdóttir 

 
Á stjórnarfundi 19. janúar varð sú breyting á skipan stjórnar að Anna Líndal tók við 
sæti Péturs Einarssonar. Anna er tilnefnd af Félagi um Listaháskóla Íslands, en 
félagið tilnefnir þrjá af fimm stjórnarmönnum. Hinir tveir eru tilnefndir af mennta- og 
menningarmálaráðherra. 
 
Pétur Einarsson hafði setið í stjórn skólans allt frá byrjun. Reyndar sat hann þar áður 
í  bráðabirgðastjórn sem undirbjó stofnun skólans 1998. Pétri eru þökkuð afar vel 
unnin störf og þá miklu trúmennsku sem hann alla tíð hefur sýnt  hugsjónunum sem 
skólinn miðar við sitt starf. Persónulega vil ég þakka Pétri fyrir mikinn stuðning og 
traust og frjótt samstarf.  
 
Í byrjun þessa skólaárs, þ.e. í haust, urðu svo enn frekari breytingar á skipan stjórnar 
skólans, en þær upplýsingar tilheyra í raun skýrslu næsta ársfundar. 
 
Stjórn skólans starfar í samræmi við skipulagsskrá skólans og eftir sérstökum 
starfsreglum frá 2004 þar sem kveðið er á um skipulag stjórnarstarfa, starfshætti,  
hlutverk og skyldur stjórnarinnar. Starfsreglur stjórnarinnar og skipulagsskrá er að 
finna á vefsvæði skólans.   
 
Fundir stjórnenda og samráð 
Bókaðir fundir framkvæmdaráðs voru alls 20 starfsárið 2010 – 11, þar af var einn 
tveggja daga vinnufundur, sem haldinn var fyrir utan borgina um miðjan júní. Á þeim 
fundi var farið  yfir öll helstu málefni skólans, allt frá skólareglum og stoðþjónustu til 
skipulagningu skólastarfs og þróunarstarfs.  
 
Framkvæmdaráðið er helsti vettvangur skólans varðandi sameiginleg málefni deilda 
og stoðsviða, og þar eru teknar ákvarðanir um flest mál sem tengjast kennslu og 
kennsluskipulagi, þróun og rannsóknum, og skipulagi starfseminnar almennt. Eins 
og kemur fram í skipulagsskrá skólans undirbýr ráðið tillögur að stefnu fyrir skólann í 
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helstu málefnum og er bakhjarl rektors í daglegri stjórn. Fundargerðir 
framkvæmdaráðs eru aðgengilegar öllum starfsmönnum á innra neti skólans. 
 
Fundir fagráðs voru alls fimm. Ráðið er fjölmennt, en minni vinnuhópar úr ráðinu 
störfuðu allvel á milli funda, sérstaklega vinnuhópur á sviði rannsókna og þróunar. 
Stærsta verkefni fagráðsins á síðasta ári var undirbúningur að tillögum og skýrslum 
um námsbrautir á meistarastigi, en nánar verður gerð grein fyrir þeim síðar í þessari 
skýrslu. 
 
Fagráðið er samráðs- og upplýsingavettvangur stjórnenda, kennara og nemenda 
skólans. Ráðið fjallar um fagleg markmið, frammistöðu skólans og gæði, og veitir 
rektor og stjórn stuðning við ákvörðunartöku um akademísk málefni. 
 
Þá voru að venju haldnir ýmsir fundir með öllum starfsmönnum skólans, eða með 
kennurum sérstaklega og starfsmönnum stoðsviða hins vegar. Má nefna fund 1. 
nóvember í fyrra á starfsdögum kennara þar sem temað var “Hvers konar 
rannsóknarmenningu viljum við skapa í Listaháskóla Íslands,” og svo háskólafund 1. 
júní, þar sem allir starfsmenn skólans og nemendur voru boðaðir, og á dagskrá voru 
aðallega þrjú mál, þ.e. niðurstöður könnunar á afdrifum nemenda sem útskrifuðust 
2005 og 2008, tillögur skólans um meistaranám, og svo byggingamálin: 
skammtímalausnir og langtímalausnir.    
 
Árshátíð skólans var haldin 8. og 9. apríl í Stykkilshólmi. Það er Starfsmannafélag 
skólans sem skipuleggur hátíðina og sér um dagskrá og ferðir. Árhátíðin er fyrst og 
fremst skemmtun og fjör, en með því menningarlega yfirbragði sem einkennir hér allt 
starf.  
  
 
Tölfræði um nemendur 
 
Fjöldi nemenda skólaárið 10 – 11 og kynjaskipting 
Fjöldi nemenda sem stunduðu nám við skólann 10 - 11 var alls 469. Karlar voru 
37,3% og konur 62,7%. Þetta eru um þrjátíu fleiri nemendur en stunduðu nám við 
skólann árið áður, eða fjölgun um 6,5%.  
 
Munurinn liggur að mestu  í því að í leiklistar- og dansdeild eru 26 fleiri nemendur en 
árið þaráður vegna þess misgengis sem skapast í nemendafjölda deildarinnar þar 
sem aðeins eru teknir inn nýir nemendur annaðhvort ár. Þá var aðeins tilfærsla á milli 
deilda, sjö nemendum færra í myndlistardeild á meðan nemendum í tónlistardeild 
fjölgaði um tíu. Aðeins fjölgaði í hinum deildunum, en það skiptir litlu í heildartölunni.  
 
Varla þarf að taka fram að langflestir eru þetta svokallaðir ársnemendur, þ.e.a.s. þeir 
sem stunda fullt nám við skólann.  
 
Hlutfall karla og kvenna er svipað því sem verið hefur, eða um 2/3 konur og 1/3 
karlar. Eins og áður var mestur munur á fjölda eftir kyni í listkennsludeild, og ef 
eitthvað er þá hefur sá munur enn aukist. Aðeins í tónlistardeildinni eru karlarnir fleiri 
en konurnar.   
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Fjöldi umsókna um nám haustið 2010, fjöldi nýnema teknir inn 
Umsóknir um nám fyrir haustið 2010 voru alls 664, flestar um nám í hönnunar- og 
arkitektúrdeild (231) og leiklistar- og dansdeild (229). Af þessum fengu 164 skólavist, 
eða tæp 25% þeirra sem sóttu um nám. Inntökuhlutfallið var sem sagt um 1 : 4. 
 
Skiptinemar 09 – 10 
Skiptinemar erlendis frá sem stunduðu nám hér voru þetta sama ár alls 35, frá hinum 
ýmsu Evrópulöndum. Tveir þeirra stunduðu nám á báðum námsönnum. Flestir koma 
frá Þýzkalandi eða 10, en hinir dreifast á hin ýmsu Evrópulönd, s.s. Finnland, 
Svíþjóð, Danmörku, Litháen, Pólland, Tékkland, Slóveníu, Ungverjaland, Austurríki, 
Holland, Belgíu, Bretland, og Frakkland. Tveir komu frá Bandaríkjunum.  
 
Fjöldi skiptinema sem fór héðan frá skólanum til náms erlendis var 40, sem er mikil 
fjölgun frá árinu áður þegar þeir voru aðeins 25. Aldrei hafa fleiri nemar farið frá 
skólanum til skiptináms erlendis. Flestir fóru til Þýskalands, eða 10, sex fóru til 
Bretlands, fjórir til Danmerkur, og svo dreifuðust hinir á hin ólíkustu Evrópulönd, allt 
frá Noregi til Rúmeníu. 
 
Fjöldi nemenda á yfirstandandi skólaári  
Fjöldi nemenda sem skráðir eru í nám í haust eru um 440, hefur þeim þannig fækkað 
aftur til svipaðs fjölda og var í hitteðfyrra. Aftur er skýringin sú að ekki var tekið inn í 
leiklistar- og dansdeild fyrir þetta ár, og eru þar því engir fyrsta árs nemar eða þriðja 
árs nemar, aðeins nemendur á öðru ári og svo Nemendaleikhús, fjórða árs nemar.  
 
Búast má við einhverjum breytingum á heildarfjölda nemenda eftir því sem líður á 
skólaárið. 
 
Umsóknir um nám í haust voru 417, flestar um nám í hönnunar- og arkitektúrdeild 
(221), og síðan í myndlistardeild (101). Af þessum fengum alls 132 skólavist, eða 
31,6% þeirra sem sóttu. Inntökuhlutfallið er því um 1 : 3,5. Þetta hlutfall er nokkuð 
hærra en síðustu tvö árin þar á undan þegar það var um 25% eða 1 : 4.  
 
Útskrifaðir nemendur skólaárið 2010 - 2011 
Útskriftir eru þrisvar sinnum á hverju skólaári, þ.e. að hausti, á miðjum vetri, og svo 
aðalútskrift að vori. Enginn nemandi útskrifaðist  í haustútskrift 2010, en fjórir í 
miðsvetrarútskrift 14. janúar. Við aðalútskrift að vori útskrifuðust alls 138 nemendur, 
nokkru fleiri en árið áður. Alls útskrifuðust því 142 nemendur þetta skólaár.   
 
Útskrifaðir nemendur skiptast þannig eftir deildum: 
 
 Hönnunar- og arkitektúrdeild:  47 (þremur færri en árið áður) 
 Myndlistardeild:   18 (fjórtán færri en árið áður) 
 Leiklistar- og dansdeild:  18  (tíu fleiri en árið áður) 

Tónlistardeild:    22  (tveimur fleiri en árið áður) 
Listkennsludeild:   37  (sextán fleiri en árið áður) 

 
Aðalútskriftin fór fram með hátíðarsamkomu í Borgarleikhúsinu 11. júní í 
Borgarleikhúsinu. Gísli B. Björnsson, grafískur hönnuður og fyrrum skólastjóri 
Myndlista- og handíðaskóla Íslands, hélt hátíðarræðu. Að venju komu fram góðir 
listamenn við athöfnina.  
 
 
 



 Skýrsla rektors 4 

Tölfræði um starfsmenn 
Alls voru stöðugildi við Listaháskólann skólaárið 2010 – 11  91,05, sem er fjölgun um 
6,45 stöðugildi frá árinu áður þegar þau voru 84,6. Þá hafði orðið fækkun um 7,6 
stöðugildi frá árinu þar áður. Fækkun stöðugilda  á skólaárinu 2009 - 10 gekk þannig 
að stórum hluta til baka á síðasta skólaári.  
 
Miðað við nemendafjöldann 469 nemendur, þá voru skólaárið 2010 - 11 að meðaltali 
0,194 stöðugildi á hvern nemanda, eða tæplega einn starfsmaður í fullu starfi  fyrir 
hverja fimm nemendur, sem er reyndar nákvæmlega sama hlutfall og var árið þar 
áður. Fjölgun starfa hefur þannig haldist í hendur við aukinn fjölda nemenda sem 
stundaði nám.  
 
Tekið skal fram að þegar hlutfall starfsmanna og nemenda er hér reiknað eru allir 
starfsmenn taldir með og störf þeirra uppreiknuð til fullra starfsgilda,  þ.m.t. 
stundakennarar, fastir kennarar, rektor og deildarforsetar, starfsmenn stoðsviða, og 
starfsmenn mötuneyta. Þetta hlutfall yrði talsvert lægra ef einungis yrði miðað við 
starfsígildi kennara og deildaforseta. 
 
Störfin skólaárið 2010 - 11 skiptast þannig: 

Kennarar og deildarforsetar:           60,5 stöðugildi 
þar af 40,2 stöðugildi fastráðinna kennara og deildarforseta og 20,3 
stöðugildi fyrir stundakennara. 

Starfsfólk stoðsviða:          30,55 stöðugildi 
þ.m.t. starfsmenn háskólaskrifstofu, starfsmenn bókasafns, 
rannsóknaþjónustu, tölvusviðs, mötuneytis, fjármálaskrifstofu, 
framkvæmdastjóri og rektor. 

 
Fjölgun starfa á síðasta skólaári kemur að langmestu leytinu til vegna aukinnar 
kennslu, eða um 6 stöðugildi. Fjölgun starfa á stoðsviðum var aðeins um rúmlega 
hálft stöðugildi, sem er varla umtalsvert.  
 
Hlutfall stöðugilda fastra kennara og stundakennara er u.þ.b. tvö á móti einu, þ.e. 
63%  á móti 37%. Í samanburði við árið þar áður hefur hlutfall stundakennara aukist 
nokkuð á kostnað hlutfalls fastra kennara, þ.e. um tæplega 6% (úr 31,7% í 37%). 
 
Til upplýsingar má geta þess að hlutfall starfsígilda miðað við fjölda nemenda er 
mjög mismunandi eftir deildum.  Hlutfallið er langlægst í listkennsludeild eða um 6%, 
næstlægst í hönnunar- og arkitektúrdeild eða um 9%, í myndlistardeild er hlutfallið 
um 16%, 18% hlutfall í tónlistardeild, og hæst er það í leiklistar- og dansdeild eða 
um 19%. Þessi mismunandi hlutföll endurspegla mismunandi eðli kennslunnar eftir 
greinum og ólíka kennsluhætti. Í þessum útreikningi er aðeins tekið mið af 
starfsígildum kennara og deildarforseta innan viðkomandi deildar, ekki af 
starfsígildum í stoðþjónustu eða í öðrum störfum fyrir skólann. 
 
Breytingar á ráðningum fastra starfsmanna frá og með 1. janúar 2011 
  

Deildarforsetar: 
 Ragnheiður Skúladóttir lætur af störfum 1. ágúst síðastliðinn sem 

forseti  leiklistar- og dansdeildar, og Steinunn Knútsdóttir tekur 
samtímis við starfinu. 

 
 Jóhannes Þórðarson er endurráðinn í starf forseta hönnunar- og 
 arkitektúrdeildar frá og með 1. ágúst. 
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Kristján Steingrímur Jónsson er endurráðinn í starf forseta 
myndlistardeildar frá og með 1. ágúst.   

 
 Háskólakennarar: 

Kjartan Ólafsson er endurráðinn í starf prófessors í tónsmíðum frá og 
með 1. ágúst. 
 
Gunnar Kvaran er endurráðinn í starf prófessors í kammertónlist og 
strengjaleik frá og með 1. ágúst. Gunnar er í kennsluleyfi til 1. ágúst á 
næsta ári til að sinna listsköpun sinni. 
 
Ólafur Sveinn Gíslason, prófessor í myndlist, snýr aftur til kennslu 1. 
ágúst eftir að hafa verið í kennsluleyfi fyrri hluta ársins til að sinna 
listsköpun sinni. 
 
Katrín Sigurðardóttir, prófessor í myndlist, lætur af störfum við 
skólann 1. ágúst. Staða hennar verður auglýst laus til umsóknar á 
næstu vikum. 
 
Guðmundur Oddur Magnússon, prófessor í grafískri hönnun, snýr 
aftur til kennslu 1. janúar síðastliðinn eftir eins árs leyfi til að sinna 
rannsóknar- og fræðistörfum. 
 
Ásthildur Björg Jónsdóttir, er ráðin frá og með 1. ágúst sem lektor í 
kennslufræðum sjónlista. 
 
 Marija Scekic tekur tímabundið við starfi lektors á dansbraut 1. ágúst. 
Hún lætur af því starfi nú í október.  

 
 Aðjúnktar:  

Hekla Dögg Jónsdóttir, tekur við starfi fagstjóra og aðjúnkts í 
myndlist, 1. ágúst.  

   
Haraldur Agnar Civelek tekur við starfi aðjúnkts í grafískri hönnun, 1. 
ágúst. 

 
  Karen María Jónsdóttir lætur af störfum 1. ágúst síðastliðinn sem 

aðjúnkt og fagstjóri á dansbraut. 
 
  Ólöf Ingólfsdóttir og Tony Vezich eru í ársleyfi frá störfum sínum sem 
  aðjúnktar í leiklistar- og dansdeild frá og með 1. ágúst síðastliðnum. 
 
  Una Þorleifsdóttir aðjúnkt í leiklistar- og dansdeild, fer í fæðingarorlof 

1. ágúst. 
 
  Sveinbjörg Þórhallsdóttir tekur við starfi aðjúnkts á leikarabraut með 

hluta starfs sem fagstjóri á dansbraut 1. ágúst. 
 
  Ólöf Kolbrún Harðardóttir, tekur við hlutastarfi aðjúnkts í söng við  
  tónlistardeild 1. ágúst. 
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  Sigurgeir Agnarsson tekur tímabundið við starfi aðjúnkts í sellóleik 1. 
ágúst. 

 
  Nína Margrét Grímsdóttir tekur við hlutastarfi aðjúnkts í meðleik og 

píanói, 1. ágúst. 
 
  Ríkharður Friðriksson tekur við hlutastarfi aðjúnkts í raftónlist, 1. 

ágúst. 
 
  Gunnsteinn Ólafsson tekur við hlutastarfi aðjúnkts í tónfræðum, 1. 

ágúst. 
 
 Starfsmenn stoðsviða: 
  Albert Eiríksson, þjónustufulltrúi tónlistardeildar og leiklistar- og 

dansdeildar lætur af störfum 1. apríl síðastiðinn og tekur Margrét Rún 
Guðmundsdóttir við því starfi. 

 
  Álfrún Guðrúnardóttir lætur af störfum 15. september síðastliðinn sem 

kynningarstjóri skólans. Lilja  Gunnarsdóttir tekur tímabundið við 
starfinu. 

 
  Sigríður Björg Sigurðardóttir lætur af tímabundnu starfi bókavarðar á 

bókasafni og Berglind Hanna Jónsdóttir tekur aftur við starfinu eftir 
eins árs fæðingarorlof. 

 
  Lísa Valdimarsdóttir, forstöðumaður bóksafns og upplýsingaþjónustu 

fer í eins árs fæðingarorlof frá og með 15. október, og tekur Sara 
Stefánsdóttir við starfinu í hennar stað. 

 
Verkefnisstjórar:  

  Daníel Björnsson og Ingibjörg Gréta Gísladóttir, framkvæmdastjórar 
við Hugmyndahús háskólanna hætta störfum 1. mars  síðastliðinn 
þegar starfsemi hússins er hætt. 

 
Húsnæði og framkvæmdir 
Listaháskólinn starfar á þremur stöðum í borginni, þ.e. í Laugarnesi, Skipholti og að 
Sölvhólsgötu. Alls um 10.694 á m2. Umreiknað gagnvart fjölda nemenda þá eru að 
meðaltali 22,8 m2 á nemanda.   
 
Þá hafði skólinn á leigu Skemmtihúsið við Laufásveg fram á vor, og leigði ásamt 
með Háskólanum í Reykjavík húsnæðið að Grandagarði 2 fyrir Hugmyndahús 
háskólanna þangað til starfsemi hússins var hætt í mars.   
 
Framkvæmdir við húsnæði skólans voru þær helstar að innréttað var fyrir tvær 
kennslustofur i risinu á Sölvhólsgötu, gerðar ýmsar lagfæringar á hljóðvist í 
mötuneyti á Sölvhólsgötu, og tekin niður loft og settir upp milliveggir í 
kennsluhúsnæði í Laugarnesi. Litlar sem engar framkvæmdir voru í Skipholti. 
 
Þá var tekin sú ákvörðun að flytja starfsemina sem er í Skipholti yfir í Þverholt 11, og 
var gengið frá samningum þar um síðastliðið sumar. Leigusamningi við eiganda 
Skipholts 1 var sagt upp frá og með 1. júlí. Áætlað er að flytja í nýtt húsnæði í 
Þverholti í janúar næstkomandi. 
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Ársreikningur 2010 – 2011 
Ársreikningur fyrir starfsárið 2010 – 2011 var samþykktur á fundi stjórnar skólans 30. 
september síðastliðinn. 
 
Tekjur skólans á árinu 2010 - 2011 voru kr. 820.677 þús. kr. en voru árið áður 
826.520 þús kr. sem er lækkun um tæpar 6 milljónir króna. Tekjur úr ríkissjóði 
lækkuðu úr 658.238 þús. kr í 625.409 þús kr, eða um 33 milljónir, sem er 5%. Á móti 
hækkuðu skólagjöldin nokkuð, úr 123.589 þús. kr í 148.959 þús kr., eða um rúmlega 
25 milljónir, og aðrar tekjur hækkuðu um tæplega 2 milljónir króna.  
 
Gjöldin á móti voru 796.926 þús. kr. en voru  árið áður 794.074 þús. kr. sem er lítils 
háttar hækkun. Launakostnaður hækkaði þó umtalsvert eða úr 465.797 þús. kr í 
514.948 þús kr., eða um tæpar 29 milljónir, en á móti lækkaði húsnæðiskostnaður 
um 21 milljónir, eða úr 159.284 þús kr. í 138.015 þús kr., og annar rekstrarkostnaður 
lækkaði úr 148.413 þús kr., í 125.817 þús kr., eða um tæpar 23 milljónir kr. Hækkun 
á launakostnaði kemur fyrst og fremst til vegna þess að í byrjun rekstrarárs féllu úr 
gildi viðaukar við ráðningasamninga starfsmanna skólans um tímabundnar 
skerðingar á launum frá árinu áður.  
 
Hagnaður skólans fyrir fjármagnsgjöld/fjármunatekjur var þannig á rekstrarárinu um  
23,1 milljón króna., og hagnaður að teknu tilliti til fjármagnsgjalda/fjármunatekna er 
næstum sama upphæð eða 23,0 milljónir króna. 
 
Samkvæmt efnhagsreikningi 31. júí síðastliðinn er eigið fé skólans jákvætt um 
tæplega 11,5 milljónir, en var neikvætt á árinu á undan um 11,5 milljónir. Staða 
skólans hefur þannig gjörbreyst. Langtímaskuldir og skuldbindingar við lánastofnanir 
eru samkvæmt reikningnum 15,5 milljónir króna miðað við 28.3 milljónir árið áður. 
Skuldir félagsins munu lækka ört á næstu tveimur árum. Bókfærðar eignir skólans 
eru samkvæmt efnhagsreikningi um 48,1 milljónir króna, sem er næstum óbreytt tala 
frá árinu áður. 
 
Endurskoðendur Listaháskólans er endurskoðunarstofan Deloitte hf. 
 
Fjárhagsstaða skólans 
Eins og ársreikningar skólans bera vitni um þá hefur mikils aðhalds verið gætt í öllum 
rekstri skólans. Staðan er traust miðað við allar kringumstæður, og verður það að 
teljast mikið fagnaðarefni að eigið fé skólans skuli nú vera orðið jákvætt og 
skuldirnar hraðfallandi.  
 
Strax vorið 2009 var gerð þriggja ára áætlun um reksturinn til að mæta þeim 
niðurskurði á framlögum ríkisins sem þá var fyrirsjáanlegur. Þá var reyndar reiknað 
með því að frá og með 2012 yrði ekki um frekari niðurskurð að ræða. Það hefur hins 
vegar ekki ræst því samkvæmt frumvarpi ríkisstjórnarinnar til fjárlaga fyrir næsta ár er 
lagt til að framlag til Listaháskólans lækki um 12,3 milljónir króna að frátöldum launa- 
og verðlagshækkunum. Þetta er í samræmi við boðaðan flatan niðurskurð til 
háskólanna um 1,9%.  
 
Skólagjöld fyrir fullt nám voru á síðastliðnu ári voru  kr. 350.000. Skólagjöld hafa ekki 
hækkað umfram verðlag síðastliðin tvö ár. 
 
Skólinn stefnir að því að halda óskertri starfsemi á þessu skólaári þrátt fyrir 
niðurskurðinn, en þó er ljóst að hann hefur ekki að óbreyttu svigrúm til að ýta úr vör 
því meistaranámi sem hefur verið í undirbúningi.  
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Óvíst er svo með fjárveitingar á árinu 2013 en ef rýnt er í áætlun um ríkisbúskapinn 
2012 - 2015, sem gefin er út með fjárlagafrumvarpinu, þá er ekki ástæða til mikillar 
bjartsýni um að ríkið hafi svigrúm til aukinna útgjalda. Það reynir því á hvernig 
forgangsröðunin verður, og hvort stjórnvöld og almenningur vilji  auka framlög til 
menntunar, og þá sérstaklega til háskólamenntunar, á kostnað annarra þátta.  
 
Fyrir hönd skólans vil ég þakka starfsmönnum fyrir  góðan skilning á þeirri erfiðu 
stöðu sem skapast hefur vegna niðurskurðar á framlögum ríkisins og þétta 
samstöðu sem hefur myndast um aðgerðir til að standa vörð um rekstur og viðgang 
stofnunarinnar. 
 
Menntasjóður / Starfsþróunarsjóður kennara 
Sérstakur Menntasjóður starfar innan Listaháskóla Íslands. Hlutverk sjóðsins er að 
veita kennurum  skólans styrki til þess að sækja námskeið eða afla sér þekkingar á 
annan hátt á því sviði sem þeir starfa, auk þess að veita styrki til listrænna verkefna 
og viðfangsefna eftir því sem við verður komið.  
 
Fyrir liggur samþykkt stjórnar skólans um endurbættar reglur fyrir sjóðinn og verður 
úthlutað eftir þeim á þessu starfsári. Samkvæmt þeim er hlutverk sjóðsins gert 
skýrara og betur gert ljóst til hvers konar verkefna styrkveitingar renna. Heiti sjóðsins 
verður breytt, og fær hann nafngiftina Starfsþróunarsjóður kennara. 
 
Alls voru veittir á liðnu starfsári 18 styrkir úr Menntasjóði að upphæð kr. 1,8 milljónir. 
Framlag til sjóðsins er áætlað kr. 2.000.000 á þessu ári. 
 
Styrktarsjóður Halldórs Hansen 
Meginmarkmið Styrktarsjóðs Halldórs Hansen er að styðja  við uppbyggingu 
tónlistarsafns Listaháskóla Íslands og veita árlega styrk í nafni Halldórs til útskrifaðra 
tónlistarnema sem náð hafa framúrskarandi árangri að mati sjóðsstjórnar. Engir 
styrkir voru þó veittir til tónlistarnema á síðasta starfsári.  
Sjóðurinn hefur á undanförnum árum staðið að baki hraðri uppbyggingu 
tónlistarsafns skólans með beinum fjárveitingum til innkaupa á bókum, diskum og 
hvers konar nótnaefni. Nokkuð tapaðist af fjárfestingum sjóðsins í bankahruninu 
2008 en stofnfé sjóðsins stendur nú nálægt upphaflegu framlagi.  
 
Dansmennt ehf. / Listdansskóli Íslands 
Dansmennt ehf., er einkahlutafélag í eigu Listaháskólans. Félagið hefur það eina 
hlutverk að reka Listdansskóla Íslands, sem áður var rekinn á vegum ríkisins. 
Skólaárið 2010 – 11 var fimmta starfsár Listdansskólans undir stjórn Dansmenntar. 
Lára Stefánsdóttir er skólastjóri Listdansskólans. Jóna Finnsdóttir er rekstrarstjóri.  
 
Rekstur Listdansskólans hefur gengið eftir væntingum, og starfsemin verið afar 
öflug. Afkoman var núna jákvæð annað árið röð, og vegur það upp á móti nokkrum 
hallarekstri árin þar á undan. Samningurinn við menntamálaráðuneytið um reksturinn 
er löngu runninn út, og hefur stjórn Dansmenntar ítrekað óskað eftir því við 
ráðuneytið að gengið verði frá samningi um áframhaldandi samstarf.   
 
Hugmyndahús háskólanna 
Hugmyndahús háskólanna var stofnað í mars 2009. Eftir tveggja ára blómlegt starf 
þurfti að loka starfseminni tveimur árum síðar, eða í mars á þessu ári. Húsið var 
rekið undir merkjum einkahlutafélagsins Hugmyndalist ehf, sem var að jöfnum hluta í 
eigu Háskólans í Reykjavík og Listaháskólans. Til starfseminnar var stofnað að 
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frumkvæði rektora skólanna. Framkvæmdastjórar hússins voru þau Daníel Björnsson 
og Ingibjörg Gréta Gísladóttir, en formaður stjórnar Hugmyndalistar var Jóna 
Finnsdóttir, framkvæmdastjóri Listaháskólans. 
 
Kveikjan að  hugmyndinni um Hugmyndahúsið var það ástand sem skapaðist hér á 
Íslandi  í kjölfar bankahrunsins í október 2008. Skólarnir þóttust sjá að vantaði opinn 
vettvang fyrir grasrótina í skapandi atvinnugreinum þar sem gæti dafnað 
þróunarstarf og samvinna á hinum ólíku sviðum athafnalífsins , s.s. í listum, hönnun, 
hátækni, verkfræði, fjármálum,  og fyrirtækjarekstri. Um leið myndi opnast leið fyrir 
félagslegan aktífisma og pólitíska umræðu sem svo sárlega vantaði á þeim tíma.  
 
Starfseminni var fundinn staður í Allians-húsunum við Grandagarð, og síðar til 
viðbótar  fékkst að láni mikið pláss í fyrrum fiskvinnsluhúsi neðar við höfnina í 
Reykjavík þar sem rekin var starfsemi undir heitinu Útgerðin. Um var að ræða rými 
fyrir vinnustöðvar fyrirtækja og verðandi fyrirtækja, fjölbreytt stúdíó, stór 
sýningarsvæði, kaffihús, og margt fleira. Leiguverð fyrir vinnupláss var mest til 
málamynda. Starfsemin varð strax afar öflug og fylltist húsið af kraftmiklu fólki sem í 
góðri samvinnu og með gagnkvæmum stuðningi þróaði verkefni sín og hugmyndir 
 
Ótrúlega fjölbreytt starfsemi fann sér stað í Hugmyndahúsinu þann tíma sem það 
starfaði. Má nefna að um 60 sprotar og smáfyrirtæki tóku flug innan veggja hússins, 
um 150 til 200 störf sköpuðust, um 30.000 manns heimsótti húsið, stórverkefni eins 
og Þjóðfundurinn átti sínar rætur innan Hugmyndahússins, heitustu umræðurnar um 
framfaramál þjóðarinnar áttu sér uppruna hjá Hugmyndaráðuneytinu, og 
lýðræðisfélagið Aldan fann sér hreiður innan hússins. Þar fyrir utan voru haldnir í 
húsinu ótal fundir, sýningar, hljómleikar og námskeið af ólíkasta tagi. 
Hugmyndahúsið var uppáhalds áfangastaður alþjóðlegra fjölmiðla, sem landið sóttu 
á þessum tíma til að fjalla um ástand örþjóðarinnar í kreppu. Hugmyndahúsið var  
jákvæði hlutinn í allri þeirri umfjöllun. 
 
Hugmyndahúsinu var lokað eins og áður sagði í mars á þessu ári. Eftir að Háskólinn 
í Reykjavík ákvað að draga sig út úr starfseminni sá Listaháskólinn sér ekki fært að 
halda áfram rekstrinum. Þó var samanlagður reksturskostnaður ekki nema um 24 
milljónir á ári. Örvæntingafullar tilraunir voru gerðar til að afla viðbótar fjár til 
starfseminnar en því miður mættum við lokuðum dyrum í flestum tilfellum. 
Hugmyndahúsið fer í söguna sem eitt öflugasta og merkilegasta framtak til 
nýsköpunar og eflingar frjórri hugsun í kjölfar kreppunnar miklu. Það er 
Listaháskólanum til mikls sóma að hafa staðið að þessu merkilega framtaki. Vil ég 
þakka  Háskólanum í Reykjavík og öllum þeim einstaklingum sem þarna komu að 
fyrir  frábæra samvinnu. 
 
Úttekt erlendra sérfræðinga á starfsemi Listaháskólans 2010 
Eins og kom fram í skýrslu rektors á síðasta ársfundi þá fór skólinn í gegnum 
heildarúttekt á starfsemi sinni í lok þarsíðasta skólaárs. Var það önnur slík úttekt sem 
skólinn hefur farið í gegnum. Skýrsla úttektarnefndarinnar var birt í september í fyrra 
og fór hún þá strax í mikla umræðu á hinum ýmsu stjórnsýslustigum skólans. M.a. 
voru niðurstöður nefndarinnar ræddar mjög ítarlega í fagráði skólans. 
 
Ábendingar úttektarnefndarinnar eru afar mikilsverðar fyrir þróun skólastarfsins, og 
má fullyrða að þær áherslur sem þar koma fram eigi sér góðan hljómgrunn meðal 
starfsmanna og nemenda skólans. Til að nefna nokkur þau atriði sem 
úttektarnefndin lætur til sín taka má nefna gæðamál og skipulag þeirra, eftirlit með 
þróun námskeiða og kennsluskrár, starfsþróun kennara, réttindamál nemenda, og 
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endurmenntun. Ennfremur leggur nefndin áherslu á að skólinn ætli sér ekki um of og 
setji sér raunhæf markmið, forgangsraði verkefnum, og horfi krítískt inn á við í þann 
strúktúr  sem nú þegar er búið að byggja. Þá leggur hún áherslu á að skólinn 
samræmi stefnu deildanna betur en hafi verið gert, og opni enn frekar á þverfaglegt 
starf.  Ennfremur er nefndinni ekki ljóst hvernig verkaskipting er innan stjórnsýslu 
skólans, sérstaklega hvað varðar stöðu fagráðs og framkvæmdaráðs gagnvart stjórn 
skólans. 
 
Fleiri mikilsverðar ábendingar er að finna í skýrslu úttektarnefndar en í heildina á litið 
er umsögn nefndarinnar mjög uppörvandi og jákvæð. Telur nefndin upp þau ýmsu 
atriði sem hún telur hafa verið til framfara frá fyrri útrekt, og lýsir því yfir að það sé 
ekki svo lítið afrek fyrir þessa ungu stofnun að hafa á einum áratug fært saman 
atvinnufólk úr hinum ólíku listgreinum í svo lífrænt og skapandi samstarf.  
 
Endurskoðun kennsluskrár: starf kennsluskrárnefndar 
Sérstök þriggja manna kennsluskrárnefnd var sett á laggirnar í byrjun þessa árs. 
Hlutverk nefndarinnar er að hafa kerfisbundið eftirlit með kennsluskrá skólans, og 
gera tillögur um uppsetningu hennar og innbyrðis tengingar.  Þetta felur í sér að 
nefndin fer yfir allar námslýsingar og námsviðmið, gengur úr skugga um að allir 
textar verði skiljanlegir og skýrir, leitar ráða til að rétta jafnvægi eininga þannig að 
sem mestrar sanngirni sé beitt í vigtun námskeiða, og ekki síst er það hlutverk 
nefndarinnar sjá til þess að kennsluskráin þróist í takt við breyttar kröfur og alþjóðleg 
viðmið. 
 
Kennsluskrárnefnd er sjálfstæð í störfum sínum og kemur athugasemdum sínum og 
ábendingum á framfæri við deildir skólans og aðra viðkomandi innan hans. Í 
nefndinni sitja þær Una Þorleifsdóttir, aðjúnkt í leiklistar- og dansdeild, Kristín 
Valsdóttir, deildarforseti listkennsludeildar, og Björg Jóna Birgisdóttir, 
forstöðumaður háskólaskrifstofu. Nefndin hefur starfað af mikilli atorku allt frá byrjun, 
og hefur samvinna hennar við deildir skólans gengið vonum betur.  
 
Stór hluti námslýsinga hefur nú þegar verið endursaminn og mikilvægar tengingar 
verið gerðar á milli þeirra og þeirra hæfniviðmiðana sem námsbrautunum eru settar. 
Stefnt er að því að ljúka þessum hluta vinnunnar fyrir vorið og verður þá 
kennsluskráin í heild sinni sett í þýðingu á ensku, en mikið hefur vantað upp á að 
hún sé aðgengileg fyrir útlendinga. Í næsta áfanga þar á eftir verður sérstaklega 
hugað að vægi eininga í námskeiðum, og hvort og þá hvernig vinnuframlag nemenda 
er metið þannig að sem mestrar sanngirni sé gætt. 
 
Gæðamál og innleiðing nýs gæðakerfis fyrir íslenska háskóla 
Undirbúningur að stofnun sérstaks Gæðaráðs fyrir íslenska háskóla á sér langan 
aðdraganda. Með Gæðaráðinu er í raun innleitt nýtt kerfi til eftirlits og samstarfs um 
aukin gæði og betrumbætur í starfi háskólanna. Formlega tók þetta nýja 
fyrirkomulag gildi nú í lok október. Gæðaráðið er eingöngu skipað erlendum 
sérfræðingum, sem allir hafa mikla reynslu og þekkingu af stjórnun og störfum innan 
háskóla, og með þeim starfar svokölluð Gæðanefnd sem er eins konar tengiliður við 
háskólasamfélagið og ráðgjafaraðili. Rektorar allra háskólanna sitja í Gæðanefndinni, 
auk fulltrúa nemendasamtaka og fulltrúa Vísinda- og tækniráðs. 
 
Kynnt hefur verið fimm ára áætlun um samstarf Gæðaráðs og háskólanna, sem m.a. 
felur í sér úttektir á námsgreinum og námsbrautum háskólanna og heildarúttektir á 
störfum einstakra háskóla, svokallaðar stofnanaúttektir. Samkvæmt fimm ára 
áætluninni verður gerð stofnanaúttekt á Listaháskólanum 2013 - 2014, en fagúttektir 



 Skýrsla rektors 11 

á deildum eða greinum fer eftir áætlun sem skólarnir sjálfir leggja fram og verða 
staðfestar af Gæðaráði. Til grundvallar úttektum liggur ávallt ítarleg sjálfsgreining 
skólans, eða deildarinnar,  þar sem starfsmenn og nemendur koma saman að því að 
meta alla þá þætti sem skipta máli í starfinu og gera grein fyrir veikleikum og 
styrkleikum í hverju tilfelli, s.k. self reflective analysis.   
 
Sú aðferðarfræði sem beitt er í nýju gæðamatskerfi íslenskra háskóla byggir á 
hvatningu til betrumbóta frekar en á yfirheyrslum og hótunum. Það er fagnaðarefni 
að stjórnvöld hafi tekið þá stefnu að byggja á þessum grunni og þannig hvetja til 
'samtals' á milli skólanna og þeirra sem hafa það hlutverk að spyrja spurninganna. 
 
Alþjóðamál 
Eins og kemur fram í skýrslum annarra stjórnenda þá er Listaháskólinn virkur 
þátttakandi í fjölmörgum alþjóðlegum samstarfsnetum og verkefnum í hinum 
mismunandi listgreinum. Í því samstarfi fá starfsmenn skólans og nemendur víða sýn 
til margra átta. Eitt mikilvægasta netsamstarfið sem skólinn tekur þátt í er samstarf 
evrópskra listaháskóla, ELIA, sem er afar kröftugt á þeim ólíku sviðum sem 
listaháskólar starfa. M.a. hafa þessi samtök þróað sameiginleg viðmið um listnám og 
gæði þess, og jafnframt þjálfað sérfræðinga til ráðgjafar um rekstur náms og gerð 
kennsluskrár. Stjórnendur Listaháskólans sóttu í nóvember í fyrra aðalþing ELIA, 
sem var haldið í Nantes í Frakklandi, þar sem m.a. var sérstaklega fjallað um 
samstarf listaháskóla og atvinnulífs á grundvelli skapandi samstarfs ('creative 
partnerships'). 
 
Eins og kom hér fram fyrr í skýrslunni hafa aldrei fleiri nemendur en á síðasta 
skólaári stundað skiptinám erlendis, eða 40, og hlutu 39 þeirra styrki í gegnum 
Erasmus og Nordplus menntaáætlanirnar. Þá njóta kennaraskipti á vegum Erasmus 
áætlunarinnar vaxandi vinsælda innan skólans, og er svo orðið að enginn háskóli í 
landinu kemur með tærnar þar sem við höfum hælana hvað varðar hlutfallslega 
nýtingu á þessum skiptimöguleikum. Þetta auðvitað eykur fjölbreytni námsins, og 
jafnframt gerir okkar nemendum og kennurum kleift að kynna sér nýjar aðstæður og 
ný viðhorf í kennslu og þróun náms. 
 
Þá má nefna að Listaháskólinn hefur einbeitt sér sérstaklega að því að afla styrkja 
fyrir nemendur til starfsþjálfunar erlendis í gegnum hina svokölluðu Leonardo-
áætlun. Verkefnin sem eru styrkt eru hugsuð sem stökkpallur fyrir nýtútskrifaða 
nemendur út í atvinnulífið. Síðast fengu fimm nemendur, sem voru nýútskrifaðir, 
umtalsverða styrki til að vinna við stofnanir eða fyrirtæki erlendis sem þeir höfðu 
valið sér. Samkeppni um styrki úr Leonardó-áætlunni er gríðarhörð og hafa 
nemendur Listaháskólans þar verið afar fengsælir. 
 
 
 
Rannsóknir og þróun 
Rannsóknir og þróun hefur verið vaxandi þáttur innan Listaháskólans, sérstaklega 
frá því stofnuð var Rannsóknarþjónusta innan skólans haustið 2007. Starfsemi 
rannsóknarþjónustunnar eru gerð sérstök skil í skýrslu forstöðumanns, en þó skal 
leggja áherslu á það hér að rannsóknir og listsköpun eru í raun þættir sem flæða um 
alla aðra starfsemi skólans og byggja undir metnað og framfarir í starfi allra 
akademískra starfsmanna skólans. 
 
Listaháskólinn er ekki skilgreindur sem 'rannsóknarháskóli' og hefur ekki samning 
við ríkisvaldið um sérstök framlög til rannsókna nema að því sem lýtur að starfsemi 
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rannsóknarþjónustu skólans. Þegar rýnt er í útreikning framlags hins opinbera til 
skólans þá kemur í ljós að þegar bein framlög til kennslu eru dregin frá þá stendur 
eftir framlag til annarrar starfsemi, þ.m.t. til rannsókna, sem nemur kr. 94.000 á 
nemanda. Þannig reiknað fyrir aðra háskóla í landinu kemur í ljós að hinir háskólarnir, 
að Háskólanum á Bifröst undanskildum, fá margfalt þetta framlag, og sumir allt að 
því níu sinnum hærra. Í þessu hljóta að vera sóknarfæri fyrir Listaháskólann. 
 
Þrátt fyrir að Listaháskólinn njóti ekki enn umtalsverðra rannsóknarframlaga þá engu 
að síður reynir skólinn að styrkja við rannsóknir og listsköpun með marvíslegum 
hætti. Flestir fastra kennara hafa rannsóknarþátt sem hluta af sínu starfi, fleiri og fleiri 
kennarar hafa átt kost á lengri leyfum frá kennslu til að sinna rannsóknum sínum og 
listsköpun, allt frá 6 mánuðum til eins árs, og nú síðast er unnið að stofnun 
Rannsóknarsjóðs skólans, þar sem fastráðnir kennarar geta sótt um styrki til að 
mæta kostnaði við stærri verkefni og þróunarstarf. Í þennan sjóð er áætlað að leggja 
2 milljónir króna á þessu ári. 
 
Endurnýjun á vefsíðu skólans og útliti 
Listaháskólinn hefur hingað til lítið gert til að pússa sína ytri ímynd og í raun hefur hér 
lítið verið gætt að því hvernig skólinn birtist fólki sem ekki þekkir til starfa hans og 
setur sig ekki inn í þau málefni sem hann stendur fyrir. Þá hefur hingað til ekki verið 
lögð mikil áhersla á  fjárframlög til kynningar- og markaðsstarfs, enda kannski alltaf 
gengið út frá því að allir vissu allt um Listaháskóla Íslands.  
 
Þetta stendur núna nokkuð til bóta, og er í undirbúningi endurhönnun á vefsíðu 
skólans og öllu kynningarefni. Ármann Agnarsson, grafískur hönnuður, leiðir starfið, 
og hefur sér til stuðnings vinnuhóp starfsmanna innan skólans. Það er 
tilhlökkunarefni að sjá nýtt útlit skólans, og er stefnt að því að það verði kynnt um 
svipað leyti og starfsemi í Skipholti færist í Þverholt 11. 
 
Byggingamál 
Í gegnum árin hafa byggingamál Listaháskólans oftast fengið meiri athygli en 
starfsemin sjálf. Segir það talsvert um hvernig umræður um menntamál venjulegast 
eru hér á landi. Eins og vel er kunnugt hafa áform skólans um nýbyggingu í raun 
verið í frosti allt frá bankahruni haustið 2008. Til grundvallar liggur að ekki hefur 
fengist úr því skorið hvort og þá hvernig ríkið standi við samning við skólann frá 
2007 um húsnæðisframlag vegna nýbyggingar, og ennfremur og ekki síður að sú 
tillaga sem unnið var eftir hefur ekki fengið nauðsynlega staðfestingu frá 
Skipulagsráði borgarinnar. Á meðan þetta hvortveggja situr fast gerist ekkert í 
nýbyggingarmálum. 
 
Á fundi sem ráðherra mennta- og menningarmála boðaði til 4. maí síðastiðinn með 
fulltrúum skólans, fulltrúum frá Reykavíkurborg, og embættismönnum úr bæði 
mennta- og menningarmálaráðuneyti og fjármálaráðuneyti var farið yfir stöðu 
málsins all ítarlega, og þau álitamál rædd sem standa í vegi fyrir að eitthvað þokist 
áfram, þ.m.t. fjármögnun og eignarhald, skuldbindingar gagnvart  byggingaaðilum, 
byggingastaður, hugsanleg áfangaskipting í byggingu, og svo lausnir til bráðabirgða 
á meðan unnið er að framtíðarlausn. Umræður voru mjög góðar og eldri og nýrri 
sjónarmið dregin fram. Það viðhorf var ríkjandi að þyrfti að finna lausn á þeirri erfiðu 
stöðu sem húsnæðismál skólans eru í. Í kjölfar fundarins ákvað ríkisstjórnin að 
mynda vinnuhóp þriggja ráðuneytisstjóra til að vinna áfram að málinu. Ekkert hefur 
heyrst af störfum hópsins enn sem komið er. 
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Umræðan innan Listaháskólans hefur fyrst og fremst snúist um hvernig megi bjarga 
málunum á meðan beðið er eftir viðunanlegri framtíðarlausn. Nemendur hafa ekki 
látið sitt eftir liggja til að þoka málum áfram, og m.a. gerðu þeir könnun á meðal allra 
nemenda skólans á afstöðu þeirra til aðstöðunnar innan skólans og þjónustu. Í stuttu 
máli sagt var það niðurstaða könnunarinnar að langstærstur hluti nemenda taldi 
aðstöðuna óviðunandi, og var óánægjan sýnu mest á meðal nemenda í Skipholti. Þá 
var það eindregin skoðun langflestra að stefnt skyldi að því að allur skólinn yrði undir 
sama þaki. Þegar niðurstöður höfðu verið birtar boðaði rektor til funda með 
nemendum í hverju húsanna, og var farið yfir fyrri áætlanir og úttektir, og öll 
sjónarmið dregin fram. Í kjölfarið voru ýmsir kostir til bráðbirgðalausna skoðaðir, m.a. 
kannað hvað myndi kosta að flytja starfsemi hönnunar- og arkitektúrdeildar í þá 
hluta hússins í Laugarnesi sem notaðir eru fyrir geymslur, og einnig óskaði rektor 
eftir því við menntamálaráðherra að fá að kanna fýsileika þess að flytja starfsemi 
tónlistardeildar í Þjóðmenningarhúsið við Hverfisgötu á meðan fundin væri 
framtíðarlausn á byggingamálum skólans. Það var þó ekki fyrr en skólanum bauðst 
til leigu húsið að Þverholti 11 að fannst raunhæf og  viðráðanleg lausn, sem gæti 
leyst úr þeim vandamálum sem starfsemin í Skipholti hefur þurft við að glíma.  Eins 
og kemur fram fyrr í skýrslunni var skrifað undir samninga um leigu á Þverholti 
síðastliðið sumar, og er áætlað að flytja þar inn laust upp úr áramótum. 
 
Mikilvæg viðfangsefni skólaárið 10 - 11, m.a. 
 

• Endurnýjun stefnumótunar fyrir skólann. 
• Tillögur um meistaranám á átta brautum og áætlun um fjölda 

nemenda og innleiðingu námsins. 
• Úrvinnsla úr úttekt erlendra sérfræðinga á starfsemi skólans. 
• Rannsóknir og þróun: stofnun rannsóknarsjóðs, innleiðing 

gagnabanka, skipulögð viðtöl við kennara, þróun á mælistikum.  
• Starfsþróun kennara: markmið og leiðir. 
• Fjármál skólans og rekstur í ljósi niðurskurðar. 
• Úrbætur á húsnæði og bætt aðstaða: nýjar lausnir. 
• Skilgreina stöðu Listaháskólans í umræðum um breytingar á 

stofnanakerfi háskólanna. 
• Þátttaka í innleiðingu á nýju gæðakerfi háskóla. 
• Endurskoðun á lögum um háskóla: afstaða Listaháskólans, sbr. 

28.02.11 
• Könnun nr. 3 á viðhorfum útskrifaðra nemenda, árgangar 2005 og 

2008. 
• Mótun umhverfisstefnu. 
• Höfundaréttur: staða nemenda og staða kennara. 
• Sameiginleg stoðþjónusta s.s.: bókasafn og upplýsingaþjónusta, 

heimasíða, tölvu- og netþjónusta, rannsóknaþjónusta, alþjóðasvið, 
kynningamál, námsráðgjöf, skráning námsferla, upplýsingagjöf, 
útgáfa nemendaskírteina, bókhald, launamál, áætlanagerð, fjárreiður, 
mötuneyti, umsjón með búnaði og tækjum, umsjón með húseignum,  
rekstur húsnæðis, öryggismál.   

• Starfsmannamál s.s.: ráðningar, starfsþróun, samræming á störfum, 
stuðningur, hvatning, eftirlit, og virkni. 

• Nemendur, s.s.:  
1. Kynningar og skipulag inntöku, skipan inntökunefnda. 
2. Kennslumat: eftirlit og samráð um úrvinnslu. 
3. Fundir rektors með nemendum (14 fundir, fyrri hluta febrúar). 
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4. Úrlausnir mála einstakra nemenda. 
5. Skipan prófdómenda á lokaverkefnum. 
6. Samráð við nemendafélög. 

• Gæðamál: 
1. Efling innra gæðaeftirlits. 
2. Skilgreining á gæðakerfi skólans 
3. Endurnýjun Gæðahandbókar. 
4. Upplýsingamál: heimasíða, vinnuskipulag. 

• Byggingamál:  
1. Viðræður við ráðuneyti: efndir samninga um fjármögnun. 
2. Hvar stöndum við? Hvert stefnum við, fundur 4. Maí. 
3. Fundir með nemendum, febrúar. 
4.  Flutningur í Laugarnes, frumkostnaðaráætlun. 
5.  Samningar um leigu Þverholts 11. 

• Helstu viðburðir: 
1. Útskriftarviðburðir: tónleikar (19), tískusýning nemenda í 

fatahönnun, lokasýning myndlistardeildar og hönnunar- og 
arkitektúrdeildar (Hafnarhúsinu), lokasýning dansbrautar, 
sýningar nemenda í Fræði & framkvæmd (10), málstofur 
meistaranema í listkennslu (7). 

2. Útskriftarhátíð í Borgarleikhúsinu 11. Júní. 
3. Opinn dagur Listaháskólans 13. nóv., og Stóri 

háskóladagurinn 19. Febrúar. 
• Útgáfa: 

1. Götur í Reykjavík: útgáfa hönnunar- og arkitektúrdeildar á 
verkefnum kennara og nemenda. 

2. Handbækur, leikskrár, tónleikaskrár, og ýmislegt 
kynningarefni. 

3. Rammasamningur við Háskólaútgáfu. 
• Sjóðir og tengdur rekstur: 

1. Starfsemi Menntasjóðs / Starfsþróunarsjóðs. 
2. Starfsemi Styrktarsjóðs Halldórs Hansen. 
3. Hugmyndahús háskólanna: vettvangur fyrir frumkvöðla og 

nýsköpun í samvinnu við Háskólann í Reykjavík. 
4. Dansmennt ehf./ rekstur Listdansskóla Íslands. 

• Samstarf: 
1. Samstarfsnefnd háskólastigsins. 
2. Samstarf við listastofnanir. 
3. Samstarf  við listaháskóla erlendis / alþjóðlegt samstarf /ELIA. 
4. Ráðgjöf og samráð við stjórnvöld. 
5. Ýmis samstarfsverkefni. 

• Annað: 
1. Heimsóknir gesta / móttökur. 
2. Kynningar á skólanum. 
3. Þátttaka í ráðstefnum fyrir hönd skólans. 
4. Beiðnir um samstarf, s.s. frá Kvikmyndaskóla Íslands, ágúst 

2010. 
 

Mikilvæg viðfangsefni framundan, m.a. 
  

• Endurnýjun fyrirliggjandi stefnumótunar. 
• Samræming markmiða og stefnumótunar á milli deilda. 
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• Endurskoðun á skipulagi stjórnsýslu skólans og nefndastrúktúr: skipting 
verkefna og viðfangsefna, formgerð verkferla og lýsinga á hvar ábyrgð liggur. 

• Greining á störfum og verkefnum stoðsviða.  
• Setja mælikvarða fyrir alþjóðastarf. 
• Endurskoðun kennsluskrár og námsviðmiða. 
• Efla meðvitund kennara og nemenda um gildi hæfniviðmiða og þekkingu 

þeirra á framkvæmd og viðmiðunum í námsmati. 
• Skilgreining á kennarastöðum og skipan kennara í akademískar stöður eftir 

deildum og námsbrautum: heildarmyndin. 
• Endurskoðun á reglum um ráðningar akademískra starfsmanna. 
• Setja reglur og viðmið um veitingu rannsóknarleyfa. 
• Koma starfsemi Rannsóknarsjóðs í gang. 
• Setja viðmið og reglur fyrir Útgáfusjóð skólans. 
• Gerð áætlunar um fagúttektir næstu fimm árin. 
• Undirbúningur fagúttekta á námi í einstöku listgreinum. 
• Innleiðing nýs gæðakerfis íslenskra háskóla í starfsemi skólans. 
• Endurskoðun innra gæðakerfis í samræmi við leiðbeiningar nýstofnaðs 

Gæðaráðs og ábendingar í úttektarskýrslu erlendra sérfræðinga. 
• Samtenging gæðaþátta í heildstætt kerfi.  
• Undirbúningur að stofnun nýrra námsbrauta á meistarastigi. 
• Stefnumótun fyrir kvikmyndanám: fyrri tillögur endurskoðaðar. 
• Móta stefnu um starfsþróun og símenntun kennara, stundakennara, og 

starfsfólks stoðsviða. 
• Rannsóknir og þróun: efla rannsóknarvirkni kennara; formgera eftirlit; þróa 

mælistikur; virkja rannsóknarstefnu; skipuleggja útgáfumál. 
• Endurskoða ferli og vinnulag í réttindamálum nemenda, efla þátttöku 

nemenda í stjórnsýslu skólans. 
• Skilgreina meðferð höfundaréttar og þátttöku í verkefnum. 
• Siðareglur. 
• Endurskoðun landsbyggðastefnu. 
• Virkja jafnréttisáætlun skólans. 
• Innleiðing umhverfisstefnu. 
• Halda áfram uppbyggingu bókasafns til stuðnings meistaranámi innan 

skólans. 
• Endurhönnun vefsíðu og kynningarefnis skólans.  
• Halda áfram endurnýjun á búnaði og tækjum á verkstæðum skólans. 
• Efla samráð við lista- og menningarstofnanir; móta fyrirmynd að samningum 

fyrir “skapandi samstarf.” 
• Kanna möguleika á reglubundnu samráði listmarkaðar, samtaka listamanna, 

og listakademíu um heildarmálefni listmenntunar og listastarfs.    
• Móta framtíðarstefnu fyrir Opna listaháskólann með áherslu á framboð 

endurmenntunar fyrir listafólk og listkennara, 
• Kanna möguleika á stofnun alþjóðlegs sumarháskóla í listum. 
• Byggingamál. 
• Flutningur starfsemi úr Skipholti í Þverholt 11. 
• Skilgreining á stöðu Listaháskólans innan háskólakerfisins, sbr. úttektir og 

skýrslur menntamálaráðuneytis og viðræður háskólanna og stjórnvalda. 
• Gerð langtímasamnings við mennta- og menningarmálaráðuneytið um 

rekstur náms og rannsóknir/listsköpun á grundvelli endurnýjaðrar 
stefnumótunar skólans. 

 
Hjálmar H. Ragnarsson, rektor 
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HÖNNUNAR- OG ARKITEKTÚRDEILD 

Fyrirkomulag kennslu  
Nám í hönnunar- og arkitektúrdeild var með hefðbundnu sniði námsárið 2010-2011. 
Kennsla fór fram alla morgna á virkum dögum í vinnustofum nemenda í Skipholti 1.  
Fræði– og tæknigreinakennsla fór fram í kennslustofum, vinnustofum og á 
verkstæðum, ýmist í Skipholtinu eða í Laugarnesinu. Einstaka breytingar voru gerðar 
á vinnustofu-, fræði- og tæknigreinum vegna breyttra áherslna.  
 
Nemendur hönnunar- og arkitektúrdeildar 2010-2011 voru 180, 110 konur, 70 karlar. 
50 voru við nám í arkitektúr, 32 konur og 18 karl, 65 voru í grafískri hönnun, 26 konur 
og 39 karl, 35 í fatahönnun, 32 konur og 3 karlar og 30 í vöruhönnun, 20 kona og 10 
karlar.  Þessar tölur eru fyrir utan erlenda skiptinema. 
Vorið 2010 bárust 231 gild umsókn í hönnunar- og arkitektúrdeild sem eru 15% færri 
umsóknir frá árinu áður. 81 sóttu um skólavist í Grafíska hönnun, 63 í vöruhönnun, 
44 í fatahönnun og 62 í arkitektúr.  
 
55 nýnemar hófu nám haustið 2010, 20 í grafískri hönnun, 7 konur og 13 karlar, 10 
hófu nám í vöruhönnun, 6 konur og 4 karlar, 10 hófu nám í fatahönnun, 8 konur og 2 
karlar, og 15 hófu nám í arkitektúr,  10 konur og 5 karlar.   
 
Alls útskrifuðust 47 nemendur frá H&A deild með BA próf s.l. vor.  18 í gafískri 
hönnun, 13 í vöruhönnun, 10 í fatahönnun og 14 í arkitektúr.  
 
Öll útskriftarverkefni voru dæmd af erlendum prófdómurum eins og öll undangengin 
ár (að undanskildu einu ári vegna eldgoss). Prófdómarar vorið 2011 voru: í arkitektúr 
Fintan Duffy arkitekt og lektor við Waterford Institute of Technology, Írlandi, í 
fatahönnun Emily Harris og Rikka Ruhwald fatahönnuðir frá París, í grafískri hönnun 
Markus Dresen grafískur hönnuður og prófessor við Listaháskólann í Leipzig í 
Þýskalandi og í vöruhönnun Ilkka Suppanen arkitekt og vöruhönnuður frá Helsinki, 
Finnlandi.  
 
Kennarar og starfsfólk  
Við hönnunar- og arkitektúrdeildina störfuðu þrír prófessorar. Fimm fagstjórar 
störfuðu við deildina sem allir jafnframt sinntu kennslu, í arkitektúr, vöruhönnun, 
grafískri hönnun, fatahönnun og í fræðigreinum.  Þá var starfandi einn 
umsjónarmaður með textílverkstæði sem jafnframt stundaði kennslu innan 
deildarinnar.  Stundakennarar voru 130 þar af 13 erlendir gestakennarar.   Aðrir 
starfsmenn deildarinnar voru deildarforseti, deildarfulltrúi og þjónustufulltrúi.  Þá naut 
deildin starfskrafta umsjónarmanna verkstæða í Laugarnesi, þ.e. umsjónarmanns 
trésmíðaverkstæðis, prentverkstæðis og ljósmynda- og tölvuvers í nánu og 
ánægjulegu samstarfi með myndlistadeild. 
 
Steinþór Kári Kárason arkitekt hóf störf sem prófessor í hálfu starfi við námsbraut í 
arkitektúr haustið 2010. 
 
Sýningar og viðburðir  
Nemendur á öðru ári í fatahönnun við deildina settu upp tískusýningu í apríl á 
veitingastaðnum Nasa við Austurvöll, þar sem fjöldi gesta var mættur. Sýningin var 
hluti af Hönnunarmars 2011. 
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Undanfarin ár hafa nemendur í arkitektúr við Listaháskóla Íslands unnið að því að 
rannsaka götur í miðbæ Reykjavíkur, undir handleiðslu Sigrúnar Birgisdóttur, lektors 
og fagstjóra í arkitektúr. Göturannsóknirnar eru framkvæmdar sem hluti af námskeiði 
fyrir 1. árs nema í arkitektúr við Listaháskólann. Markmið þessara rannsókna er að 
læra um þá fjölmörgu samverkandi þætti sem áhrif hafa á mótun borgarrýma, 
hvernig samfélagið byggir borgina og hvernig borgarrýmin breytast samfara 
breyttum tíðaranda, þörfum og væntingum samfélagsins. Ákveðnar götur eru valdar 
sem rannsóknarvettvangur á hverju ári. Síðastliðin ár hefur rannsókn átt sér stað á 
Frakkastíg, Hverfisgötu og Lækjargötu, FríkirkjuvegI og Sóleyjargötu og 2011 var 
Barónsstígur rannsakaður sem er blönduð gata inn í hverfi, bæði íbúðargata og gata 
með hvað glæsilegustu opinberu byggingum borgarinnar. Nemendur héldu 
sérstakan opinn kynningarfund á niðurstöðunni í Hafnarhúsinu, Listasafni 
Reykjavíkur í maí 2011. 
 
Útskriftarsýning var að venju opnuð í Apríl 2011 í Listasafni Reykjavíkur í 
Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, þar sem nemendur deildarinnar stilltu upp verkefnum 
sínum ásamt nemendum myndlistadeildar.  Í tengslum við sýninguna héldu 
útskriftarnemar fatahönnunar veglega tískusýningu á sama stað kvöldið fyrir opnun 
sýningarinnar. Útkriftarsýningin sem var myndarleg stóð yfir í 2 vikur (3 helgar).  
Samkvæmt upplýsingum kynningarfulltrúa skólans sóttu rúmlega 14 þúsund manns 
sýninguna í Hafnarhúsinu, og telst það há tala. Í tengslum við sýninguna var gefin út 
sýningarskrá þeirra nemenda sem þátt tóku í útskriftarsýningunni. Ármann 
Agnarsson grafískur hönnuður annaðist allt útlit sýningarskrárinnar og leysti hann sitt 
hlutverk með stakri prýði, en allt samstarf við hann var til fyrirmyndar. Sýningarstjórn 
var í höndum Vinnustofu Atla Hilmarssonar, þ.e. þeim Atla Hilmarssyni og Herði 
Lárussyni  grafískum hönnuðum.  
 
3ja árs nemar allra námsbrauta fóru í 8 daga náms- og kynningarferð til Búdapest í 
Ungverjalandi í september 2010.  Með þeim fóru Sigrún Birgisdóttir lektor og 
fagstjóri í arkitektúr og Dóra Ísleifsdóttir lektor og fagstjóri í grafískri hönnun.  Hópur 
fatahönnunarnema á 1. ári fór til Parísar í starfskynningu í febrúar og mars.  
 
Nemendur í byggingartæknifræði við HR og arkitektanemar við LHÍ hönnuðu og 
byggðu saman sjö skýli í Öskjuhlíðinni í tengslum við námskeiðið hönnun, ferli, 
framkvæmd, undir leiðsögn Björns Guðbrandssonar arkitekts á vorönn 2011. 
Markmiðið var að nemendur öðluðust skilning á hönnunarferli bygginga og samspili 
hönnunarfaga og þá sérstaklega arkitektúrs og tæknifræði/verkfræði, - frá skissu að 
fullreistu mannvirki.  
 
Fimm nemendur á 3ja ári í arkitektúr sem kalla sig Borghildi sýndu og kynntu 
kvikmyndina “Borgaraleg hegðun” í Listaháskólanum og fyrir fullu húsi í stóra sal Bíó 
Paradís við Hverfisgötu á vorönn. Kvikmyndin “Borgaraleg hegðun” er byggð á 
rannsókn á mannlífi í miðbæ Reykjavíkur sem gerð var sumarið 2010. Borghildur 
skoðaði mannlíf og notkun á torgum, görðum og göturýmum í miðbæ Reykjavíkur.  
 
Samstarfsnámskeiðið Samtal var endurtekið í janúar s.l., en námskeiðið er 
sameiginlegt verkefni allra deilda skólans, þar sem nemendur unnu hópverkefni 
undir leiðsögn leiðbeinenda.   Námskeiðið er tilraun til að efla enn frekar samstarf 
deildanna og tengja nemendur allra deilda innan skólans betur saman. Námskeiðinu 
lauk með kynningu í lok janúar í Útgerðinni á Grandagarði og í Neskirkju. Því var að 
þessu sinni stýrt af Halldóri Gíslasyni arkitekt og prófessor við hönnunardeild KHiO 
listaháskólans í Osló.  Ákveðið hefur verið að styrkja þetta samstarf enn frekar og 
endurtaka það að ári. 
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15 opnir fyrirlestrar á vegum Opna Listaháskólans voru haldnir á árinu í Skipholtinu, 
og voru þeir allir vel sóttir. Fyrirlestrarnir voru fjölbreyttir og voru þeir ýmist fluttir af 
innlendum eða erlendum hönnuðum, arkitektum og fræðimönnum. 
 
Samstarf  
Samstarf við aðra háskóla (innlenda og erlenda) var einkum á vettvangi hinna ýmsu 
samtaka hönnunar- og arktitektaskóla á Norðurlöndunum og í Evrópu. Cirrus eru 
samtök hönnunarskóla á Norðurlöndunum og Eystrasaltslandanna, og var ársfundur 
samtakanna haldinn í Lahti í Finnlandi í  september 2010.  Fundinn sóttu fulltrúar 15 
skóla og stóð hann í tvo daga. Deildarforseti og alþjóðafulltrúi sóttu fundinn f.h. LHÍ. 
Ársfundur Nordisk Arkitekturakademi (NordArk) var haldinn í Stokkhólmi í október 
2010 en enginn fulltrúi sótti fundinn frá LHÍ.  
 
Vorfundur NordArk var haldinn í Kaupmannahöfn í Danmörku í maí 2011.  Sérstakt 
umræðuefni fundarins var samnorræn vottun á námi í arkitektúr.  Deildarforseti hefur 
starfað í vinnuhóp sem er ætlað að móta samnorrænar tillögur.  Fundurinn var í raun 
málþing þar sem kynnt voru drög að samnorrænu vottunarferli og spunnust miklar 
og góðar umræður um tillögurnar.  Á málþinginu voru fulltrúar sem sæti eiga í 
undirnefnd um starfsviðurkenningu arkitekta hjá Evrópusambandinu í Bruxelles. 
Þessir fulltrúar voru James Horan rektor frá Dublin á Írlandi, James Low frá 
Birmingham, fulltrúi Architectural Registration Board (ARB) á Bretlandi og David 
Porter rektor arkitektaskólans í Glasgow, Skotlandi (Mackintosh School of 
Architecture).  Það var samdóma álit þessara aðila að frumkvæði norrænu skólanna í 
þessu málefni væri afar mikilvægt og gæfi þeim sterka stöðu varðandi 
viðurkenningarferlið.  Vinnan við ferlið heldur áfram og er áformað að kynna drög að 
lokatillögu á fundi í Lundi í Svíþjóð í lok október 2011. 
 
Evrópski hönnunarvettvangurinn Cumulus var haldinn í Gent í Belgíu um vorið  2010. 
Guðmundur Oddur Magnússon prófessor í Grafískri hönnun sótti fundinn. 
 
Deildarforseti sótti ásamt öðrum stjórnendum LHÍ þing ELIA samtakanna (samtök 
evrópskra listaháskóla og listastofnana) 27. - 30. október 2010, í Nantes í Frakklandi. 
ELIA - þingið er haldið annaðhvort ár í mismunandi borgum. Heiti þingsins var 
(h)eART(h) - l’art au coeur du territoire. 
Á þinginu voru fjögur álitamál í brennidepli sem varða æðri listmenntun, þ.e. 
a)       Listir sem lífsmáti, - gagnrýni og vangaveltur um viðtekna hegðun 
b)       Listir sem hvati til frumkvæðis í stað neyslu 
c)       Listir skilgreina og gefa rýmum/svæðum heiti 
d)       Listir endurskapa og “siðvæða” hefðir/venjur. 
 
Listaháskólinn hefur verið virkur aðili í ELIA -samtökunum allt frá stofnun skólans, og 
hefur tekið þátt ýmsum samstarfsverkefnum sem samtökin hafa átt frumkvæði að. 
Samtökin hafa þá mikilvægu sérstöðu að ná yfir æðri listmenntun í öllum helstu 
listgreinum, og eru allir helstu listaskólar Evrópu aðilar að þeim.  
 
Haustið 2010 hlaut Arkitektafélag Íslands ásamt 6 samstarfsaðilum myndarlegan 
styrk frá Menntaáætlun Evrópusambandsins til þess að þróa námsefni í tengslum við 
sjálfbæran arkitektúr og skipulag. Verkefnið, sem ber heitið DOS (Dawn of 
Sustainability in Architecture and Planning) mun standa yfir til loka ársins 2012 og er 
námsefnið ætlað fyrir nemendur í byggingartengdum iðngreinum en einnig 
endurmenntun hönnuða og fólks í byggingargeiranum. Verkefnið er nú formlega farið 
af stað og hefur dr. Kristín Þorleifsdóttir verið ráðin í 50% stöðu sem verkefnisstjóri 
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og mun hún hafa vinnuaðstöðu á skrifstofu félagsins að Engjateigi. Upphafsfundur 
með öllum samstarfsaðilunum var haldinn helgina 19-21. nóvember í Reykjavík og á 
Sólheimum í Grímsnesi en þeir eru hönnunar – og arkitektúrdeild LHÍ,  Iðan 
fræðslusetur, Tækniskólinn, danska arkitektafélagið, rannsóknarstofnun 
byggingariðnaðarins í Danmörku (SBI) og breska fyrirtækið Genex en þeir hafa 
sérhæft sig í umhverfis-gæðastýringu og vottunarkerfum. 
Verkefninu stjórnar sérstakur stýrihópur skipaður fulltrúum frá Listaháskólanum, 
arkitektafélaginu og danska arkitektafélaginu og er Halldór Eiríksson arkitekt og 
stundakennari tilnefndur af Listaháskólanum, Hrólfur Karl Cela af arkitektafélaginu 
og Ingelise Heine Bengtson af danska arkitektafélaginu. Ásamt ofangreindum aðilum 
mun Vistmenntarhópur arkitektafélagsins vera verkefnishópnum til ráðgjafar en það 
er sá hópur sem vann að styrkumsókninni fyrir hönd arkitektafélagsins. 
 
Deildin hélt eins og undanfarin ár markaðskúrs undir vinnuheitinu “Markaður og 
form”  í samsarfi við Viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík á haustönn 2010.  Allir 
nemendur á öðru ári tóku þátt í vel heppnuðu verkefni um skapandi 
markaðshugmyndir í hönnun á Íslandi. Námskeiðið var haldið í Hugmyndahúsi 
háskólanna að Grandagarði, í Útgerðinni. Viðfangsefni námskeiðsins var “Orka” í 
víðum skining. Námskeiðið endaði með kynningu og sýningu sem haldin var í Bíó 
Paradís að Hverfisgötu 54 í lok október 2010 þar sem nemendur kynntu afrakstur 
vinnu sinnar fyrir fulltrúum fjárfesta og fagaðilum.  Fjöldi manns sótti kynninguna og 
sýninguna  þar sem skapandi hugsun og viðskiptalegu innsæi er blandað saman. 
Sérstök dómnefnd veitti verðlaun fyrir bestu kynninguna. Fyrir hönd LHÍ stýrði 
Haukur Guðjónsson frumkvöðull verkefninu. 
 
Verkefnið “Stefnumót bænda og hönnuða” sem Sigríður Sigurjónsdóttir prófessor í 
vöruhönnun hefur stýrt við deildina undanfarin ár og hefur notið styrks úr 
Tækniþróunarsjóði Rannís hélt áfram.  Verkefnið styrkist með hverju árinu sem líður 
og er áhugi á afrakstri þess mikill.  Þannig hefur Sigríður mætt á fjölda kynninga þar 
sem verkefnið vekur ávallt mikla athygli. Verkefnið tók nýja stefnu haustið 2010 með 
því að tekið var upp samstarf við Skógarbændur í fyrsta sinn.  Unnið verður áfram 
með skógarbændum. Verkefninu mun ljúka vorið 2012 með útgáfu lokaskýrslu og er 
stefnt að því að gefa út samantektarskýrslu um árangur verkefnisins ásamt myndum. 
 
Opinn dagur var haldinn 13. nóvember 2010 þar sem starfsemi skólans var kynnt og 
gestum gafst tækifæri til að skoða skólann. Sú nýbreytni varð að Opni dagurinn var 
á laugardegi og allar deildir kynntar á einum stað - í húsnæði skólans í Laugarnesi. 
Féll þetta fyrirkomulag vel í kramið því mjög góð aðsókn var á þennan viðburð.  
 
Deildarforseti mætti í nokkrar kynningar í framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu 
þar sem gafst kjörið tækifæri til þess að ræða við starfsfólk, kennara og nemendur 
framhaldsskóla um undirbúning að námi við hönnunar- og arkitektúrdeild LHÍ. Þá var 
fjöldi kynninga víðs vegar um landið sem skipulagðar voru af háskólaskrifstofu. 
 
Í mars s.l. tók hönnunar- og arkitektúrdeildin þátt í svokölluðum “HönnunarMars” í 
samstarfi við Hönnunarmiðstöðina og kynntu nemendur fjölda verkefna sem þeir 
hafa unnið að innan deildarinnar.  Nemendur á öðru ári í grafískri hönnun kynntu 
ýmis verkefni tengd stafagerð og myndskreytingum í Hugmyndahúsi háskólanna að 
Grandagarði 2 í tengslum við verðlaunahátíð Félags íslenskra teiknara  undir 
vinnuheitinu Grafían.  Þar gafst gestum tækifæri til  að skoða frumgerðir af hinum 
ýmsu hönnunarvörum. Tilgangur sýningarinnar var að kynna til leiks unga, íslenska 
hönnuði og að safna fyrir útskriftarferð. Við sama tækifæri kynntu nemendur á 3ja ári 
í grafískri hönnun útgáfu Mænu 2011 þar sem séráhersla var lögð á konur og 
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grafíska hönnun, en í  tímaritinu er meðal annars fjallað um þátt kvenna í grafískri 
hönnun þar sem konur eru hlutgerðar og hlutir kvengerðir.  
Tískusýning annars árs nema í fatahönnun var hluti af auglýstri dagskrá 
Hönnunarmars og var hún sett upp á skemmtistaðnum Nasa við Austurvöll. Þá tóku 
akademískir kennarar við deildina virkan þátt í ýmsum viðburðum tengdum 
Hönnunarmarsi sem og undirbúningi fyrir HönnunarMars. 
 
Nemendur á þriðja ári í fatahönnun voru með kynningu á verkefni sem þau sýndu í 
byrjun september 2010.  Á tveimur vikum hönnuðu þau sína eigin fatalínu undir 
handleiðslu breska hönnuðarins Sophia Malig.  Hver nemendi bjó til einn alklæðnað 
úr þeirri línu sem þau sýndu svo á annarri hæð á veitingastaðnum Austur í 
Austurstræti. 
 
Á vorönn 2011 unnu nemendur á öðru ári í grafískri hönnun að verkefninu Vatnsdæla 
á refli undir stjórn Kristínar Rögnu Gunnarsdóttur grafísks hönnuðar. Verkefnið 
Vatnsdæla á refli er hugarfóstur Jóhönnu E. Pálmadóttur, bónda og 
handavinnukennara á Akri í Austur-Húnavatnssýslu og er unnið í samstarfi við 
hönnunar-og arkitektúrdeild LHÍ, Ístex, Textílsetur Íslands og félagið Landnám 
Ingimundar gamla. Vatnsdæla er myndræn saga af ástum, átökum og erjum, 
ættarsaga Hofverja í Vatnsdal og gerist á 9.-11.öld. 
Fyrirmynd verkefnisins er sótt í Bayeux-refilinn sem saumaður var á 11.öld. 
Markmiðið er að endurvekja forna sögu með frumlegum og nýstárlegum hætti í 
samstarfi við unga hönnuði samtímans.  Samhliða því eru fornri útsaumsgerð, 
refilsaumnum, gerð skil. Kristín Ragna Gunnarsdóttir gerði grunnteikningu af einum 
kafla úr Vatnsdælasögu sem verður útfærð í útsaumaðan myndrefil með þátttöku 
nemenda í hönnunar-og arkitektúrdeild og almennings. Í tengslum við verkefnið fóru 
nemendur í kynnisferð í Vatnsdalinn og nutu gestrisni og leiðsagnar heimafólks. 
Verkefnið er styrkt af Menningarráði og Vaxtarsamningi Norðurlands Vestra. 
 
Í tilefni af því að 10 ár voru liðin frá stofnun hönnunar- og arkitektúrdeildar við LHÍ 
efndi deildin til málþings um starfsemi deildarinnar undir heitinu “Hreyfiafl” í 
Listasafni Reykjavíkur, fjölnotasal laugardaginn 30. apríl 2011. Á Hreyfiaflsfundinum 
gafst tækifæri til að kynnast fjölbreyttum viðfangsefnum kennara deildarinnar og 
sýnd voru dæmi um tengsl fræða og skapandi lista. Dagskráin var þétt og stóð yfir 
frá morgni til kvölds og var hún vel sótt og spunnust skemmtilegar og áhugaverðar 
samræður. 
 
12 verkefni nemenda (34 nemendur) hlutu styrki úr opinberum sjóðum 
(Nýsköpunarsjóður námsmanna, Evrópa unga fólksins, Norðursproti, 
Reykjavíkurborg – Vertu með í að skapa betri borg) og voru verkefnin afar fjölbreytt, 
allt frá minjagripagerð fyrir skrímslasafn, til rannsókna á borgaralegri hegðun í 
Reykjavíkurborg.  Styrkirnir nýttust nemendum afar vel á erfiðum tímum m.t.t. þess 
að fá störf eru í boði á  vinnustofum hönnuða og arkitekta.  
 
Alls hlutu 19 nemendur úr hönnunar- og arkitektúrdeild Listaháskólans styrk úr 
Nýsköpunarsjóði námsmanna til að vinna að verkefnum sínum sumarið 2010. 
Gífurleg aðsókn var í sjóðinn, en alls bárust 603 umsóknir í ár. Stjórn sjóðsins tók 
ákvörðun um að styrkja 255 verkefni. Sjö verkefni nemenda Listaháskólans hlutu 
styrk, sem alls 22 nemendur koma að. 
 
Eftirfarandi verkefni voru styrkt: 
- Borgaraleg hegðun í Reykjavík – Alba Solís, Auður Hreiðarsdóttir, Gunnhildur 
Melsted, Helga Hrönn Þorsteinsdóttir og Herborg Árnadóttir (arkitektúr) 
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- Hrísla – Bylgja Svansdóttir, Fanney Long Einarsdóttir og Ásdís Jörundsdóttir 
(vöruhönnun) 
- Hugþjálfunartölvuleikir – Katla Rós Völudóttir og Ragnar Nikulásson (grafísk 
hönnun) 
- Íslenska stafaaskjan – Bergþóra Magnúsdóttir (grafísk hönnun) 
- Minjagripagerð fyrir Skrímslasafnið - Unnur Valdís Kristjánsdóttir (vöruhönnun) 
- Pantið áhrifin frá Móður Jörð - Auður Ösp Guðmundsdóttir, Embla Vigfúsdóttir, 
Robert Petersen og Katharina Loetzsch (vöruhönnun). 
- Rannsókn á möguleikum sjálfbærni í íslenskum arkitektúr og húsagerð – Snorri Þór 
Tryggvason, Darri Úlfsson, Björgvin Óli Friðgeirsson, Baldur Helgi Snorrason 
- Varmi, ofangrind – Sigríður Þóra Árdal (vöruhönnun) 
 
Þrjú ofangreindra verkefna komust í lokaúrtak Nýsköpunarverðlauna forseta Íslands 
2011 (alls komust 6 verkefni í lokaúrtak) en verðlaunin voru veitt  við hátíðlega athöfn 
á Bessastöðum, 23.  febrúar 2011. 
 
Skemmst er frá því að segja að verkefnið “Pantið áhrifin frá Móður jörð” hlaut 
verðlaunin. Verkefnið var unnið af Auði Ösp Guðmundsdóttur, Emblu Vigfúsdóttur og 
Katharinu Lötzsch frá Listaháskóla Íslands og Robert Peterssen frá Háskólanum í 
Gautaborg. Leiðbeinendur þeirra í verkefninu voru Brynhildur Pálsdóttir og Guðfinna 
Mjöll Magnúsdóttir vöruhönnuðir. 
“Pantið áhrifin” er hugmyndafræðilegur veitingastaður þar sem upplifun, fræðsla og 
umhverfisvitund fara saman. Sérstaða staðarins er hin óvænta framsetning á 
réttunum, sjálfbærni og færanleiki hans en þar verða réttir pantaðir eftir áhrifum 
þeirra á líkamann. Verkefnið verður unnið  á eins náttúrumeðvitaðan hátt og 
mögulegt er og áhersla lögð á íslenska og heiðarlega framleiðslu. Hugmyndin 
kviknaði haustið 2009 í áfanganum Stefnumót hönnuða og bænda.  
Hugmyndin að veitingastaðnum byggir á hugmyndafræði Eymundar Magnússonar 
bónda í Vallanesi en hann sérhæfir sig í framleiðslu lífrænna matjurta sem seldar eru 
undir vörumerkinu Móðir Jörð. Eymundur leggur metnað sinn í að fræða almenning 
um mikilvægi heilbrigðrar fæðu og áhrif hennar á líkama okkar ásamt því að stuðla 
að sjálfbærni og náttúruvernd. Staðbundin framleiðsla og vistvænt hráefni  verða 
aðalsmerki veitingastaðarins. Staðurinn sjálfur er byggður úr timbri úr 
Hallormsstaðarskógi (10 km frá Vallanesi) og réttirnir búnir til úr íslensku hráefni, 
mestmegnis frá Vallanesi. Kappkostað var að nota eins nærtækan efnivið og völ var 
á og margar vettvangsferðir farnar í leit að möguleikum á hráefni og vinnslu. 
Staðurinn er sampakkanlegur og getur því ferðast milli landshorna eftir því hvernig 
vindar blása. 
 
Hin verkefnin frá Listaháskólanum sem hlutu tilnefningu eru verkefnið MindGames: 
Hugþjálfunartölvuleikur og Vistland: Rannsókn á möguleikum sjálfbærni í íslenskum 
arkitektúr og húsagerð. 
 
Erlendir skiptinemar 
Alls voru 11 erlendir skiptinemar við deildina þennan vetur, frá Austurríki, Slóvakíu, 
Þýskalandi, Svíþjóð, Ungverjalandi, Hollandi, Finnlandi og Litháen  
13 nemendur deildarinnar fóru í skiptinám til samstarfsskóla okkar erlendis, til 
Þýskalands, Frakklands, Danmerkur, Spánar, Austurríkis, Litháen, Tékklands, 
Finnlands og Bandaríkjanna. Skiptinemasamstarfið er ýmist á vegum Erasmus eða á 
vegum NordPlús. 
 
Alþjóðafulltrúi LHÍ hefur undanfarin þrjú ár unnið markvisst og með góðum árangri 
að því að sækja um styrki á vegum Leonardó áætlunarinnar með það að markmiði 
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að styðja nýútskrifaða nemendur LHÍ í því að komast í starfstengt nám. Einn 
útskrifaður nemandi naut góðs af starfstengdu námi sem grafískur hönnuður við 
arkitektastofu í Danmörku veturinn 2010 til 2011.  
 
Hönnunar- og arkitektúrdeildin hefur átt farsælt og gott samstarf við 
Hönnunarmiðstöðina og Listasafn Reykjavíkur um mánaðarlega fyrirlestra um 
arkitektúr, hönnun, hönnuði og tengd málefni. Fyrirlestrarnir hafa 
undantekningarlaust verið mjög vel sóttir.     
 
Undirbúningur að stærstu ráðstefnu á sviði týpógrafíu og grafískrar hönnunar sem 
haldin hefur verið á Íslandi, ATypI Reykjavík 2011 hófst í lok árs 2010.  Fagstjóri og 
lektor í grafískri hönnun tók fullan þátt í undirbúningnum allan veturinn. 
 
ATypI (Association Typographique Internationale) er félag með meðlimi um allan 
heim, sem helgar sig leturfræðum, leturhönnun, rannsóknum og menntun í 
týpógrafíu og grafískri hönnun. Stærsta verkefni félagsins á hverju ári er ATypI 
ráðstefnan, en hún ferðast á milli landa og hefur verið haldin um allan heim. Í ár var 
ráðstefnan haldin í 55. sinn og það hér í Reykjavík. Ráðstefnan fór fram dagana 14. – 
18. september s.l. og var hún haldin í Hörpu. Þema ráðstefnunnar var bókstafurinn 
„ð“ og dagskrá ráðstefnunnar var skipuð fyrirlestrum og námskeiðum þeirra sem 
fremst standa í faginu í dag, meðal annars Gunnlaugs Briem sem flutti 
opnunarerindi, auk fulltrúa frá Google, Microsoft, Adobe, FontLab, Linotype og 
Extensis. Þá kom kom hópur nemenda deildarinnar að undirbúningi og störfum í 
tengslum við ráðstefnuna. 
 
Akademískir starfsmenn deildarinnar hafa verið ötulir við ýmis verkefni og rannsóknir 
utan veggja skólans. Þeir hafa reglulega talað á fagráðstefnum, vinnufundum, 
málþingum, ársþingum, í fjölmiðlum jafnt hér heima sem erlendis. Fjöldi greina í 
fagtímaritum, bókum og fjölmiðlum liggja eftir starfsmennina. Allar upplýsingar um 
þessi verkefni þeirra er hægt að nálgast á rannsóknavef skólans. Flest 
rannsóknaverkefni þeirra er hægt að kynna sér á rannsóknagrunni skólans en slóðin 
er: http://rannsoknagrunnur.lhi.is/is/rannsoknir/ 
 
Aðstaða deildar  
Haldið var áfram við að endurbæta og styrkja tækjakost verkstæða skólans, í góðu 
samstarfi deildarforseta myndlistardeildar og hönnunar-og arkitektúrdeildar, 
verkstæðisstjóra og framkvæmdastjóra skólans. Engar aðrar breytingar voru gerðar 
á aðstöðu deildarinnar.  
 
Kröftugar samræður áttu sér stað um aðstöðu deildarinnar á milli nemenda og 
stjórnenda skólans.  Þannig stóðu samtök nemenda sem kalla sig Betri Listaháskóli, 
fyrir því að gerð var viðhorfskönnun meðal nemenda skólans til að kanna hug þeirra 
um aðstöðu og þjónustu í skólanum.  Var þetta m.a.gert vegna vaxandi óánægju 
meðal nemenda skólans um húsnæðismál. Spurt var í könnuninni um fjölmörg atriði, 
m.a. hvort nemendur væru sáttir við aðstöðuna sem skólinn býður upp á í 
mismunandi skólahúsum. Í heild voru 70 % nemenda ekki sáttir við aðstöðuna og 
var óánægjan áberandi mest meðal nemenda í Skipholti. Stjórnendur skólans hafa 
með hliðsjón af því unnið að því að finna lausn á húsnæðismálum deildarinnar. Sú 
vinna leiddi til þess að gengið var frá leigusamningi á nýju húsnæði í Þverholti 11 
fyrir alla þá starfsemi sem nú er til húsa í Skipholti 1.  Unnið er að undirbúningi 
flutnings um áramótin 2011/2012.  Ljóst er að öll aðstaða deildarinnar mun batna til 
muna og eru allir spenntir fyrir breytingunni, og afar þakklátir stjórnendum skólans 
fyrir að bregðast vel við ástandinu.  Þessi ákvörðun breytir ekki fyrri áformum 
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stjórnenda um að að koma starfsemi skólans sem mest undir eitt þak og að 
fræðasviðinu “Listir” verði þannig sýndur sá sómi sem því ber. 
 
Stefnumótun og framtíðarsýn  
Enn var haldið áfram að þrýsta á stofnun meistaranámsbrauta við deildina. Fyrir 
liggja tillögur að meistaranámi í hönnun og önnur um meistaranám í arkitektúr. Eins 
og margoft hefur komið fram þá er óþolandi ástand í þessu máli. Ljóst er að skólinn 
er að dragast aftur úr hvað varðar þessi mál og löngu ljóst að þörfin er mikil í öllu 
samfélaginu. Ávinningurinn sem hlýst af meistaranámi í hönnun og arkitektúr er 
þannig að það er ekkert sem réttlætir töfina, ekki einu sinni peningar. Allt samfélagið 
býður eftir þessum námsbrautum og ómögulegt að sjá fyrir sér framgang ýmissa 
verkefna án þátttöku H&A deildar LHÍ með meistaranemum. Allt samstarf við erlenda 
skóla situr meira og minna á hakanum þar sem það krefst þess að skólinn kenni á 
meistarastigi. Fjölmargir skólar einfaldlega vilja ekki samstarf við skóla sem ekki 
starfa á meistarastigi. Þá eru fjölmörg rannsóknaverkefni að renna okkur úr greipum 
vegna skorts á meistaranámi, en sú staðreynd er ennþá bagalegri þar sem 
rannsóknaverkefnum fylgja gjarnan góðir styrkir. Framtíðarsýnin er fyrst og fremst sú 
að komið verði á meistarnámi innan deildarinnar í samræmi við framlagðar tillögur. 
Stefnumótunin er að auka frekar samstarf við aðila utan veggja skólans allt með það 
meginmarkmið að leiðarljósi að búa til betri heim, stöðva sóunina og upphefja gæði. 
 
Fastir starfsmenn og kennarar við hönnunar- og arkitektúrdeild LHÍ veturinn 
2010 – 2011 
Björg Stefánsdóttir þjónustufulltrúi 
Eric Wolf umsjónarmaður ljósmyndavers 
Guðmundur Oddur Magnússon prófessor í grafískri hönnun 
Gulleik Lövskar umsjónarmaður trésmíðaverktæðis 
Hafdís Harðardóttir deildarfulltrúi 
Halldóra G. Ísleifsdóttir lektor og fagstjóri í grafískri hönnun 
Jóhann Torfason umsjónarmaður verkstæða 
Jóhannes Þórðarson deildarforseti 
Katrín Káradóttir aðjúnkt í fatahönnun 
Linda Björg Árnadóttir aðjúnkt og fagstjóri í fatahönnun 
Sigríður Sigurjónsdóttir prófessor í vöruhönnun 
Sigrún Birgisdóttir lektor og fagstjóri í arkitektúr 
Sigrún Sigurðardóttir aðjúnkt og fagstjóri fræðigreina 
Steinþór Kári Kárason prófessor í arkitektúr 
Tinna Gunnarsdóttir aðjúnkt og fagstjóri í vöruhönnun 
 
Stundakennarar við hönnunar- og arkitektúrdeild LHÍ veturinn 2010-2011 
Andrew Burgess, arkitekt 
Anne Kathrine Clausen, fatahönnuður 
Ámundi Sigurðsson, grafískur hönnuður 
Ásmundur Hrafn Sturluson, arkitekt 
Ásmundur Þórðarson, grafískur hönnuður 
Bjarni Helgason, grafískur hönnuður 
Bjarni Reynarsson, skipulagsfræðingur 
Björn Marteinsson, arkitekt og 
verkfræðingur 
Björg Stefánsdóttir textílhönnuður 
Bryndís Björgvinsdóttir, 
þjóðháttafræðingur 
Brynhildur Pálsdóttir, vöruhönnuður 
Daníel Karl Björnsson, myndlistarmaður 

Deborah Shaunt,  
Declan MacCormick, fatahönnuður 
Dejan Krajnik, fatahönnuður 
Egill Sveinbjörn Egilsson, vöruhönnuður 
Elísabet V Ingvarsdóttir, innanhússarkitekt 
og MA í hönnunarsögu 
Eva Huld Friðriksdóttir, arkitekt 
Gísli Baldvin Björnsson, grafískur 
hönnuður 
Guðfinna Mjöll Magnúsdóttir, 
vöruhönnuður 
Guðjón Már Guðjónsson, 
framkvæmdastjóri og athafnamaður 
Guðjón Þór Erlendsson, arkitekt 
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Guðríður Dögg Hauksdóttir, arkitekt 
Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir, 
vöruhönnuður 
Gunnar Hersveinn Sigursteinsson, 
heimspekingur 
Gyða Margrét Pétursdóttir, dr. í kynjafræði 
Halldór Eiríksson, arkitekt 
Hans Olav Andersen, arkitekt 
Haraldur Agnar Civelek, grafískur 
hönnuður 
Haraldur Helgason, arkitekt 
Haraldur Jónsson, myndlistarmaður 
Helgi Páll Einarsson, grafískur hönnuður 
Helgi Guðmundsson mótasérfræðingar 
Hildigunnur H. Gunnarsdóttir, grafískur 
hönnuður 
Hildigunnur Sverrisdóttir, arkitekt 
Hildur Björk Yeoman, fatahönnuður 
Hlynur Helgason, myndlistarmaður 
Hólmfríður Ósmann Jónsdóttir, arkitekt 
Hulda Hákonardóttir, markaðs- og 
kynningarstjóri hjá Ístex 
Hörður Lárusson, grafískur hönnuður 
Ian Watson, grafískur hönnuður 
Jette Corrine Jonkers, fatahönnuður 
Jon Ivar Nordsteien, arkitekt 
Jóhann Sigurðsson, arkitekt 
Kristín Ragna Gunnarsdóttir, grafískur 
hönnuður 
Kristján Eggertsson, arkitekt 
Kristján Örn Kjartansson, arkitekt 
Kristján Björn Þórðarson, myndlistarmaður 
Lani Yamamoto, rithöfundur og 
trúarbragðafræðingur 
Laurie Rosenwald, grafískur hönnuður 
Lárus Gunnsteinsson 
sjúkraskósmíðameistari 
Magnús Albert Jensson, arkitekt 
Marcos Zotes López, arkitekt 
Margrét Sigrún Sigurðardóttir 
viðskiptafræðingur 
Massimo Santanicchia, arkitekt 
Ólafur Óskar Axelsson, arkitekt 
Ólafur R Dýrmundsson, ráðunautur 
Páll Einarsson, vöruhönnuður 
Pálmar Kristmundsson, arkitekt 
Pétur Hrafn Ármannsson, arkitekt 
Phoebe Anna Jenkins grafísku hönnuður 

Ragnar Helgi Ólafsson, grafískur 
hönnuður 
Ragnar Freyr Pálsson, grafískur hönnuður 
Ragnhildur Stefánsdóttir, myndlistarmaður 
Richard Lee Blurton, innanhússhönnuður 
Róbert Þór Haraldsson, grafískur 
hönnuður og landslagsarkitekt 
Sara Riel, myndlistarmaður 
Sigríður Helga Hauksdóttir, hönnuður 
Sigríður Björk Ævarsdóttir, vöruhönnuður 
Sigurður Ármannsson, grafískur hönnuður 
Sigurður Gunnarsson, verkfræðingur 
Sigurður Harðarson, arkitekt 
Sigurður Þórður Ragnarsson, 
veðurfræðingur 
Snorri Páll Jónsson, 
Snæfríð Jóhanna Þorsteins, vöruhönnuður 
Soffía Dröfn Marteinsdóttir, fatahönnuður 
Sól Hrafnsdóttir, grafískur hönnuður 
Sruli Recht, hönnuður 
Stefán Pétur Sólveigarson, vöruhönnuður 
Steindór Guðmundsson, verkfræðingur 
Sveinbjörn Hermann Pálsson, grafískur 
hönnuður 
Sæunn Huld Þórðardóttir, fatahönnuður 
Teitur Þorkelsson, heimspekingur og 
blaðamaður 
Valgerður T. Gunnarsdóttir, vöruhönnuður 
Valur Brynjar Antonsson, heimspekingur 
Viðar Þorsteinsson, heimspekingur 
Þorvaldur Sverrisson, heimspekingur og 
“strategic planner” 
Þórdís Rós Harðardóttir, iðnhönnuður 
Þórhallur Sigurðsson, arkitekt 
Ævar Harðarson, arkitekt 
Örn Þór Halldórsson, arkitekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jóhannes Þórðarson, deildarforseti  
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LISTKENNSLUDEILD  

Markmið náms og nemendafjöldi 
Nám í listkennslu er starfstengt fræðinám til undirbúnings fyrir kennslu og miðlun í 
listum samkvæmt námskrá í grunn- og framhaldsskólum og til almennra 
fræðslustarfa. Er það að mörgu leyti einstakt í sinni röð þar sem listamenn úr öllum 
listgreinum koma saman og geta átt samtal um miðlun og kennslu í listum.  
 
Markmið Listaháskólans er að útskrifa kennara og leiðtoga sem hafa bæði mikla 
fagþekkingu í sinni listgrein og á sviði kennslu og miðlunar. Með því að mennta 
listamenn til kennslustarfa vill skólinn efla hlut lifandi lista í fræðslu og menntun allra 
landsmanna og auka skilning á gildi skapandi hugsunar í öllu skólastarfi. 
 
Í listkennsludeild var boðið upp á tvær námsleiðir:  
Tveggja ára, 120 eininga meistaranám í listkennslu sem lýkur með MArtEd gráðu og 
60 eininga diplómanám til kennsluréttinda.  
 
Skólaárið 2010-11 voru 62 skráðir nemendur í listkennsludeild, þar af voru konur 53 
(87%) og 9 karlar (13%). Fjórir nemendur hættu námi og tveir fóru í leyfi. Það voru 
því alls 55 nemendur sem stunduðu nám allt árið. 
 
Listrænn bakgrunnur kennaranemanna var margbreytilegur. Áberandi fjölmennasti 
hópurinn var sem endranær sjónlistamenn en fæstir dansarar og arkitektar. Hópurinn 
samanstóð af, fimm arkitektum (einn í leyfi og einn í barnsburðarleyfi), níu 
tónlistarmönnum (einn í barnsburðarleyfi), átta leikurum (einn hætti námi), tveimur 
dönsurum, sex hönnuðum, tveimur ljósmyndurum (einn hætti námi) og tuttugu og 
níu myndlistarmönnum af ólíkum sérsviðum. 
 
Skólárið 2010-11 útskrifuðust 37 listkennarar frá listkennsludeild. Af þessum 37 
útskriftarnemum voru 30 konur og 7 karlar.  
 
Eftirfarandi útskrifuðust með diplóma til kennsluréttinda: Anna Hendriksdóttir, Anna 
Margrét Óskarsdóttir, Birgir Rafn Friðriksson, Bjarni Snæbjörnsson, Bryndís 
Einarsdóttir, Cecile Parcillié, Eva Hrönn Hafsteinsdóttir, Guðbjörg H. Leaman, 
Guðrún Árný Karlsdóttir, Helga Gerður Magnúsdóttir, Hildur Margrétardóttir, 
Ingibjörg Sigurðardóttir, Jakob Þór Einarsson, Jón Teitur Sigmundsson, Magnea 
Björk Valdimarsdóttir, Margrét Kristín Pétursdóttir, María Heba Þorkelsdóttir, Ólöf 
Hugrún Valdimarsdóttir, Ólöf Norðdal, Rebecca Erin Moran, Sigurður Stefán 
Jónsson, Sonja Georgsdóttir, Steinunn M. Guðmundsdóttir, Svafa Björg Einarsdóttir. 
 
Eftirfarandi útskrifuðust með meistargráðu (M.Art.Ed) í listkennslu: Ásdís Arnardóttir, 
Ásdís Mercedes Spanó, Guðrún Vera Hjartardóttir, Gunndís Ýr Finnbogadóttir, 
Hugrún Þorsteinsdóttir, Hafdís Pálsdóttir, Hanna Ólafsdóttir, Haraldur Sigmundsson, 
Helena Guttormsdóttir, Hlynur Heimisson, Ólöf Jónína Jónsdóttir, Jóna Heiða 
Sigurlásdóttir, Sara Ross Bjarnadóttir, Solveig Pálsdóttir og Sylvía Kristjánsdóttir. 
 
Umsækjendur fyrir skólaárið 2011-12 voru 32, þar af 2 í diplomanám og 30 í 
meistaranám. Í hópi umsækjenda voru 22 konur og 10 karlar. Eftir umsóknarferli og 
viðtöl við umsækjendur hófu 26 einstaklingar nám, 24 meistaranemar, þar af 10 
nemendur með kennsluréttindi sem fóru beint inn á annað ár meistaranáms, og 2 
diplómanemendur. Nemendur á yfirstandandi skólaári eru 41 alls, 32 konur (78%) og 
9 karlar (22%). Hlutfall milli kynjanna hefur því jafnast örlítið milli ára. 
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Kennarar og starfsfólk 
Fastráðnir starfsmenn við listkennsludeild voru Kristín Valsdóttir deildarforseti, 
Svanborg Matthíasdóttir, deildarfulltrúi, Ásthildur Björg Jónsdóttir, lektor í 
sjónlistakennslu og Vigdís Jakobsdóttir aðjúnkt í leiklistarkennslu. Ásthildur var ráðin 
í lektorsstöðuna í júní 2011 eftir auglýsingu og hæfnimat. Fórir umsækjendur sóttu 
um lektorsstöðu í sjónlistakennslu og var Ásthildur, sem gegnt hafði stöðu aðjúnkts 
við deildina í tvö ár, talin hæfust. 
 
Umsjónakennarar námskeiða á skólaárinu 2010-11 voru 21 sem er aukning frá fyrra 
ári er umsjónarkennar voru 15. Ásamt þeim komu 24 gestafyrirlesarar, til viðbótar, 
inn á sínu sérsviði í þeim 34 námskeiðum sem í boði voru utan vettvangsnáms. 
Námskeiðin voru óvenju mörg þar sem töluvert var um að eldri diplomanemendur 
kæmu úr námshléi til að ljúka námi áður en lög um meistaranám kennara tækju að 
fullu gildi. Viðtökukennarar nemenda í vettvangsnámi voru 34 alls, þar af 21 í 
grunnskóla og 13 í framhaldsskóla. Leiðbeinendur meistaraverkefna voru 18. 
 
Aðstaða  
Aðstaða kennaranema er í húsnæði Listaháskólans á 2. hæð í norðurenda hússins í 
Laugarnesi. Þar hefur deildin þrjár rúmgóðar stofur, tvær þeirra rúma fjölmenna 
fyrirlestra eða fundi og þriðja stofan hentar kennslu fyrir allt að  fimmtán manna 
hópa.  Allar eru stofurnar vel búnar tækjum þ.e. tölvu, skjávarpa, 
hljómflutningstækjum og fleira ásamt nýlegum húsgögnum. Heimasvæði og 
vinnuaðastaða nemenda er nokkuð góð og er mikið notað af nemendum.  
 
Samstarf 
Gott samstarf er við marga grunn- og framhaldsskóla í gegnum vettvangsnám 
nemenda, þó aðallega á stór- Reykjavíkusvæðinu. Samstarf við aðra háskóla og 
stofnanir hafa verið í lágmarki undanfarin ár en unnið hefur verið að auknum 
samskiptum m.a. að koma á kennara- og nemendaskiptum við skóla í Evrópu á 
síðasta ári. Eftirfarandi samstarfsverkefni voru afrakstur þessarar vinnu. 
 
Háskólinn í Rovaniemi 
Vorið 2011 komu tveir kennarar frá háskóla Lapplands í Rovaniemi, þær Mari 
Mäkiranta and Outi Ylitapio-Mäntylä. Þær héldu viku námskeið í hugmyndafræði 
listkennslu sem byggir á minningum og ljósmyndun. Í samstarfi við Ásthildi B. 
Jónsdóttur lektor við listkennsludeild er áframhaldandi samvinna og munu þær 
kenna í listkennsludeild á vorönn 2012. Í maí 2012 mun Ásthildur fara til Rovaniemi 
og kenna í viku áframhaldandi verkefni í tengslum við minningasmiðjuna námskeið 
sem byggir á menntun til sjálfbærrar þróunar. Þessi tvö námskeið verða tengd 
saman með fjarnámskeiði á tímabilinu mars-maí. 
 
The Thematic Network (TN)  
Listkennsludeild er einnig formlegur aðili að norræna netinu: The Thematic Network 
(TN) Arctic Sustainable Arts & Design (ASAD). Markmið þess er að: 

• efla samvinnu og samstarf milli háskóla, stofnana og samfélaga 
með áherslu á norðrið; málefni norðurslóða á sviði lista, hönnunar og 
sjónmenningar eru höfð að leiðarljósi, 

• bæta menntun á sviði lista, hönnunar og sjónmenningar meðal 
fulltrúa í University of the Arctic (UArctic). 

• Bera kennsl á og deila nýjustu aðferðum í kennslu, námi og rannsóknum á 
sviði lista og hönnunar. 

 



 Listkennsludeild 27 

Timo Jokela sem er í forsvari fyrir netinu og jafnframt deildarstjóri listkennsludeildar 
háskólans í Rovaniemi kemur til Íslands í byrjun janúar og mun hann halda erindi í 
Listkennsludeild LHÍ. 
 
Á haustönn 2010 var þróað samstarfsverkefni þar sem nemendur höfðu tækifæri til 
að miðla sínum listgreinum utan hins formlega vettvangsnáms. Nemendum í 
Laugarnesskóla gafst kostur á að skrá sig á listanámskeið sem hefur það að 
markmiði að nemendur á fyrstu önn í listkennsludeild þjálfist í að kenna list og miðla  
menningarlæsi. 
 
Meistaraverkefni 
Nokkrir meistaranemendur unnu meistaraverkefni sín í samvinnu við stofnanir þar 
sem þeir settu á fót ýmis konar námskeið sem lögð voru til grundvallar rannsóknum 
þeirra. Má þar nefna lokaverkefnin: 
Fjársjóðskistan: Grunnskólastarf í anda Reggio Emilia.  Höfundur: 
Jóna Heiða Sigurlásdóttir unnið í Grunnskólanum í Vestmannaeyjum. 
Raddir: Verkefni unnið með heimilisfólki á Sólheimum í Grímsnesi. Höfundur: Sylvía 
Kristjánsdóttir. 
Eflandi áhrif listskoðunar: Minningasmiðja og heimsóknir á listasöfn. Höfundur: Ásdís 
Arnardóttir í samvinnu við Hlutverkasetrið og tólf atvinnulausar konur. 
Hið lifandi og kæfandi afl innan kennslustofunar. Hvernig kennari vil 
ég vera? Höfundur: Guðrún Vera Hjartardóttir unnið í samvinnu við Myndlistaskólann 
í Reykjavík. 
 
Eftirsóknarvert er að bæta við og þróa samstarf af þessum toga ásamt því að byggja 
upp náin og góð tengsl við listastofnanir landsins við þróun og uppbyggingu 
listmiðlunar og kennslu á nýjum sviðum. 
 
Stefnumótun og framtíðarsýn 
Skólaárið 2010 -11 var annað árið sem Listkennsludeild starfaði, og árið sem fyrstu 
nemendur með meistaragráðu í listkennslu voru útskrifaðir. Meistaranámi í 
listkennslu lýkur, eins og áður segir, með M.Art.Ed. gráðu í listkennslu og veitir það 
akademísk réttindi til að sækja um lögvernduð réttindi til kennslu á grunn- og 
framhaldsskólastigi til mennta- og menningarmálaráðuneytis.  
 
Námið er fyrst og fremst starfsnám en í þróun hefur verið rannsóknartengd námslína 
og munu fyrstu nemendur með MA rannsóknargráðu í listkennslu útskrifast á næsta 
skólaári. Markmiðið er að efla þá námslínu samfara eflingu rannsókna við skólann. 
60 eininga diplomanám til kennsluréttinda er nú einungis í boði fyrir þá listamenn 
sem lokið hafa meistaraprófi í sinni grein, eða a.m.k. 210 einingum í listgrein. 
Kennsluréttindin gilda þá aðeins á framhaldsskólastigi og er sú ráðstöfun í samræmi 
við ný lög um menntun kennara og skólastjórnenda sem tóku gildi 1.júní 2011.  
Mikil vinna hefur farið fram er varðar innra gæðamat deildarinnar. Hæfniviðmið og 
námskeiðslýsingar voru yfirfarnar og vinnuálag í þeim og einingafjöldi endurskoðað 
ásamt samræmdum einkunnaskala. Sú vinna heldur áfram í samstarfi við kennara 
deildarinnar og háskólaskrifstofu. 
 
Símenntun 
Mikill hugur er í kennurum deildarinnar að byggja upp samfélag listgreinakennara og  
vettvang fyrir símenntun (lifelong learning) listkennara og listamanna við deildina. 
Slíkt samfélag ásamt sterku rannsóknarumhverfi við deildina, getur orðið leiðandi í 
rannsóknum og þróun á sviði listkennslu og miðlun listgreina.  
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Listgreinakennarar hafa tekið fagnandi því tækifæri að geta bætt við sig öðru ári til 
meistararéttinda í listkennslu. Innan deildarinnar er nú unnið að stefnu um 
uppbyggingu símenntunarframboða fyrir listgreinakennara í grunn- og 
framhaldsskólum, bæði í námskeiðsformi sem og lengri og styttri einingabærum 
námsleiðum. Í tengslum við þessa þróunarvinnu var gerð tilraun með að opna 
nokkur lítil valnámskeið í listkennsludeild fyrir starfandi listkennara. Hægt er að skrá 
sig í námskeiðin og ljúka þeim, með eða án eininga. Það má segja að tilraunin hafi 
gengið vel því fimm kennarar stunda nú nám á þessum forsendum þó ekki hafi verið 
farið formlega í auglýsingar. Stefnt á að auka framboðið á næsta ári ásamt því að 
þróa styttir og lengri námsbrautir sem símenntun. 
 
Evrópusamstarf um símenntun listamanna: ENCEPA 
Listkennsludeild tekur þátt í tveggja ára þróunarverkefni í mótun á alþjóðlegu 
tengslaneti menntastofnana sem sinna símenntun sviðslistum. Verkefnið sem er 
styrkt af Leónardóáætlun Evrópubandalagsinsog hefur hlotið titilinn ENCEPA 
(European Network for ContinuingEducation in the Performing Arts). Statens 
Teaterskole í Danmörkuhafði frumkvæði að verkefninu og hófst það haustið 2010. 
Samstarfsaðilar við þróun tengslanetsins eru átta listaháskólar á Norðurlöndum, í 
Eistlandi og í Frakklandi. Hugmyndin er að víkka netið út smátt og smátt, til flestra 
landa Evrópu. Markmið verkefnisins er til að byrja með að safna saman á einn stað 
upplýsingum um þær sviðslistastofnanir í Evrópu sem sinna símenntun í sviðslistum 
og tengja þær saman. Til lengri tíma litið er hugmyndin að tengslanetið geti haft 
frumkvæði að alþjóðlegum námskeiðum og viðburðum á sviði símenntunar fyrir 
dansara og leikhúslistafólk. Í byrjun júní 2012  ári mun ENCEPA standa fyrir 
ráðstefnu (symposium) í Osló, þar sem spurt verður hvernig sviðslistafólk getur nýtt 
sér styrkleika sína til frumsköpunar og til þess að skapa sér ný tækifæri á 
alþjóðavettvangi. Boðið verður upp á erindi og vinnusmiðjur tengdar viðfangsefninu. 
Þátttakendur verða ungt fagfólk í sviðslistum frá ýmsum löndum Evrópu. Stefnt er að 
því að bjóða 4-5 íslenskum sviðlistmönnum á ráðstefnuna og eru þeir styrktir til 
fararinnar úr verkefnasjóði. 
Síðasti vinnufundur hópsins var haldinn hér í húsnæði listkennsludeildar 20.- 21. 
september. Fulltrúi og tengiliður Listaháskólans í verkefninu er Vigdís Jakobsdóttir, 
aðjúnkt í leiklistarkennslu.  
 
Lifelong Learning in Music & the Arts.  
Frá því í maí 2011 er deildarforseti, sem fulltrúi listkennsludeildar, meðlimur í 
rannsóknarhópnum Lifelong Learning in Music & the Arts. Rannsóknarhópurinn sem 
hefur aðsetur í Hollandi er rekinn af Hanze University of Applied Sciences Groningen 
(Prince Claus Conservatoire) og The University of the Arts, The Hague (Royal 
Conservatoire). Hlutverk hans er að skoða, stuðla að og efla rannsóknir á meðal 
listamanna. Innan hópsins eru fjögur megin rannsóknarverkefni í gangi. Þau eru:  

1.Transformative learning in music and the arts,  
2. Cross-arts and cross-sector practice, 
3. The conservatoire as partner in professional practice, 
4. Healthy ageing through music and the arts. 

Samstarf við þennan hóp gefur möguleika á þróun rannsóknarverkefna milli 
háskólanna bæði fyrir nemendur og kennara. Einnig er verið að skoða möguleika á 
tengslum við nýtt listkennslunám við Prince Claus Conservatoire í Groningen. 
Þetta er vonandi vísir að uppbyggingu öflugs símennuntarstarfs á vegum 
LHÍ fyrir listamenn. 
 

Kristín Valsdóttir, deildarforseti 
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LEIKLISTAR- OG DANSDEILD 

Fyrirkomulag náms og kennsluhættir 
Alls stunduðu því 64 nemendur nám í leiklistar- og dansdeild veturinn 2010-2011. 
 
Kennt var á þremur brautum í deildinni.  
 
Við fræði og framkvæmd stunduðu 22 nemendur nám á tveimur námsárum, 12 
nemendur á fyrsta ári (8 karlar og 4 konur) og 10 nemendur á þriðja ári (7 konur og 3 
karlar). Leikaranemar voru 21 alls, þar af 11 á fyrsta námsári (5 karlar og 6 konur) og 
10 á  þriðja námsári (5 karlar, 5 konur).  Dansnemar voru í allt 21, 8 á þriðja ári (allt 
konur) og 13 á fyrsta ári (allt konur). 
 
Erlendir skiptinemar voru 3. 
 
Í deildinni voru kennd 69 námskeið í hóp og einkatímum á námsárinu. 
 
Kennarar og starfsfólk 
34 innlendir stundakennarar störfuðu við deildina á árinu og 11 erlendir 
stundakennarar. 
Fastráðnir kennarar voru 8: Karen María Jónsdóttir, fagstjóri dansbrautar, Stefán 
Jónsson, prófessor í leiktúlkun og fagstjóri leikarabrautar, Magnús Þór Þorbergsson 
lektor og fagstjóri fræði og framkvæmd, Una Þorleifsdóttir, aðjúnkt í sviðslistum, 
Snæbjörg Sigurgeirsdóttir aðjúnkt í rödd, Tony Vezich, aðjúnkt í dansi, Ólöf 
Ingólfsdóttir, aðjúnkt í líkamsþjálfun, Marta Hrafnsdóttir aðjúnkt í söng og Egill 
Ingibergsson, tæknistjóri deildarinnar. Deildarfulltrúi er Esther J. Steinsson, og Albert 
Eiríksson var þjónustufulltrúi deildarinnar þar til í byrjun apríl þegar Margrét Rún 
Guðmundsdóttir tók við starfinu. 
Steinunn Knútsdóttir var ráðin í stöðu deildarforseta á vordögum, en hún starfaði 
samhliða Ragnheiði Skúladóttur fráfarandi deildarforseta frá 1.maí.  
 
Sýningar og viðburðir 
Útskriftarverkefni voru sýnd frá tveimur brautum, fræði og framkvæmd og 
samtímadansbraut.  Nemendur fræði og framkvæmdar sýndu 10 lokaverkefni út um 
borg og bý með þátttöku nemenda allra brauta deildarinnar.  Dansbrautin sýndi tvö 
frumsamin verk eftir Sveinbjörgu Þórhallsdóttur og Tony Vezich í Gaflaraleikhúsinu í 
Hafnarfirði. 
 
Auk lokaverkefna voru fjölmargir opnir tímar, kynningar og smærri sýningar. 
 
Samstarf 
Samstarf milli deilda var á hefðbundnum nótum hvað varðar fræðanámskeið og 
önnur námskeið sem eru opin öllum nemendum og þeir sækja að eigin vali.  Eins eru 
fjölmörg námskeið og samstarfsverkefni í boði fyrir nemendur milli deilda.  
Mest var samstarfið við tónlistardeild nú sem fyrr, en nemendur tónlistardeildar tóku 
þátt í lokaverkefnum deildarinnar með því að semja, gera hljóðmynd og/eða spila í 
sýningunum.   
  
Nemendur 3. árs leikara tóku þátt i millideildanámskeiðinu Samtali.  
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Önnur samvinnuverkefni: 
 
- ÍD. Samvinnuverkefni við Íslenska dansflokkinn þar sem tveir nemendur 

dansbrautar þjálfuðu og sýndu með flokknum.   
- EMD (Exploration in Music & Dance) netið hélt stórt samnorrænt námskeið á 
haustdögum 2010 í LHÍ.  Þátttakendur auk dansnema voru nemendur úr 
tónlistardeild LHÍ. 
 
Leiklistar- og dansdeild er þátttakandi í samstarfsnetum á Norðurlöndunum 
NORTEAS (deildin öll),  DAMA og EMD (dansbraut): 
- Nemendur dansbrautar Listaháskóla Íslands ásamt nýmiðlanemendum frá 
Finnlandi, Eistlandi, Svíþjóð og Danmörku mættust í vinnustofu á Gotlandi í Svíþjóð í 
júní á vegum DAMA netsins (Dance and Media Arts). Með í förinni var nemi í  Fræði 
og framkvæmd auk nemanda í myndlistardeild LHÍ. 
 
Skiptinám: 
Á síðastliðnu skólaári fóri 3. árs nemar í F&F í skiptinám til 8 skóla í 7 löndum: 
Statens Teaterskole í Kaupmannahöfn 
Janacek leiklistar- og tónlistarakademían í Brno 
Háskólinn í Exeter 
Háskólinn í Falmouth (Dartington) 
Háskólinn í Östfold (Fredrikstadt) 
Listaháskólinn í Amsterdam 
RESAD í Madrid 
Háskólinn í Giessen 
 
Þá fóru 3. árs dansnemar í skiptinám í 4 skóla í 4 löndum:  
TEAK Helsinki, Finnlandi 
Dartington, Bretlandi 
Skolen f. Mod. Dans Kaupmannahöfn, Danmörku 
NTNU Trondheim, myn.deild, Noregi 
 
Þá fór einn dansnemi í starfsnám  hjá Dorky Park í Berlín í Þýsklandi 
 
Annað samstarf og virkni: 
- Samstarfi var haldið áfram við þá danslistaskóla á framhaldsstigi sem kenna eftir 
námsskrá. Samstarfið fólst í að bjóða nemendum reglulega að koma og horfa á 
verkefni dansbrautarinnar auk þess að veita ráðgjöf við skólanámsskrá og 
uppbyggingu námsbrauta innan skólanna.  
 
- Í deildina kom gestur frá Nýja Sjálandi: Mark Harvey, sem er gjörningalistamaður, 
danshöfundur og kennari við háskólann í Auckland. Hann flutti gjörning og hélt 
vinnustofu fyrir áhugasama nemendur. 
 
- Stefán Jónsson, prófessor og fagstjóri leikarabrautar, fylgdist með 
leiktæknikennslu um mánaðartíma hjá  Sergei Tcherkasski við Statens Teaterskole í 
Kaupmannahöfn í janúar 2011. Sergei er prófessor við leiklistarháskólann í 
St.Pétursborg. 
Stefán hlaut styrk frá Nordic Culture Point til fararinnar. 
 
3 útskriftarverkefni nemenda í fræði og framkvæmd frá vorinu 2011 voru valin til 
sýningar á leiklistarhátíðinni LÓKAL haustið 2011 undir samheitinu “up&coming”. 
Aðstaða 
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Aðstaða leiklistar- og tónlistardeildar á Sölvhólsgötunni er ábótavant eins og fram 
hefur komið í fyrri skýrslum. Mikil þrengsli eru í húsinu, sérstaklega þegar tveir 
árgangar eru við nám á öllum brautum deildarinnar. Leigja þarf dansstúdíó og 
sýningarrými vegna lokasýninga og skortur er á rými til verklegrar kennslu almennt. 
Það er nauðsynlegt að finna lausn á húsnæðisekklunni sérstaklega þar sem 
meistaranám við deildina mun hefjast haustið 2013.  
 
Stefnumótun og framtíðarsýn  
Á nýliðnum starfsdögum LHÍ fóru fram umræður innan leiklistar- og dansdeildar um 
stöðu deildarinnar og framtíðarsýn. 
Starfsfólkið var almennt sátt við stöðu deildarinnar og áhrif námsins í 
sviðslistaumhverfinu og þá þverfaglegu nálgun sem útskrifaðir nemar bera með sér 
út í fagið, hugrekkið, eljuna og færnina.  Í kjölfarið litu nýjar hugmyndir að 
meistaranámi dagsins ljós. 
Nýtt meistaranám kemur til með að styðja undir þá þverfaglegu nálgun sem deildin 
byggir á og mun bjóða uppá MA nám í sviðslistum þar sem nemendur ólíkra 
sviðslista vinna samhliða í einstaklingsmiðuðu námi. Hugmyndin er að nýtt 
meistaranám hefjist haustið 2013. 
 
Tilraunir með að taka inn nýnema annað hvert á á allar námsbrautir deildarinnar hafa 
ekki gefið eins góða raun og vonast var til. Vinnuálag á kennara og annað starfsfólk 
er mjög ólíkt á milli ára og líður andinn í deildinni fyrir fólksfæð annað hvert ár. Það er 
eindreginn vilji til þess að taka inn í deildina örar en þá jafnframt að taka inn færri 
nemendur í hvern árgang. Slík breyting getur ekki átt sér stað fyrr en húsnæðismál 
deildarinnar verða leyst. 
 
Gæði umsókna sem borist hafa deildinni á undanförnum árum hefur aukist en betur 
má upplýsa um þær kröfur sem skólinn gerir til umsækjenda.  Verður leitast við að 
auka tengsl deildarinnar við lægri námsstig með það fyrir augum að upplýsa kennara 
og skólastjórnendur í grunn- og framhaldsskólum um markmið deildarinnar og 
áherslur og vinna þannig að samfellu í listnámi.  Átak hefur verið gert hvað þetta 
varðar á dansbrautinni sem hefur skilað töluverðum árangri. 
 
Stefnt er að því að styrkja og efla tengsl deildarinnar við útskrifaða nemendur.  Hafa 
ýmsar hugmyndir komið upp varðandi þennan þátt en t.a.m má nefna að nú þegar er 
útskriftarárgöngum boðið á sérstaka útskriftarathöfn innan deildarinnar að morgni 
útskriftardags LHÍ.   
 
 
 

Steinunn Knútsdóttir, deildarforseti  
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MYNDLISTARDEILD 

FYRIRKOMULAG NÁMS OG KENNSLUHÆTTIR 
Markmið myndlistardeildar er að skapa aðstöðu til náms til að auka við þekkingu og 
skilning nemenda á fagumhverfi myndlistar í samtímanum. Myndlistardeild stendur 
fyrir kennslu og fjölbreyttum verkefnum á sviði listsköpunar, handverks og 
fræðigreina í því markmiði að hvetja nemendur til gagnrýninnar og skapandi 
myndhugsunar. 
 
Hlutverk deildarinnar er að vera leiðandi afl í myndlistarkennslu á háskólastigi, vera 
vettvangur kennslu og rannsókna, upplýsinga og umræðu. Að nemendur og 
kennarar rækti tengsl jafnt við almenning, listheiminn og atvinnulífið í landinu.  
 
LISTSKÖPUN – TÆKNI OG HANDVERK – LISTFRÆÐI 
Nám í myndlistardeild Listaháskóla Íslands er þriggja ára nám, samtals 180 einingar, 
til B.A.-gráðu. Námið skiptist á milli listsköpunar til 128 eininga og fræðigreina til 52 
eininga.  Því lýkur með B.A.-verkefni sem felur í sér ritgerð um eigin verk, ferilmöppu 
og lokaverk sem sýnt er á útskriftarsýningu.  
 
Boðið er upp á fjölbreytt nám með áherslu á fræðilega nálgun og verklega kennslu í 
þeim vinnubrögðum sem nauðsynleg eru til að ná árangri við störf eða frekara nám á 
fagsviði myndlistar.  
 
Nemendur eru hvattir til að móta sjálfstæða sýn á heiminn, þar sem innsæi, söguleg 
vitund og greinandi aðferðir eru hafðar að leiðarljósi. Tjáningu sinni koma nemendur 
á framfæri með myndrænum hætti þar sem  forsendur og niðurstöður sköpunarinnar 
eru settar í sögulegt samhengi er snerta umræðu um samtímalistir. Kennslan skiptist 
á milli listsköpunar, tækni- og handverkskennslu og fræðigreina. Megináhersla er 
lögð á listsköpun og er sá þáttur námsins fyrirferðamestur.  
 
Kennsla í listsköpun fer ýmist fram með fyrirlestrum, umræðum og gagnrýni í stærri 
sem smærri nemendahópum eða með einstaklingsbundinni leiðsögn. Unnið er með 
hugmyndir, úrvinnslu þeirra og framsetningu. Rík áhersla er lögð á að verkleg færni 
fari saman við þekkingu á listfræði; listasögu og listheimspeki.  
 
Listfræði er mikilvægur þáttur kennslunnar. Markmið fræðakennslu við 
myndlistardeild er að efla sögulegan skilning nemenda, að þeir átti sig á stöðu sinni í 
framvindu listasögunnar og geti nýtt sér þá þekkingu list sinni og listhugsun til 
framdráttar. Kennsluaðferðir eru í formi fyrirlestra, umræðna og hvers kyns verkefna, 
s.s. ritgerða og rannsóknarverkefna. 
 
Listaháskólinn tekur virkan þátt í alþjóðlegu samstarfi. Myndlistardeild er aðili að 
tveimur viðamiklum samskiptaáætlunum, Nordplus menntaáætlun Norðurlandaráðs 
og Erasmus/Sókrates menntaáætlun Evrópusambandsins. Báðar þessar áætlanir 
byggja á kennara- og nemendaskiptum auk annarra samvinnuverkefna. Deildin hefur 
gert tvíhliða samning við 37 háskóla í Evrópu á vegum Erasmus/Sókrates 
menntaáætlunarinnar. Innan Nordplus er myndlistardeild þátttakandi í Kuno, 
samstarfsneti 14 myndlistarháskóla á Norðurlöndunum og í Eystrasaltsríkjunum. 
Þátttaka myndlistardeildar í þessum áætlunum gerir nemendum á 2. og 3. ári kleift 
að víkka sjóndeildarhring sinn strax á BA stigi listnáms. Miðað er við að nemendur 
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séu í nemendaskiptum að hámarki eina önn. 
 
Alls stunduðu 73 nemendur nám við myndlistardeild veturinn 2010-11 (1.ár: 29, 2.ár: 
25, 3.ár: 19), 44 konur og 29 karlmenn, fjórir hættu námi við lok skólaárs.  
 
Fyrir skólaárið 2010 – 2011 bárust 96 gildar umsóknir um nám við deildina, þar af 16 
frá erlendum ríkisborgurum. Umsækjendur sem teknir voru inn s.l. haust voru 28. Að 
jafnaði stunda tveir til fjórir erlendir ríkisborgarar nám við deildina í hverj 
um árgangi.  
 
Skólaárið 2010 – 2011 voru haldin 61 námskeið á vegum myndlistardeildar, 22 
fræðileg námskeið og 39 námskeið á sviði listsköpunnar.  
 
Erlendir skiptinemendur 2010 – 2011, voru alls 13 yfir árið (sex á haustönn og sjö á 
vorönn) og sjö nemendur deildarinnar fóru erlendis sem skiptinemar, einn á 
haustönn og sex á vorönn.  
 
Alls útskrifaði myndlistardeild 18 nemendur vorið 2011, tíu konur og átta karlmenn. 
 
 
KENNARAR OG STARFSFÓLK  
Skólaárið 2010 – 2011 störfuðu við myndlistardeild, auk deildarforseta Kristjáns 
Steingríms Jónssonar fjórir fastráðnir kennarar; prófessorarnir Hulda Stefánsdóttir, 
Ólafur Sveinn Gíslason og Katrín Sigurðardóttir; Aðalheiður Lilja Guðmundsdóttir var 
fagstjóri fræðigreina. Haraldur Jónsson leysti Katrínu Sigurðardóttur af um tíma og 
Hekla Dögg Jónsdóttir leysti Ólaf Svein af meðan hann var í rannsóknarleyfi á 
vormisseri. 
 
Starfsmenn verkstæða voru fjórir: Sigrún Harðardóttir í vídeóveri, Eric Wolf í 
ljósmyndaveri, Jóhann Torfason á prentverkstæði og Gulleik Lövskar á smíða- og 
mótunarverkstæði. 
 
Stundakennarar og gestir á námskeiðum voru alls 78 skólaárið 2010 – 2011  
Aðalsteinn Ingólfsson, Aðalsteinn Stefánsson, Anna Hallin, Anna Jóhannsdóttir, 
Auður Ólafsdóttir, Ásdís Sif Gunnarsdóttir, Ásmundur Ásmundsson, Ásta Ólafsdóttir, 
Birgir Snæbjörn Birgisson, Birta Guðlaug Guðjónsdóttir, Björn Roth, Brynhildur 
Þorgeirsdóttir, Daníel Karl Björnsson, Darri Lorenzen, Davíð Örn Halldórsson, 
Dorothee Kirch, Einar Garibaldi Eiríksson, Eirún Sigurðardóttir, Erla Þórarinsdóttir, 
Erling Klingenberg, Finnbogi Pétursson, Geirþrúður Finnbogadóttir Hjörvar, Guðjón 
B. Ketilsson, Guðmundur Oddur Magnússon, Gunndís Ýr Finnbogadóttir, Gunnar J. 
Árnason, Gunnhildur Hauksdóttir, Hannes Lárusson, Haraldur Jónsson, Heimir B. 
Jóhannsson, Hekla Dögg Jónsdóttir, Hildur Bjarnadóttir, Hilmar Örn Hilmarsson, 
Hlynur Hallsson, Hlynur Helgason, Huginn Þór Arason, Indíana Auðunsdóttir, 
Ingibjörg Magnadóttir, Ingólfur Örn Arnarsson, Íris Stefánsdóttir, Ívar Valgarðsson, 
Jan Christensen, Jeannette Castioni, Jón Proppé, Kolbeinn Hugi Höskuldsson, 
Kristinn E. Hrafnsson, Kristinn Rúnar Þórisson, Kristín Ómarsdóttir, Kristjana Rós 
Guðjohnsen, Magnús Pálsson, Margrét Blöndal, Margrét, Elísabet Ólafsdóttir, 
Markús Þór Andrésson, Oddný Eir Ævarsdóttir, Olga Bergmann, Ólafur Gíslason, 
Ólöf Gerður Sigfúsdóttir, Ólöf Nordal, Ragna Sigurðardóttir, Ragnhildur 
Stefánsdóttir, Ráðhildur Ingadóttir, Rán Tryggvadóttir, Rebecca Erin Moran, Sara 
Björnsdóttir, Serger Comte, Shauna Laurel Jones, Sigrún Inga Hrólfsdóttir, Sigrún 
Sigurðardóttir, Sigtryggur Berg Sigmarsson, Sigurður Árni Sigurðsson, Stefán 
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Jónsson, Úlfhildur Dagsdóttir, Þorgerður Ólafsdóttir, Þorvaldur Þorsteinsson, Þóra 
Þórisdóttir, Þröstur Helgason, Æsa Sigurjónsdóttir. 
 
Gestafyrirlesarar 
Haraldur Jónsson, Margrét Blöndal, Erla Þórarinsdóttir, Eylgó Harðardóttir, Hannes 
Lárusson, Torfi Frans, Geir Sigurðss, Guðbjörg R Jóhannesdóttir, Þorsteinn 
Vilhjálmsson, Sr. Sigríður Guðmarsdóttir, Kristján Árnason. 
 
Erlendir gesta- og skiptikennarar voru fimm 
Gregory Volk, Suzanne McClelland, Elisabeth Wagner, Marcus Steinweg, John 
France og Richard Webb. 
 
Kennaraskipti 
Hulda Stefánsdóttir, prófessor og fagstjóri, var gestakennari við Konunglegu 
myndlistarakademíuna í Kaupmannahöfn, málaradeild 3, um vikuskeið í febrúar sl. 
Ferðin var styrkt af kennaraskiptineti KUNO.  Tók hún þátt í gagnrýni og leiðsögn 
nemenda auk þess að halda tvo fyrirlestra við skólann.   
 
Ólafur S. Gíslason, prófessor og fagstjóri, hélt fyrirlestur og “workschop” við 
Muthesius Kunsthochschule í Kiel, í boði skúlptúrdeildar, dagana 11. til 13. maí sl. 
 
 
OPNIR FYRIRLESTRAR MYNDLISTARDEILDAR  
Á hverju ári heldur fjöldi lista- og fræðimanna áhugaverð erindi eða kynningar um 
verk sín og hugmyndir. Fyrirlestrunum er ætlað að kynna og hvetja til umræðu um 
margþætt álitamál úr heimi lista og samtímamenningar. Fyrirlestrarnir eru afar 
mikilvægur þáttur í upplýsingastarfi skólans, ásamt því að vera opinn vettvangur fyrir 
tengsl nemenda við hugmynda- og reynsluheim starfandi lista- og fræðimanna. 
Reglulegir fyrirlestrar fara fram í hádeginu á mánudögum í Laugarnesi, en einnig eru í 
boði sérstakir fyrirlestrar um helgar og á kvöldin. Fyrirlestrarnir eru einingabærir og 
eru nemendur sérstaklega hvattir til að stunda þá. Alls voru 15 opnir 
hádegisfyrirlestrar haldnir skólaárið 2010 – 2011.   
 
Hausmisseri - Bakherbergið 
Haustið 2010 hófst ný kynningarröð á vegum myndlistardeildar Listaháskóla Íslands 
í Laugarnesi. Fyrirlestraröðin hlaut nafnið Bakherbergið. Valinkunnir myndlistarmenn 
voru  kallaðir til leiks í því augnamiði að leiða viðstadda að uppsprettum verka sinna. 
Megináherslan hvíldi á aðdraganda, forsendum og tilurð verkanna fremur en 
endanlegri útfærslu þeirra. Hver listamaður lýsti á sinn hátt, í máli og myndum, þeim 
þáttum sem höfðu haft hvað afdrifaríkust áhrif á hugsun hans og myndheim. Opnuðu 
listamennirnir hver með sínum hætti inn í bakherbergi hugans og bentu á það 
ólýsanlega sem er stöðugur og botnlaus brunnur nýrra verka og samræðna. 
 
Bakherbergið 20.9. 2010: Haraldur Jónsson  
Fyrstur til að ríða á vaðið var myndlistarmaðurinn Haraldur Jónsson. Hann nam við 
Myndlista- og handíðaskóla Íslands, Listaakademíuna í Düsseldorf í Vestur-
Þýskalandi og við IHEAP í París, Frakklandi. Haraldur er í hópi framsæknustu 
myndlistarmanna sinnar kynslóðar og notar ýmsa miðla í verkum sínum. Haraldur 
hefur haldið fjölmargar einkasýningar og tekið þátt í samsýningum um víða veröld. 
Verk hans er að finna í helstu opinberu söfnum landsins og í einkasöfnum í Evrópu 
og Bandaríkjunum. Haraldur hefur löngum sinnt stundakennslu við myndlistardeild 
Listaháskóla Íslands og leysti Katrínu Sigurðardóttur prófessor af þennan vetur. 



 Myndlistardeild 35 

 
Bakherbergið  27.9. 2010: Margrét Blöndal  
Næst var röðin komin að Margréti Blöndal. Hún er fædd í Reykjavík árið 1970. Hún 
lauk prófi frá Myndlista- og handíðaskóla Íslands og hélt síðan til Bandaríkjanna í 
Rutgers University þaðan sem hún útskrifaðist 1997. Margrét hefur sýnt víða bæði 
hér heima og erlendis síðan hún hélt sína fyrstu einkasýningu í Nýlistasafninu 1994. 
Á síðustu árum hefur hún haldið einkasýningar á Ítalíu, Írlandi, í Chile, 
Bandaríkjunum, Þýskalandi, Sviss og Austurríki. Hún hefur tekið þátt í samsýningum 
meðal annars í Póllandi og Kanada. Margrét hefur kennt í Listaháskóla Íslands og í 
Myndlistaskólanum í Reykjavík.  
 
Bakherbergið 4.10. 2010: Erla Þórarinsdóttir  
Erla Þórarinsdóttur er fædd í Reykjavík 1955. Hún ólst upp á Norðurlöndum og 
stundaði nám við Konstfackskólann í Stokkhólmi og Gerrit Rietveld Akademíuna í 
Amsterdam þaðan sem hún útskrifaðist 1981. Erla bjó í New York 1984 – 1985. Hún 
hefur undanfarin ár dvalið reglulega í Kína og á Indlandi. Erla fjallaði um ljósmyndir 
sínar úr samtímanum sem hún kallar: Viðmið á mennsku og tíma. 
 
Bakherbergið 11.10. 2010: Eylgó Harðardóttir  
Eygló er fædd í Reykjavík árið 1964. Hún lauk prófi frá Myndlista- og handíðaskóla 
Íslands og fór í framhaldsnám í AKI - Akademie voor Beeldende Kunst í Hollandi 
þaðan sem hún útskrifaðist 1990. Eygló hélt sína fyrstu einkasýningu árið 1994 í 
Nýlistasafninu og hefur hún sýnt á Íslandi og erlendis síðan. Verk Eyglóar leika á 
mörkum þess tvívíða og þrívíða. Í fyrirlestrinum dró hún upp mynd af vinnuferli sínu 
og greindi m.a. frá innblæstri sem hún sótti til veggmynda ítalska 
frumendurreisnarmálarans Giottos annars vegar og safns og safnabyggingar Einars 
Jónssonar á Skólavörðuholti hins vegar í nýlegri verkaröð sinni. Hún kennir myndlist 
við Myndlistaskólann í Reykjavík og hefur einnig kennt við Listaháskóla Íslands. 
 
Bakherbergið 18.10. 2010: Hannes Lárusson  
Hannes er fæddur í Reykjavík 1955. Hann stundaði nám við Myndlista- og 
handíðaskólann, The Vancouver School of Art í Kanada, Universita Degli Studi Di 
Firenze á Ítalíu, The Whitney Museum Independent Study Program í New York. Frá 
1986 stundaði Hannes nám við Nova Scotia College of Art and Design, Halifax, 
Canada og lauk þaðan M.F.A.-gráðu 1988. Að auki stundaði Hannes nám í 
heimspeki við Háskóla Íslands og lauk  B.A. gráðu 1986. Hannes hefur í myndlist 
sinni fjallað um hlutverk og stöðu listamannsins í samfélaginu og samhengi 
staðbundins menningararfs og samtímalistar. Í myndlist hans á sér jafnframt stað 
stöðug víxlverkun við skapandi vinnu á ýmsum tengdum sviðum s.s. hönnun, 
sýningarstjórn, fyrirlestrahald og greinaskrif. Hannes gerði grein fyrir verkum sínum 
og greindi frá fyrirhugaðri sýningu í Hveragerði sem bera átti titilinn Koddu. 
 
Bakherbergið 22.11.2010: Suzanne McClelland  
Bandaríska myndlistarkonan Suzanne McClelland var gestur myndlistardeildar í 
nóvember. Hún býr og starfar í New York og er hvað þekktust fyrir að vinna með 
tungumálið, einkum hljómfall orða og samræðuform, innan rýmis málverksins, 
ljósmynda, prentmiðilsins, samklippiverka og innsetninga. Í verkum sínum tekst 
Suzanne á við hefð abstrakt expressiónismans annars vegar og hugmyndalistar hins 
vegar, með viðkomu í grafítílist og týpógrafískum tryllingi. Þar tekur letrið ýmist yfir 
myndflötinn með afgerandi hætti eða að orðin hverfa inni í og samlaga sig að 
óhlutbundinni tjáningaríkri pensilskriftinni. Verk hennar eru í eigu fjölmargra safna 
s.s. Nútímalistasafnsins MoMA, Whitney safnsins og Brooklyn listasafnins í New 
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York. Suzanne McClelland hefur jafnframt sinnt kennslu víða við listaháskóla í 
Bandaríkjunum og gegnir sem stendur fastri kennarastöðu við School of Visual Art 
og Pratt Institute í New York.  
 
Bakherbergið 29.11. 2010: Elisabeth Wagner  
Þýska myndlistarkonan Elisabeth Wagner er prófessor við Muthesius listaháskólann 
í Kiel. Hún kom til Íslands með nemendur sína til vikulangs samstarfs við nemendur í 
áfanganum Rými/vinnustofa í myndlistardeild Listaháskóla Íslands. Elisabeth 
Wagner er rýmislistamaður sem hefur á síðustu árum unnið innsetningar út frá 
íkonografíu málaralistar sem hún mótar og útfærir í margskonar frístandandi 
skúlptúrum með tilvitnunum í listamenn eins og Albrecht Dürer, Lukas Cranach, 
Diego Velasques eða Jan van Eyck. Hún losar þessar óræðu figúrur frá uppruna 
sínum og skapar þeim óvænt samhengi í nútímanum.  
 
Vormisseri - Viðbyggingin 
Viðbyggingin var fyrirlestraröð á vegum myndlistardeildar sem kom í beinu framhaldi 
af hinum velsóttu Bakherbergjum sem opnuð voru í myndlistardeild Listaháskólans á 
haustmisseri 2010. Rætur listaverka liggja víða og stundum djúpt. Þær geta verið 
augljósar en oftar en ekki vaxa þær hljóðlega inn í heima hugvísinda eða þræða sig 
með þruski inn undir gólf rannsóknarstofunnar í viðbyggingunni. Í fyrirlestraröðinni 
var einstaklingum úr ólíkum áttum fræðasamfélagsins boðið að leggja við hlustir, 
finna sameiginlega fleti og mynda óvænta skurðpunkta milli fræða og lista.  
 
Viðbyggingin 17.1. 2011: Marcus Steinweg  
On Philosophy and Art  
Marcus Steinweg (f. 1971) er þýskur heimspekingur. Hann hélt fyrirlestur um 
skurðpunkt heimspeki og lista. Fyrirlesturinn fór fram á ensku. Marcus Steinweg var 
staddur hér á landi á vegum Nýlistasafnsins. Hann starfar nú sem heimspekikennari 
við Art Academy Braunschweig í Þýskalandi. Sjá ágrip af fyrirlestrinum: 
http://artnews.org/marcussteinweg/index.php?&s=4 
 
Viðbyggingin 31.1. 2011: Geir Sigurðsson  
Þegar fjöllin verða aftur fjöll - Um veruleikasýn í daoisma og zen 
Geir Sigurðsson (f. 1969) er doktor í heimspeki frá Hawaii-háskóla þar sem hann 
nam einkum kínverska heimspeki. Hann er dósent í kínverskum fræðum og 
forstöðumaður Konfúsíusarstofnunarinnar Norðurljóss við Háskóla Íslands. Í erindinu 
var leitast við að varpa ljósi á gagnkvæmar umbreytingar manneskju og veruleika 
samkvæmt daoisma og zen með tilvísun í fornrit á borð við Ferlið og dygðina 
(Daodejing), Zhuangzi og Huang Bo. 
 
Viðbyggingin 7.2. 2011: Guðbjörg R. Jóhannesdóttir 
Fegurð og fagurfræði - Fyrirbærafræðilegt sjónarhorn 
Guðbjörg R. Jóhannesdóttir er doktorsnemi í heimspeki við Háskóla Íslands. 
Doktorsverkefni hennar: Íslenskt landslag; fagurfræði og verndargildi, er rannsókn á 
fagurfræði íslenskrar náttúru og liggur á mörkum þriggja fræðasviða: 
náttúrufagurfræði, fyrirbærafræði og landslagsfræða. Í fyrirlestrinum fjallaði Guðbjörg 
um fyrirbærafræðilega sýn á fegurð, auk þess sem hún skoðar hvernig skilningur á 
hefðbundinni fagurfræði breytist þegar upprunaleg merking orðsins „aesthetics" eða 
„aisthesis" er rifjuð upp og tengsl fagurfræði og fyrirbærafræði í gegnum áhersluna á 
skynjun er veitt athygli. 
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Viðbyggingin 14.2. kl 12.30: Þorsteinn Vilhjálmsson 
Vísindi og listir eru systur  
Þorsteinn Vilhjálmsson er prófessor emeritus í eðlisfræði og vísindasögu við Háskóla 
Íslands. Í erindinu var fullyrðingin „vísindi og listir eru systur" rædd og varpað ljósi á 
hana með dæmum úr ýmsum áttum. Systurnar voru bornar saman í ljósi sögunnar, 
minnt á Forngrikki, endurreisn, gagnrýnið hlutverk systranna á nýöld og furður 
tuttugustu aldar. Þá var rætt um viðtökur verka í listum og vísindum, fjarveru 
hæstaréttar á þessum sviðum, misjafna dóma samtíðar og breytilega viðtökuhópa. 
Bæði listir og vísindi fela ávallt í sér skapandi starf sem hlítir eigin lögmálum og 
systurnar frábiðja sér ófrjó afskipti utan frá. Þær eru eins og blóm sem þarf að rækta 
með nærgætni og þá veita þau ómælda ánægju og ávinning. 
 
Viðbyggingin 28.2. 2011: Sigríður Guðmarsdóttir: 
Guðdómurinn í hversdeginum 
Séra Sigríður Guðmarsdóttir lauk M.Phil.-gráðu í guðfræði frá Drew University, 
Madison, NJ í október 2003 og Ph.D. prófi nútímatrúfræði (constructive theology) frá 
sama skóla í maí 2007. Doktorsverkefni hennar ber nafnið Abyss of God: Flesh, Love 
and Language in Paul Tillich og rýnir í kenningar Tillichs (1886-1965) um afgrunn eða 
„abyssu" guðdómsins í ljósi póststrúktúralískrar heimspeki, kynjafræði og 
kvennaguðfræði. Sigríður starfar sem sóknarprestur í Grafarholti í Reykjavík og sinnir 
stundakennslu við guðfræðideild Háskóla Íslands. Í erindi sínu velti Sigríður 
Guðmarsdóttir fyrir sér myndum John William Waterhouse (1849-1917) af lafðinni af 
Shalott sem horfði á veröldina gegnum spegil. Hún tengdi hinn brotna spegil 
lafðinnar, lífsleiða hennar, niðurbrot og angist við glímu nútímamannsins við 
fjölbrotin gildi hversdagsins með aðstoð heimspekingsins Julia Kristeva og 
guðfræðingsins Paul Tillich. 
 
Viðbyggingin 7.3. 2011: John France og Richard Webb  
Tungumál litarins og ferðasaga teikninga  
John France og Richard Webb starfa við rannsóknarsetur teikninga (AciD) 
myndlistardeildar University of the West of England í Bristol. Þeir fjölluðu í 
fyrirlestrum sínum um listsköpun sína og rannsóknir. Richard Webb ræddi um 
verkefnið: Litur sem tungumál og ferðasaga teikninga og lýsti í myndum og máli tilurð 
þessa samvinnuverkefnis sín og nemenda sinna sem hófst í kennslustofu í Bristol en 
leitt var til lykta með samsýningu enskra og japanskra myndlistarmanna í Tókíó í 
Japan. 
Richard Webb fjallaði um rannsóknir sínir á eðli og eigindum lita og hugmyndir um liti 
sem tungumál. Hann skoðar liti sem form og erkitýpur, sem hljóð og tóna og sem 
hreyfingu. Virkni litar í rými, nánd og fjarveru.  
  
Viðbyggingin 14.3. 2011: Kristján Árnason 
Dante og gleðileikurinn guðdómlegi  
Í tilefni af því að öndvegisverk Dantes Alighieri, Gleðileikurinn guðdómlegi, sem lýsir 
ferð skáldsins til handanheima, er komið í fyrsta skipti í heild út á íslensku, hélt 
Kristján Árnason bókmenntafræðingur fyrirlestur og kynnti verkið með hjálp mynda 
eftir Gustave Doré sem skreyta flestar útgafur ritsins. 
 
SÝNINGAR, VIÐBURÐIR OG VERKEFNI  
Kaffistofan, nemendagallerí 
Nemendafélag myndlistardeildar rak gallerí að Hverfisgötu 42. Nemendur sáu sjálfir 
um um að skipuleggja þar sýningar og viðburði í hverri viku. Nemendagallerí 
myndlistardeildar tók þátt í Sequences s.l. vetur. 
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Útskriftarsýning í Hafnarhúsi 
Eins og undafarin ár var myndlistardeild í samvinnu við hönnunar- og arkitektúrdeild 
Listaháskóla Íslands og Listasafn Reykjavíkur um framkvæmd útskriftarsýningar sem 
fór fram í Hafnarhúsi dagana 23. apríl til 8. maí 2011. Nemendur myndistardeildar 
sem tóku þátt í sýningunni voru 19 að þessu sinni. Gestir voru um 1800. 
 
Kubburinn 
Kubburinn er sýningarsalur myndlistardeildar. Þar eru settar upp sýningar og 
verkefni nemenda. Á haustönn 2010 var opnuð opinber sýning á verkum Ástu 
Ólafsdóttur í tengslum við námskeiðið Sýningagerð og sýningastjórn. Yfirskrift 
sýningarinnar var Á FERLI og spannaði hún fjölbreytta myndlistarsköpun Ástu í 
meira en þrjá áratugi. Í tengslum við sýninguna voru verk eftir Ástu sett upp víða um 
borgina; Þjóðarbókhlöðu, Bíó Paradís, Ráðhúsi Reykjavíkur, Borgarbókasafni 
Reykjavíkur og í strætisvögnum. Áður en sýningin var opnuð hélt Jón Proppé 
listheimspekingur erindi um list Ástu. Sýningin var samstarfsverkefni myndlistar- og 
listfræðinemenda við Háskóla Íslands í námskeiðinu Sýningagerð og sýningastjórnun 
undir leiðsögn Aðalheiðar L. Guðmundsdóttur. Auk sýningarinnar á verkum Ástu 
skipulögðu nemendur námskeiðsins þrjár tilraunasýningar í Kubbnum og í 
Kaffistofunni, nemendagalleríi Listaháskólans: Klisja, Gullströndin andar II og 
Fyrirætlun. 
 
SAMSTARF  
Stór hluti náms við Listaháskólann byggir á þátttöku í listrænu starfi og hefur 
myndlistardeild fengið til liðs við sig einkaaðila og ýmsar stofnanir eða fyrirtæki sem 
með einum eða öðrum hætti tengjast skólastarfinu; listasöfn, menningarmiðstöðvar, 
vinnustofur listamanna, gallerí, fyrirtæki og smiðjur. Í sumum tilfellum byggir 
samstarfið á formlegum grundvelli en í öðrum tilfellum er samvinnan 
einstaklingsbundin.  
 
Myndlistardeild leggur áherslu á að efla samvinnu við aðra háskóla og stofnanir. Þar 
er fyrst og fremst um að ræða samstarf um ákveðin námskeið en einnig samvinnu á 
breiðari grundvelli. Myndlistardeild og hugvísindasvið Háskóla Íslands vinna saman 
að rekstri náms í listfræði en Háskóli Íslands býður upp á B.A.-nám í listfræði. 
Myndlistardeild hefur einnig átt í samstarfi við Háskólann í Reykjavík um námskeið í 
gagnvirkni. 
 
Meðal stofnana má nefna: Listasafn Reykjavíkur vegna útskriftarsýningar, Listasafn 
Íslands, Listasafn Reykjavíkur, Háskóla Íslands, Listfræðafélag Íslands og 
Nýlistasafnið vegna rannsóknarverkefnisins Íslensk samtímalistfræði, Nýlistasafnið 
vegna nemendasýninga, Menningarmiðstöðin Skaftfell vegna árlegrar vinnustofu, 
Listahátíð í Reykjavík, samvinna nemenda við einstaka listamenn, við Kling og Bang 
Gallerí, Gallerí I8 o.fl.  
 
Crymó Gallerí 
Nemendur á fyrsta ári luku fyrsta misseri sínu við deildina með námskeiðinu 
Úrvinnsla undir leiðsögn Heklu Daggar Jónsdóttur og Kolbeins Huga Höskuldssonar. 
Gengust þau fyrir sameiginlegri sýningu í Crymó Galleríi 8. – 12. desember 2010. 
 
Sequences                                                                                                     
Myndlistardeild var í samstarfi við Sequences myndlistarhátíðina sem fór fram  1. – 
10. apríl. Nemendur myndlistardeildar tóku þátt í uppsetningu og vinnslu á verkum 
listamanna hátíðarinnar. Þannig kynntust nemendur vinnuferli og nálgun ólíkra 
listamanna um leið og þeir fengu innsýn í skipulag og framkvæmd að baki þessum 
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viðamikla myndlistarviðburði. Í tengslum við hátíðina voru haldin málþing í 
myndlistardeild. Fjallað var um gjörninga og sögu gjörningalistar á Norðurlöndum, 
ásamt því að verk nokkurra listamanna hátíðarinnar voru kynnt sérstaklega. Í fyrsta 
fyrirlestri málþinganna, þriðjudaginn 5. apríl, fjallaði Gunnar J. Árnason 
listheimspekingur um verk heiðurslistamanns Sequences 2011, Hannesar 
Lárussonar.  

Samfélagslegt rými 
Nemendur í áfanganum Samfélagslegt rými í myndlistardeild undir handleiðslu Hlyns 
Hallssonar settu upp tvær sýningar. Sú fyrri opnaði þriðjudaginn 29. mars í 
Kubbnum. Sýningin bar titilinn: Samfélagið í nærmynd. Seinni sýningin hét Víðsjá og 
opnaði hún föstudaginn 1. apríl í Kaffistofunni, nemendagalleríi að Hverfisgötu 44. 
Nánari upplýsingar má finna á facebook síðu gallerísins: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002175564346&sk=wall 
 
Útúrdúr 
Nemendur í námskeiðinu Bókverk myndlistarmanna og fleyginum Bókverk á 
prentverkstæði myndlistardeildar sýndu um 20 bókverk á sýningu 12. maí 2011 í 
bóka- og bókverkabúðinni Útúrdúr að Hverfisgötu 42. Verkin voru gefin Útúrdúr og 
eru þau þar til sölu. Námskeiðin voru í umsjón Jóhanns Lúðvíks Torfasonar og 
Aðalheiðar L. Guðmundsdóttur. 
 
Against Poverty  
Against Poverty er evrópskt ljósmyndaverkefni í samvinnu við Félagsmálaráðuneytið. 
Í tilefni af Evrópuári gegn fátækt var nemendum í myndlistardeild boðið fyrir hönd 
Íslands, að taka þátt í verkefninu. Nemendur unnu með félagslega einangruðum 
einstaklingum og miðaði verkefnið að því að að brjóta á bak einangrun þeirra sem 
standa höllum fæti í samfélaginu s.s. vegna fátæktar, sjúkdóma, fötlunar eða vegna 
þess að þeir eru innflytjendur. Markmið var að opna umræðu og vekja athygli á 
fátækt og afleiðingum hennar og hjálpa fólki að komast úr viðjum aðstæðna sinna. 
Verkefninu lauk með ljósmyndsýningu í húsnæði Samhjálpar. 
 
Nordic Panoramic Interchange  
Árslöngu samnorrænu- og baltnesku samstarfsverkefni KUNO undir yfirskriftinni 
Nordic Panoramic Interchange lauk með ráðstefnu og samsýningu allra þátttakenda, 
bæði nemenda og kennara í Stokkhólmi í september 2010. Þáttakendur í verkefninu 
frá myndlistardeild Listaháskólans voru Bryndís Björnsdóttir, Baldvin Einarsson og 
Sindri Snær Leifsson, sem luku námi vorið 2011 og Hulda Stefánsdóttir, prófessor 
og fagstjóri. 
Verkefninu lauk með samsýningunni X You Are Here  sem opnuð var 18. september 
2010 í Mejan Galleriet, nemendagalleríi sænsku Konunglegu 
myndlistarakademíunnar og málþingi undir yfirskriftinni Panoramic Interchange: 
Landscape, Society and the Individual sem haldið var í Moderna Museet í 
Stokkhólmi daginn áður. Hópurinn hafði þegar komið saman til vinnuvikna í Bergen 
(nóvember 2009), Vilinius (mars 2010) og Reykjavík (maí 2010).  
 
Frummælendur á málþinginu voru Werner Nekes, (þýskur framúrstefnu 
kvikmyndagerðarmaður, safnari og sérfræðingur í forsögu og þróun tækjabúnaðar til 
ljós,- og kvikmyndatöku), Michelle Teran, myndlistarkona (sem skoðað hefur 
kortlagningu borgarlandslags samtímans eins og henni er miðlað um veraldarvefinn 
og skrásetningu öryggismyndavéla), Marjolein Dijkman, myndlistakona (sem spurði 
spurninga um sýn okkar og skilgreiningar á umhverfi, í fortíð, framtíð og samtíð), og 
Kári Stefánsson, erfðafræðingur og forstöðumaður DeCode (erindi hans bar titilinn 
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Where do artist´s come from? og fjallaði um að sýn okkar á genalandslag mannsins 
sé sífellt að verða skýrari en að ráðgátur séu enn fjölmargar, þeirra á meðal sú um 
hvað ráði því að vissir einstaklingar geri listir að ævistarfi sínu.) 
Verkefnið hlaut viðbótarstyrk frá KUNO til útgáfu bókar, Tour d´horizon, sem verður í 
senn heimild um verkefnið, ráðstefnuna og sýninguna í Stokkhólmi auk nýrra texta. 
Um er að ræða nokkurs konar endurlit til viðfangsefnisins, eftir ýmsa höfunda sem 
að verkefninu komu, bæði nemendur, kennara, fyrirlesara og fræðimanna. Útgáfan 
bókarinnar er áætluð í árslok 2011. 
 
Vaxandi og uppáþrengjandi rými - gagnvirk rafvélræn list 
Sýning á afrakstri samstarfsverkefnis milli Listaháskóla Íslands og Háskólans í 
Reykjavík úr námskeiðinu Gagnvirkni og hönnun var til sýnis í Háskólanum í 
Reykjavík á Öskjuhlíðardeginum þann 7 maí. Kennarar námskeiðsinsm voru Joseph 
T. Foley og Sigrún Harðardóttir. Verkin á sýningunni studdust öll við einhvers konar 
skynjaratækni sem stjórna ýmist hreyfingum, afspilun eða hvoru tveggja. 

Hreindýraland  
700IS 2011 Hreindýraland er alþjóðleg tilraunakvikmynda- og videóhátíð á 
Austurlandi. Listamönnum víða að sem vinna með tilraunakvikmyndir, gagnvirka list 
og videó er boðið að sýna verk sín á hátíðinni en hún var síðast haldin 19. – 25. mars 
í Sláturhúsinu á Egilsstöðum. Nemendur frá myndlistardeild tóku þátt í hátíðinni og 
sýndu m.a. verk frá samstarfsáfanganum Vaxandi og uppáþrengjandi rými sem var 
gagnvirkninámskeiði haldið í samvinnu við Háskólann í Reykjavík. Hópur nemenda 
fór austur og setti upp verkin. 
 
Goldener Kentaur, European Art Award 
Goldener Kentaur er sýning myndlistarnema frá listaháskólum í Evrópu. Sýningin fór 
fram í Munchner Kunstlerhaus í Munchen vorið 2011. Óskað var eftir 
ljósmyndaverkum sem unnin væru út frá þema sýningarinnar Blekking og veruleiki. 
Þátttakendur frá myndlistardeild Listaháskólans voru Þórunn Rán Jónsdóttir, Erik 
Thomas Richard Hirt og Claudia Hausfeld, sem öll voru að ljúka  2. ári og 
útskriftarneminn Klængur Gunnarsson. Aðstandendur sýningarinnar Goldener 
Kentaur buðu öllum þátttakendum, nemendum frá þrjátíu listaháskólum í Evrópu, að 
koma til München og vera viðstödd opnun sýningarinnar og útgáfu veglegrar 
sýningarskrár með öllum verkum þátttakenda og upplýsingum um viðkomandi skóla. 
Af því tilefni heiðraði dómnefnd einnig sérstaklega verk nokkurra þátttakenda. 
Meginmarkmið verkefnisins er að styrkja samskipti nemenda evrópskra listaháskóla. 
 
Íslensk samtímalistfræði  
Rannsóknarverkefni undir yfirskriftinni Íslensk samtímalistfræði var hrint úr vör á 
vormánuðum í myndlistardeild Listaháskólans í samstarfi við listfræði við Háskóla 
Íslands, Listasafn Reykjavíkur, Listasafn Íslands, Nýlistasafnið og Listfræðafélag 
Íslands. Rannsökuð eru skrif fræðimanna og gagnrýnenda um íslenska samtímalist, 
einkum síðustu þriggja áratuga, auk skrifa listamanna sjálfra. Markmiðið er að fá 
heildaryfirlit yfir þetta svið, greina orðræðuna og fræðilegt samhengi hennar, og 
undirbúa útgáfu í samvinnu við Háskólaútgáfuna á vandlega rýndum ritsöfnum með 
inngangstextum sem gera grein fyrir þróun og samhengi textanna. Engin samræmd 
skráning eða yfirlit er til á þessu sviði og mikið efni sem ekki hefur ratað á söfn. 
Myndlistarsviðið hefur vaxið hratt og samræmdar rannsóknir engan veginn náð að 
fylgja því eftir. Settur var upp sérstakur gagnagrunnur með netaðgangi til að vinna 
efnið í, en í hann eru skráðar bókfræðilegar upplýsingar og sett pdf-skjöl af textum. 
Gagnagrunnurinn er þegar orðin ómetanlegt tæki til frekari rannsókna á sviði 
listfræða. 
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Verkefnið fékk stærsta styrk sem Nýsköpunarsjóður námsmanna veitti árið 2011, 
eða alls 13 mannmánuði og veitti Reykjavíkurborg mótframlag. Sex nemendur í BA 
námi í myndlist við Listaháskóla Íslands og listfræði við Háskóla Íslands unnu að 
verkefninu síðastliðið sumar í Listasafni Íslands. Niðurstöður á þessum fyrsta áfanga 
voru kynntar á málþingi: Krítík og kenningasmíð, sem haldið var í Listasafni 
Reykjavíkur 4. september 2011. Umsjónarmenn rannsóknarverkefnisins eru Jón 
Proppé og Aðalheiður L. Guðmundsdóttir. Nemendur sem unnu að verkefninu s.l. 
sumar eru: Katrín I. Jónsdóttir Hjördísardóttir Hirt, Bergdís Hörn Guðvarðardóttir, 
Hildur Rut Halblaub nemendur í listfræði og Steinunn Lilja Emilsdóttir, Bryndís 
Björnsdóttir, Halla Þórlaug Óskarsdóttir nemendur í myndlist. 
 
Hittingur                                                                                                               
Hittingur er yfirskrift samvinnuverkefnis myndlistarnema Listaháskólans undir stjórn 
Ólafs S. Gíslasonar prófessors og nemenda Elisabethar Wagner prófessors við 
Muthesius Listaháskólann í Kiel. Samvinnan fór fram í myndlistardeild og unnu 
nemendur saman í hópum í námskeiðinu Rými/vinnustofa. Afrakstur samvinnunar 
voru verk unnin með ólíkum miðlum og við óvenjulegar aðstæður. Fyrsta áfanga 
samstarfsverkefnisins með sýningu í Kaffistofunni, nemendagalleríi myndlistarnema 
Listháskóla Íslands. Verkin voru einnig sýnd í Brunsviker Pavillon í Kiel. Hugmyndin 
er að fara með nemendur frá myndlistadeildinni til Kielar ef hægt verður að 
fjármagna ferðina.  
 
Seyðisfjörður vinnustofa  
Líkt og undanfarin ár var haldið vinnustofunámskeið á Seyðisfirði á vegum 
myndlistardeildar. Námskeiðið var haldið síðustu tvær vikurnar í febrúar í samvinnu 
við Skaftfell menningarmiðstöð, Tækniminjasafnið og Dieter Roth akademíuna. Auk 
þess leggja fyrirtæki og einstaklingar námskeiðinu lið og vinna nemendur gjarnan 
verk sín á verkstæðum í bænum. Nemendur voru alls átta, þar af voru tveir erlendir 
nemendur en námskeiðið er hluti af skiptinemaáætlun KUNO. Námskeiðið endaði líkt 
og fyrri ár með sýningu nemenda í Skaftfelli.  
 
Aðalfundur KUNO og kennararáðstefna 
Aðalfundur KUNO (samstarfsnet 16 listaháskóla á Norðurlöndunum) var haldinn í 
Helsinki í október. Fyrir hönd myndlistardeildar fóru deildarforseti, alþjóðafulltrúi og 
fagstjóri fræðigreina sem leiddi umræðuhóp á kennararáðstefnunni. 
 
Á fundinum voru rædd ýmis mál sem tengjast samstarfi skólanna eins og 
samstarfsverkefni, nemenda- og kennaraskipti, fjárhagsáætlanir og þróun á 
samstarfi skólanna. Eftir aðalfundinn var kennararáðstefna með þátttöku kennara frá 
öllum skólum netsins. Að þessu sinni var rástefnan um stöðu og þróun 
handverkskennslu í listaháskólum.    
 
STEFNUMÓTUN OG FRAMTÍÐARSÝN   
Afar mikilvægt er orðið að stofna til meistaranáms við myndlistardeild sem fyrst en 
undanfarin ár hefur verið unnið að skipulagningu á meistarnámi við deildina. Gert er 
ráð fyrir annars vegar námsbraut í listsköpun, MFA-gráðu í myndlist (Master of Fine 
Arts) og hins vegar námsbraut í sýningarstjórnun, MA-gráðu í sýningarstjórn, 
gagnrýni og skrifum um myndlist (Master in Curatorial Studies, Art Criticism and 
Writing). Skortur á meistaranámi er farið að hamla eðlilegu samstarfi 
myndlistardeildar við innlenda og erlenda háskóla. Frekari þróun náms og hæfni 
nemenda og kennara í myndlist, umræðu og rannsóknum henni tengdri, er háð því 
að meistarnanám í skapandi greinum verði komið á við Listaháskóla Íslands. Einnig 
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er brýnt að fjölga nemendum á BA stigi úr 24 í 32 nemendum í árgangi og ráða nýjan 
prófessor í myndlist. Þannig mun skapast fjölbreyttara nám við deildina er svara 
aukinni eftirspurn eftir námi í myndlist og tengdum greinum. 
 
Jafnframt er brýnt að laga húsnæði deildarinnar. Sérstaklega þar sem ljóst er að 
myndlistardeild verður staðsett í Laugarnesi næstu árin. Flytja þarf hluta af 
stafseminni úr myrkum kjallararýmum upp á efri hæðir hússins. Má þar nefna 
kennslustofur, fyrirlestarsal, mötuneyti, bókasafn og starfsmannaaðstöðu. Með 
nýjum aðalinngangi frá götuhæð skapast möguleikar á að staðsetja mikilvæga 
starfsemi í miðju húsinu, eins og skrifstofur, starfsmannaðstöðu, bókasafn og 
mötuneyti. Slíkar nauðsynlegar breytingar munu gefa húsnæðinu nýtt líf og stuðla að 
góðu flæði í samskiptum, nemenda, kennara og annarra starfsmanna deildarinnar. 
 
 
 
 

Kristján Steingrímur Jónsson, deildarforseti 
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TÓNLISTARDEILD 

Fyrirkomulag náms og kennsluhættir 
Fyrirkomulag náms og kennsluhættir voru með hefðbundnu sniði.  Mikil vinna á 
vormisseri fór í að endurvinna kennsluskrá, skoða hæfniviðmið, endurgera 
námskeiðslýsingar og einingavægi, og skýra betur hvað felst í kjarna aðalfags.  Nú 
eru allar brautir bakkalárnáms settar upp með sama sniði, þ.e. vægi aðalfags er 50% 
af vinnuframlagi nemenda, vægi fræða er 30% af heildarvinnuálagi nemenda og 
önnur fög, s.s. professional development etc. afgangur af námstíma, eða um 15%.  
Námsmatsblöð voru sömuleiðis endurskoðuð og endurskrifuð.  Þessi vinna lak yfir á 
haustmisseri, og er nú að klárast. 
  
90 nemendur stunduðu nám við deildina, 47 karlar, 43 konur.  Kennt var á 6 
brautum, af 7, 4 á bakkalárstigi, 2 á meistarastigi.  Bakkalársbrautirnar eru: 
hljóðfæraleikur/söngur, mennt og miðlun, tónsmíðar og diplómabraut, sem leiðir ekki 
til bakkalárgráðu, því um er að ræða námsleið fyrir unga hæfileikaríka nemendur sem 
eru enn í framhaldsskóla.  Enginn nemandi var á kirkjutónlistarbraut. 
Meistaranáms brautirnar tvær eru:  meistaranám í tónsmíðum, þar sem 8 nemendur 
stunduðu nám á tveimur árum og meistaranám í sköpun, miðlun og frumkvöðlastarfi, 
en 4 nemendur stunduðu nám á þeirri braut.  
Í fyrsta sinn síðan deildin var stofnuð var kennt á túbu.  Var það skemmtileg viðbót 
við hljóðfæraflóruna, en hins vegar komu gallar húsnæðisins á Sölvhólsgötu enn 
betur í ljós og reyndi á þolinmæði kennara beggja deilda. 
 
Umsóknir um skólavist voru 57, 38 karlar og 19 konur.  30 nemendum  var boðin 
skólavist, 15 konum og 15 körlum.  8 af þessum hópi hófu meistaranám, 4 í 
tónsmíðum og 4 í sköpun, miðlun og frumkvöðlastarfi. 
Alls útskrifuðust 22 nemendur á skólaárinu. 
  
Námsfyrirkomulagið í þessari deild er flókið, þar sem eðli tónlistarnámsins er 
margskipt og verandi eina stofnunin á landinu sem sinnir tónlistarnámi á háskólastigi 
verðum við að þjóna öllum mismunandi greinum fagsins.  Á haustönn voru námskeið 
149, og á vorönn urðu þau 150.  Þetta er gríðarlegt umfang og vil ég á þessum 
tímapunkti þakka deildarfulltrúa deildarinnar Sóley Björt Guðmundsdóttur 
sérstaklega fyrir vandvirkni og elju í starfi, fyrir utan sérdeilis góða lund og útgeislun. 
  
Kennarar og starfsfólk 
Til marks um flókna samsetningu námsins í tónlistardeild, þá komu á skólaárinu 83 
kennarar að námi í deildinni.  18 voru í föstu hlutfalli, mismiklu en langflestir voru 
stundakennarar með allt frá örfáum stundum upp í reglubundna kennslu yfir allt 
skólaárið, 55 stundakennarar og erlendir gestakennarar voru 10.  Fagstjórar voru 
Peter Maté í píanóleik, Elísabet Erlingsdóttir í söng og Sigurður Halldórsson í “mennt 
og miðlun” og “sköpun, miðlun og frumkvöðlastarfi”, og 2 kennarar voru í föstum 
háskólastörfum, Gunnar Kvaran prófesson í strengjaleik og kammertónlist, og 
Kjartan Ólafsson prófessor í tónsmíðum og tónfræðum.  Kristinn Sigmundsson er 
gestaprófessor við deildina til þriggja ára. 
Tæknistjóri deildarinnar er Sveinn Kjartansson 
Deildarfulltrúi  er Sóley Björt Guðmundsdóttir  
Albert Eiríksson var andlit og þjónustufulltrúi beggja deilda Sölvhólsgötunnar, þar til 
hann lét af störfum í mars, og var þá ráðin Margrét Rún Guðmundsdóttir sem 
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þjónustufulltrúi á Sölvhólsgötunni, fyrst í afleysingu, en síðan var gengið frá fastri 
ráðningu hennar í júní.  Bíð ég hana sérstaklega velkomna til starfa.  

 
Sýningar og viðburðir 
Fyrirferðamestu viðburðir í starfsemi deildarinnar eru 
útskriftartónleikarnir/viðburðirnir.  Þeir urðu 19 í vor sem leið og endurspegluðu svo 
sannarlega mikla grósku, fjölbreytni náms og námsframboðs tónlistardeildar.  Margir  
tónleikarnir fóru fram í Þjóðmenningarhúsinu, og fengum við það án endurgjalds,  en 
tónleikar voru líka á Kjarvalsstöðum, í Neskirkju, Iðnó, Skemmtihúsinu, Kaffistofunni 
Hverfisgötu 42, Fella- og Hólakirkju, Listasafni Reykjavíkur Hafnarhúsinu, Fríkirkjunni 
og Sölvhóli.  Tónleikarnir voru allir teknir upp og gerður útvarpsþáttur um þá, sem 
síðan var á dagskrá RUV, rásar 1, í júní.  
Meistarvarnir voru tvær, báðar í tónsmíðum.   
Viðamikill þáttur í starfi deildarinnar eru masterklassarnir.  Masterklassar hljóðfæra 
og söngs eru opnir öllum, og nýta langt komnir nemendur og kennarar annara skóla 
sér það að koma og hlusta að einhverju marki.  Ég tel það mjög mikilvægt að hafa 
þennan opna prófíl á deidinni.  Masterklassar urðu samtals 106, 47 á haustönn og  
58 á vorönn.  Gestir  sem komu og héldu masterklass voru 10.  Masterklassar 
tónsmíða með gestum voru 10. 
Opnir fyrirlestrar deildarinnar urðu 5. 
17 kammerhópar störfuðu við deildina. 
 
Fjölmargir fyrirlestrar, og styttri námskeið voru haldin.  Við njótum góðs af bæði 
Erasmus og Nordplus styrkjakerfunum í því sambandi, þó svo að samdráttur hafi 
orðið á þeim vígstöðvum líka.  Opinberir tónleikar deildarinnar voru á sjötta tug, en 
fjölmargir hádegistónleikar voru þar að auki haldnir.  Jólatónleikar deildarinnar voru 
aftur í samstarfi við Þjóðmenningarhúsið og sem áður var starsfólk allt ótrúlega 
liðlegt og jákvætt í okkar garð. Jólatónleikunum var útvarpað beint á netinu.  Sáu 
nemendur í mennt og miðlun um að undirbúa og kynna útsendingarnar að loknu 
sérstöku námskeiði, og tóku nemendur í Tækniskólanum þátt í útsendingunum 
sjálfum. Tónleikar tónsmíðanemenda fóru fram í janúar, til að gefa 
tónsmíðanemendum tækifæri til að vinna með hljóðfæranemendum og kennurum 
þeirra verkin til flutnings í janúar.   
 
Tónleikar Listaháskólans og Sinfóníuhljómsveitar Íslands undir yfirskriftinni “Ungir 
einleikarar” voru haldnir í Háskólabíói 13. janúar. Tveir nemendur LHÍ komu fram, 
þau Birgir Þórisson píanóleikari sem lér Rhapsody in Blue eftir Gerswin og Jane Ade 
Sutarjo píanónleikari sem lék píanókonset eftir F. Chopin.  
 
Að venju fóru fyrsta árs nemendur í viku námsferð til Ísafjarðar.  Nemendurnir tóku 
þátt í námskeiðinu tónlist, samfélag og nám, sem Sigrún Sævarsdóttir stýrði að 
þessu sinni.  Námskeiðinu lauk með tónleikum í Hömrum.  Ísfirðingar tóku sem fyrr 
einstaklega hlýlega og vel á móti nemendunum, og er það einstakt hvernig 
Tónistarskóli Ísafjarðar opnar húsnæði sitt og alla aðstöðu fyrir nemendum og 
kennurum LHÍ alla vikuna sem námskeiðið varir.  Vil ég þakka það sérstaklega. 
 
Samstarf 
Samstarf milli deilda var á hefðbundnum nótum hvað varðar fræðanámskeið og 
önnur námskeið sem eru opin öllum nemendum og þeir sækja að eigin vali.  Eins eru 
fjölmörg námskeið og samstarfsverkefni í boði fyrir nemendur allra deilda.  
Millideildanámskeiðið “Samtal” mæltist  vel fyrir í tónlistardeild, en annars árs 
nemendur tóku þátt í því.  Var það að þessu sinni undir handleiðslu Halldórs 
Gíslasonar.  Mest var samstarfið við leiklista- og dansdeild, en návígi þessara deilda 
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skapar tækifæri til náins samstarfs, og verkefnin verða til bæði inni á kennarastofu 
og meðal nemendanna sjálfra.  Þetta er gríðarlega mikilvægt, og skólinn verður 
hreinlega að finna leið til að aðrar deildir fái tækifæri til að verða hluti af þessari 
skapandi heild.  Samstarf við myndlistadeild er einnig þó nokkuð, sérstaklega hjá 
tónsmíðanemendum. 
                                                                                                                                                                                                                                                                          
Enginn nemandi stundaði nám í kirkjutónlist, því reyndi ekki á samstarf við Tónskóla 
þjóðkirkjunnar. 
Blásarasveit var rekin í samstarfi við Tónlistarskólann í Reykjavík.  Það nýmæli 
mæltist vel fyrir, en þess má geta að alltaf er eitthvert flæði á nemendum frá 
Tónlistarskólanum í Reykjavík, sem og öðrum tónlistarskólum og Háskóla Íslands, í 
kammermúsíkhópunum okkar.  
Fyrsti nemandinn í meistaranáminu Sköpun, miðlun og frumkvöðlastarf útskrifaðist 
frá deildinni í september s.l. og tóku nýnemar þátt í sumarnámskeiði 
meistaranámsins sem var að þessu sinni haldið á eyjunni Schiermonnikoog.  
Enginn nemandi fór á SNOA námskeið. 
Tónlistardeild LHÍ var í samstarfi við Akademíuna í Vilnius, ásamt Akademíunum í 
Oslo, Kaupmannahöfn, Malmö og Sibeliusar í Helsinki, að tónsmíðavinnustofu sem 
er nefnd Process.  Fór prófessor tónsmíða ásamt nemanda til Vilnius og hefur 
niðurstaða verkefnissins þegar komið út á geisladiski.  
Tónlistardeild LHÍ tók þátt í samstarfsverkefni með tónlistarháskólum í Noregi og 
Póllandi undir yfirskriftinni "International flute festival" og komu nemendur og 
kennarar frá Poznan til okkar.  Að lokum vil ég minnast á námskeið sem við höfum 
verið í samstarfi við nokkra evrópska skóla sem er stýrt af Estonian Academy of 
Music, sem kallast "Crossing borders" og að þessu sinni fór Guðný Guðmundsdóttir 
ásamt fiðlunemanda til Tallin. 
 
Tónlistardeildin er aðili að Evrópska tónlistarháskólaráðinu, AEC, og Norræna 
Tónlistarháskólaráðinu.  Deildarforseti á sæti í stjórnum beggja samtakanna.  
Fjölmargir skiptisamningar hafa verið gerðir við bestu tónlistarháskóla álfunnar, og 
njótum við góðs af heimsóknum jafn sem að okkar kennarar eru eftirsóttir til kennslu 
hjá þeim.  Einn nemandi fór utan í skiptinám og þrír komu til okkar á haustmisseri, 
þar af var einn allt árið, á vormisseri fóru tveir utan en enginn nýr kom. 
 
Deildarforseti tónlistardeildar er komin í hóp svokallaðra "experts" í gæða úttektum 
eða "institutional and program review" fyrir hönd AEC samtakanna, og stýrir 
gæðaráði þeirra.  Í krafti þess þurfti ég að standa fyrir ráðstefnu um gæðamál fyrir 
hönd samtakanna, sem fram fór í Sarajevo í júní s.l.  Þetta er mjög krefjandi, en 
jafnframt lærdómsríkt, og gagnast vonandi LHÍ en ákveðið er að tónlistardeildin mun 
verða fyrsta deild skólans að gangast undir formlega gæðaúttekt gæðaráðs Íslands. 
 
Aðstaða 
Ástandið á Sölvhólsgötunni er eins og það er.  Þrengsli og hljóðbærni reyna á 
langlundargeð allra sem þar vinna, en samt hefur gengið ótrúlega vel og þrátt fyrir 
kreppu hefur verið leitast við að reyna að halda öllum búnaði í lagi. Hljóðfæri eru 
reglulega yfirfarin og stillt og brugðist er við vöntun á tölvubúnaði og öðru þ.h. eins 
og unnt er.  Í sumar sem leið var risið endurgert, þar er nú aðstaða fyrir 
meistaranema og ný fræðastofa, sem bætir að sjálfsögðu alla aðstöðu til kennslu 
mjög mikið.  Það hefur sýnt sig að meistarnámið eflir deildina mjög mikið, samfélag 
meistaranemanna og tenging þeirra við bakkalár námið, sérstaklega í Sköpun, 
miðlun og frumkvöðlastarfi er gefandi og mikilvægt.  Enn er ekki komið meistaranám 
í öðrum deildum nema í listkennsludeild sem er mjög miður, því 
samlegðarmöguleikar eru miklir og ímyndunaraflið eitt getur sagt til um hvers konar 
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rannsóknarverkefni og listaverk gætu orðið til með tilkomu rannsakandi 
meistaranema í öðrum deildum.  
 
Stefnumótun og framtíðarsýn  
Starfsárið 2010-2011 var tíunda starfsár tónlistardeildar LHÍ.  Deildin hefur frá 
upphafi haft fjögur markmið að leiðarljósi: 1) Að mennta tónlistarmenn fyrir störf á 
breiðum grundvelli. 2) Að taka mið af fjölbreyttum verkefnum tónlistarmanna í 
tónlistarflutningi, nýsköpun og kennslu. 3) Að námið skuli einkennast af faglegum 
vinnubrögðum og skapandi hugsun. 4) Að útskrifaðir nemendur deildarinnar verði afl 
sem auðgar samfélagið. 
Það er eðlilegt á tímamótum sem þessum, eftir 10 ára starf að taka stöðuna, og 
skoða hversu vel hefur tekist að uppfylla þessi markmið.  Einnig er rétt í því 
samhengi að skoða hvort þau eigi við, eða hvort tími sé kominn til að endurskoða 
stöðu og hlutverk deildarinnar. 
Til að uppfylla þessi markmið höfum við haft sem motto, tónlist á landamæra.  
Leitast er við að hafa nemendur innanborðs sem eru með mismunandi bakgrunn, 
koma með mismunandi áherslur og hafa sem fjölbreyttustu áhugasvið.  Það hefur 
ekki verið einfalt, þar sem deildin er það lítil að við verðum af praktískum ástæðum 
að setja nemendur eins mikið og mögulegt er í sameiginlega tíma, þótt vissulega sé 
líka um mjög einstaklingsmiðað nám.  Þetta er að mínu mati jafnframt styrkur 
deildarinnar, að nemendur verði að blandast, vinna saman, hljóðfæra- og 
söngnemendur, tónsmiðir af öllum tegundum tónlistar, ungir menntaskólanemendur 
og eldri þroskaðir listamenn sem eru að bæta við sig eða þroska nýja rödd. 
Yfirleitt tel ég að þessi leiðarljós séu sýnileg í skólastarfinu.  Innra gæðamat og 
eftirfylgni hefur verið a þróast vel, kennsluskrá er stöðugt endurskoðuð og bætt, 
mikið og frjótt samstarf við erlenda skóla gefur okkur góða hugmynd um að 
nemendur héðan standist sömu kröfur, sömu hæfniviðmið og hjá sambærilegum 
skólum og kennarar deildarinnar eru sömuleiðis eftirsóttir til samstarfs.  Tengingin 
við samfélagið er sterk, útskrifaðir nemendur deildarinnar eru áberandi í 
tónlistarsamfélaginu sem og kennarar og nemendur deildarinnar.  Til gamans má 
geta þess að 20% allra nemenda deildarinnar voru nú síðast beinir þátttakendur á 
Airwaves tónlistarhátíðinni, bæði sem höfundar og flytjendur. 
Það sem síst hefur tekist er annað markmiðið, að taka mið af fjölbreyttum verkefnum 
tónlistarmanna.  Þar á ég helst við þá tónlistarmenn sem starfa við rytmíska tónlist.  
Ekki hefur tekist að ná samstarfi við FÍH skólann um slíkt nám, en ég tel mjög brýnt 
að hefja rytmískt tónlistarnám á háskólastigi sem allra fyrst.  Margir af okkar 
nemendum koma með þann bakgrunn, og höfum við reynt að koma aðeins til móts 
við þá sem og aðra sem koma með klassískan bakgrunn og hafa mikinn áhuga á að 
víkka út sína tækni og sköpunarmöguleika.  Það er eðli tónlistar samtímans að 
straumar og stefnur renna saman, línur afmást og landamærin hverfa.  Tónlist án 
landamæra.  Deildin verður að vera í takt við tímann.  Þetta tengist einnig 
kennaranámi, en í aðalnámskrá grunnskóla er gert ráð fyrir að tónmenntakennarar 
séu vel að sér í allri tónlist og tölvur og rafmögnuð hljóðfæri eru orðin hluti af eðlilegu 
hljóðumhverfi barna og unglinga.  Mennt og miðlun hefur verið okkar svar við ákalli 
um tónmenntakennslu eftir að listkennsludeild var stofnuð á meistarastigi, en 
farsælast væri að hugsa kennaranámið sem eina heild, 5 ára nám. 
Ég vil líka minnast á kennaranám fyrir hljóðfæraleik og söng.  Við höfum hlustað á 
ákall frá samtökum tónlistarkennara á landinu um að hefja markvisst nám í 
hljóðfæra- og söngkennslu, en ekki getað mætt þessu í núverandi ástandi. Mín ósk 
væri að nemendur sem ljúka BMus gráðu ættu þess kost að halda beint áfram í 
tveggja ára kennslumiðað nám, og ljúka með MMus gráðu.  
Tónlistarskólar í landinu eru yfir 80 talsins, stöður fyrir tónlistarskólakennara nálægt 
900, en þar gætir manneklu og í mörgum tilfellum sjá erlendir farandkennarar um 
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námið.  Sú krafa er gerð til hljóðfærakennara, samkvæmt aðalnámskrá, að þeir stuðli 
að skapandi vinnu hjá nemendum sínum, kenni m.a. spuna og jafnvel 
tónsmíðaaðferðir.  Þetta er í takt við hugmyndafræði LHÍ, og má jafnvel líta svo á að 
við vinnum gegn þessari þróun í tónlistaruppeldi með því að sjá ekki til þess að 
útskrifaðir nemendur héðan hafi þá færni að geta kennt og uppfyllt þessi skilyrði.  
Það hvílir þungt á kennurum tónlistardeildar að reyna að mæta þessari þörf.   Þá 
gætum við blygðunarlaust sagt að við værum að taka mið af fjölbreyttum störfum 
tónlistarmanna. 
 
Kennarar sem komu að kennslu deildarinnar 2010 – 2011 
Albert Mamriev 
Andriana Pylyp 
Ari Þór Vilhjálmsson 
Árni Heimir Ingólfsson 
Ása Briem 
Áskell Másson 
Atli Ingólfsson 
Birna Hallgrímsd. 
Björn Steinar Sólbergsson 
Bogi Reynisson 
Christopher John Foster 
Danjulo Ishizaka 
Emma Björg Eyjólfsdóttir 
Erling Blöndal Bengtsson 
Guðný Einarsdóttir 
Gunnar Andreas Kristinsson 
Gunnar Forshufvud 
Gunnar Kvaran Hrafnsson 
Gunnsteinn Ólafsson 
Hafdís Vigfúsdóttir 
Halldór Haraldsson 
Helga Aðalheiður Jónsdóttir 
Helga Rut Guðmundsdóttir 
Helgi Jónsson 
Hildigunnur Rúnarsdóttir 
Hilmar Örn Hilmarsson 
Ingibjörg Eyþórsdóttir 
Ingólfur Örn Arnarsson 
Jesper Pedersen 
Jóhann Smári Sævarsson 
Jóhanna Guðrún Ólafsdóttir 
Jósef Ognibene 
Kirsti Huttunen 

Kristin Jonina Taylor 
Kristján Jóhannsson 
Linda Wang 
Lubov Stuchevskaya 
Magnea Árnadóttir 
Markku Pöhyönen 
Massimiliano Baggio 
Matti Lauri Kallio 
Melkorka Ólafsdóttir 
Nína Margrét Grímsdóttir 
Nína Rúna Ævarsdóttir Kvaran 
Ólöf Gerður Sigfúsdóttir 
Ólöf Ingólfsdóttir 
Páll Eyjólfsson 
Pétur Einarsson 
Radek Baborak 
Ríkharður H. Friðriksson 
Sigrún Eðvaldsdóttir 
Sigrún Lilja Einarsdóttir 
Sigrún Sævarsdóttir-Griffiths 
Sigurbjörn Bernharðsson 
Sigurgeir Agnarsson 
Siw Jessica Buzbee 
Snorri Sigfús Birgisson 
Søren R. Frimodt-Møller, 
Steindór I Andersen 
Timothy William Buzbee 
Una Sveinbjarnardóttir 
Viðar Hreinsson 
Víkingur Heiðar Ólafsson 
Þórunn Björnsdóttir 
Þuríður Jónsdóttir 

 
 
 
 
 

Mist Þorkelsdóttir, deildarforseti 
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BÓKASAFN OG UPPLÝSINGAÞJÓNUSTA 

Bókasafn og upplýsingaþjónusta Listaháskóla Íslands er sérfræðisafn á sviði þeirra 
listgreina sem kenndar eru við skólann. 
 
Hlutverk 
Hlutverk þess er að veita nemendum, kennurum og starfsfólki skólans, auk annarra 
sem til skólans leita, aðgang að fjölbreyttu efni upplýsinga um listir og menningu, 
s.s. fræðibókum, tímaritum, myndefni, leikhandritum, hljómplötum, geisladiskum og 
nótnabókum. Starfsmenn leiðbeina notendum um notkun safnsins og aðstoða þá við 
leit að upplýsingum í rafrænum gagnasöfnum. 
 
Starfsemi og þjónusta 
Afgreiðslutími safnsins á síðasta skólaári var: 
Skipholt – mánudaga til föstudaga kl. 8.30-16.00. 
Sölvhólsgata – mánudaga til föstudaga kl. 8.30-16.00. 
Laugarnes – mánudaga til föstudaga kl. 8.30-16.00. 
 
Starfsmenn: 
Starfsmenn voru 5 samtals í 4.0 stöðugildum. Forstöðumaður Lísa Z. Valdimarsdóttir 
(1.0), bókasafnsfræðingar: Berglind Hanna Jónsdóttir (1.0), kom úr fæðingarorlofi 1. 
apríl 2011, Sigrún Sveinsdóttir (0.8), og Jóhanna Margrét Diðriksdóttir (0.7). 
Bókaverðir voru Riina Pauliina Finnsdóttir (1.0) og Sigríður Björg Sigurðardóttir (0.5), 
hún hætti störfum 1. apríl 2011. 
 
Lánþegar: 
Lánþegar safnsins voru fyrst og fremst nemendur, kennarar og starfsfólk skólans. 
Aðrir lánþegar voru kennarar og nemendur annarra skóla, sérfræðingar, auk 
almennings. Skráðir lánþegar voru samtals 994 er það örlítil aukning frá síðasta ári, 
um 100. Mest aukning hefur orðið á almenningi og nemendum annarra háskóla. 
 
Tafla 1. Lánþegar eftir tegund 
Tegund: Fjöldi 
Nemendur LHÍ 410 
Kennarar LHÍ 123 
Starfsfólk LHÍ 42 
Aðrir – nemendur HÍ og aðrir 461 
Samtals: 994 
 
Útlán: 
Útlán voru samtals 14.029 í öllum útibúum safnsins skólaárið 2010-2011 sem er 
örlítil fjölgun frá því árinu áður.  Útlán 2010-2011 skiptust niður á útibúin: 
 
Tafla 2. Útlán eftir útibúum skólaárið 2010-2011 
Útibú: Fjöldi 
Skipholt 4.116 
Sölvhólsgata 5.415 
Laugarnes 4.498 
Samtals: 14.029 
Öll söfn LHÍ eru vel nýtt af nemendum og starfsmönnum skólans auk almennings en 
með breyttu upplýsingalandslagi hefur notkunin breyst frá hefbundinni notkun á 
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eintökum til útláns yfir í að efni sé sótt rafrænt á internetinu. Rafrænar áskriftir 
fræðilegra tímarita sem og efni sótt í rafræn gagnasöfn vinnur á  hjá notendum en 
það gæti útskýrt hvers vegna útlánum fækkar aðeins frá síðustu árum. Safnið fékk 
ekki úthlutun úr styktarsjóði Halldórs Hansen líkt og áður. 
 
Safnkostur 
Eintakafjöldi (bækur, nótur, leikhandrit, myndbönd/DVD og geisladiskar) safnsins 
sem skráður hefur verið í bókasafnskerfið Gegni var við lok skólaársins samtals 
49.687.  Er það svipuð aukning og á síðasta ári, en minni en árin áður. Eintakafjöldi 
skólaárið 2009-2010 var 45.634 eintök sem er sambærileg aukning sl. tveggja ára en 
fjármagn til innkaupa hefur verið skorið niður í kjölfar efnahagsástands eftir hrun 
2008.  
 
Tafla 3. Eintakafjöldi í útibúum 
Útibú: Fjöldi 
Skipholt 12.984 
Sölvhólsgata 25.101 
Laugarnes 11.602 
Samtals: 49.687 
 
Einn af föstum liðum safnsins eru listar yfir nýtt efni sem sendir voru starfsmönnum, 
kennurum og nemendum mánaðarlega í tölvupósti. Þeir eru einnig settir á vefsíðu 
safnsins. 
 
Tímarit: 
Safnið var áskrifandi að um 100 tímaritatitlum á prenti skólaárið 2010-2011, en það 
er svipaður fjöldi og árið áður. Aðgangur var að um 8.500 rafrænum tímaritum í 
gegnum Landsaðgang á Hvar.is. 
 
Lokaritgerðir: 
Lokaritgerðir nemenda LHÍ hafa nú verið settar í Skemmuna, rafrænt gagnasafn 
lokaritgerða nemenda og rannsóknarrita kennara frá vorinu 2008. Nú eru skráðar 
443 lokaritgerðir frá skólanum, þar af 18 meistaraprófsritgerðir. Langflestar 
ritgerðirnar eru í opnum aðgangi, en það er val útskriftarnemenda hvort svo sé. 
Nýtt útlit Skemmunnar var opnað í október 2010, en útlitið á vefnum var unnið af 
grafískum hönnuði nýútskrifuðum frá LHÍ. Forstöðumaður hefur setið í 
verkefnisstjórn Skemmunnar frá 2008. 
 
Nótur íslenskra tónskálda: 
Haustið 2008 hófst skráning á nótum íslenskra tónskálda í Gegni. Nótnaheftin í eigu 
skólans eru um 3.000 eintök og er því mikil vinna fyrir höndum. Stefnt er að því að 
skráningu ljúki vorið 2012. 
 
Gjafir: 
Gjafir bárust reglulega þetta skólaár eins og önnur. Tekið er á móti öllum gjöfum 
með þeim formerkjum að safnið leyfir sér að grisja úr það sem það telur sig geta 
nýtt. Oft er um dánarbú að ræða en mest megnis eru þetta bækur og sýningarskrár 
sem deildarforsetar og kennarar fá í heimsóknum sínum erlendis, auk gjafa frá 
stofnunum. 
Haustið 2009 gerði safnið samning við Arkitektafélag Íslands um varðveislu og 
skráningu á efni félagsins sem hingað til hafði verið í geymslu í Listasafni 
Reykjavíkur. Skráningu á efninu lauk í nóvember 2009 og styrktist arkitektúrsafn 
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skólans til muna við þessa viðbót. Móttaka var fyrir félaga í Arkitektafélagi Íslands í 
september 2010. 
Haustið 2010 fékk safnið til varðveislu bókasafn Sveins Einarssonar, fyrrverandi 
leikhússtjóra. Safn Sveins var skráð og lauk vinnunni vorið 2011. 
Gjöf barst einnig frá Erling Blöndal Bengtsson, sellóleikara, en vinnu við skráningu á 
efninu sem mest megnis taldi nótur, lauk vorið 2011. 
 
Tónlistarsafn Halldórs Hansen: 
Enginn styrkur var veittur til bókasafns úr Styrktarsjóði Halldórs Hansen á síðastliðnu  
skólaári sökum slæmrar afkomu sjóðsins. Leitargrunnur í hljómplötusafni Halldórs 
var opnaður á vefnum haustið 2009 og var safnið allt flutt úr Sölvhólsgötu í læsta 
geymslu í Laugarnesi vorið 2010. Þar hefur verið komið upp hljómflutningstækjum 
og því hægt að sitja þar og hlusta á efni Halldórs. 
 
Gegnir, gagnasöfn og rafræn tímarit 
Það er stefna bókasafnsins að skrá eins mikið og hægt er í bókasafnskerfi 
landsmanna Gegni. Unnið var meðvitað allt árið að því og eiga starfsmenn safnsins 
hrós skilið fyrir þá vinnu. M.a. voru langflestar gjafir í geymslum skráðar. Þegar 
skráningu á nótum íslenskra tónskálda lýkur verður stærri skráningarverkefnum í 
Gegni lokið. 
Nýr millisafnalánaþáttur var tekin í notkun hjá Landskerfi bókasafna haustið 2010 og 
tók Listaháskólinn þátt í því verkefni. Þátturinn auðveldar umsýslu við millisafnalán til 
muna. 
Sömu gagnasöfn og frá fyrra ári voru keypt inn, en safnið kaupir aðgang að tveimur 
sérhæfðum gagnasöfnum á sviði lista í gegnum CSA (Cambridge Scientific 
Abstract), auk Jstor og IIPA (International Index to Performing Arts). Einnig er safnið 
aðili að Hvar.is, landsaðgangi að rafrænum tímaritum og gagnasöfnum og kaupir inn 
greinasafn mbl.is og aðgang að snöru.is, veforðabókum. 
Fjaraðgangur að gagnasöfnum að heiman var opnaður vorið 2009 og hefur hann 
verið vel nýttur af nemendum og starfsfólki skólans. 
Bókasafnið tók þátt í verkefni á vegum Landskerfis bókasafna og annarra háskóla 
um svokallað sfx krækjukerfi, sem gefur aðgang að heildartextum rafrænna gagna 
og tímarita. Krækjukerfið var opnað vorið 2010 og hefur það virkað vel og bætt 
þennan þjónustulið (rafræn gagnasöfn og tímarit) safnsins. Ný uppfærsla af 
krækjukerfinu var tekin í notkun haustið 2010. 
 
Húsnæði og búnaður 
Engar stórvægilegar breytingar voru gerðar á húsnæði og búnaði safnsins þetta 
skólaár, en stærstu breytingarnar voru nýjar hillur sem keyptar voru inn fyrir útibú 
safnsins í Sölvhólsgötu. Nýjar hillur voru settar upp í fundarherbergi kennara á 1. 
hæð og heildarverk tónskálda færð þangað til að rýma fyrir á safninu sjálfu. 
 
Önnur starfsemi 
Bókasafnskynningar: 
Starfsmenn bókasafnsins héldu nokkrar bókasafnskynningar á skólaárinu.  Eins og 
verið hefur var nýnemakynning að hausti og ítarlegri kynning á bókasafni, safnkosti 
og þjónustu fyrir 1. árs nemendur allra deilda. Einnig héldu starfsmenn kynningar 
fyrir lokaársnemendur allra deilda til undirbúnings fyrir lokaritgerðir. Sérstaklega var 
unnið með meistaranemum listkennsludeildar sem í fyrsta sinn skrifuðu 
meistaraprófsverkefni síðastliðið skólaár. 
 
 
Vefur bókasafns LHÍ: 
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Forstöðumaður sat í vinnuhópi vefs skólans allan veturinn og er auk þess ritstjóri 
hans. 
 
Ráðstefnur og fundir: 
Forstöðumaður safnsins sat nokkra fundi með öðrum háskólabókavörðum landsins 
eins og venja er á hverju ári. 
Skráningarsérfræðingar safnsins funduðu nokkrum sinnum með öðru skráningarfólki 
landsins. 
Forstöðumaður sótti eina ráðstefnu erlendis þetta skólaár. Arlis Norden ráðstefnu í 
Stokkhólmi í júní 2011. Auk þess sótti forstöðumaður stjórnarfund Arlis Norden í 
janúar 2011. 
Forstöðumaður sat einnig í stjórn Aleflis, notendafélags Gegnis, auk þess að sitja í 
uppstillinganefnd Upplýsingar, félags bókasafnsfræðinga.  
 
 
 
 
 
 

Sara Stef. Hildardóttir, forstöðumaður 
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RANNSÓKNAÞJÓNUSTA 

Hlutverk 
Rannsóknaþjónustan er eitt af stoðsviðum Listaháskólans og hefur það hlutverk að 
auk veg rannsókna og þróunar (R&Þ) við skólann og þar með stuðla að nýsköpun 
þekkingar á þeim sviðum sem skólinn starfar á. Eitt aðalhlutverk hennar er að 
aðstoða við fjármögnun rannsóknarverkefna sem unnin eru innan vébanda skólans, 
auk þess að veita ráðgjöf og leiðbeina við umsóknarskrif í samkeppnissjóði.  
 
Rannsóknaþjónustan hefur einnig það hlutverk að miðla þeim verkefnum kennara 
sem falla undir R&Þ í sérstökum gagnagrunni á heimasíðu skólans. Þar að auki er 
það markmið rannsóknaþjónustunnar að aðstoða við tengslamyndun og afla 
sambanda til samstarfs um R&Þ, hvort sem er hérlendis eða erlendis. Þá tekur 
forstöðumaður virkan þátt í stefnumótun R&Þ í samvinnu við kennara og stjórnendur 
skólans, og stuðlar að viðræðum við utanaðkomandi aðila þar að lútandi.  
 
Starfsmenn 
Í rannsóknaþjónustunni starfar einn starfsmaður, Ólöf Gerður Sigfúsdóttir, sem 
jafnframt er forstöðumaður. Aðeins lítill hluti af starfstíma forstöðumanns lýtur að 
þjónustuhlutverki, en meirihluti starfsins lýtur að akademískri stefnumótun í R&Þ 
innan skólans. 
 
Stefna 
Markmið Listaháskóla Íslands er að þróa öflugan rannsóknarvettvang á fræðasviðinu 
listir hér á landi og vera leiðandi á því sviði. Til þess að ná því markmiði leggur 
skólinn áherslu á að: 
 

• skapa aðlaðandi og virkt umhverfi til rannsókna innan skólans 
• efla miðlun rannsókna á fræðasviðinu 
• styrkja rannsóknatengt nám við skólann 
• þróa aðferðir rannsókna á fræðasviðinu 
• að efla þverfaglega nálgun í rannsóknum á fræðasviðinu  
• skapa öflugan samstarfsvettvang um rannsóknir 

 
Öflugt rannsóknarumhverfi er forsenda þekkingarsköpunar í hverju samfélagi og 
gegna háskólar lykilhlutverki í mótun og þróun  slíks umhverfis. Listaháskóli Íslands 
er eini háskólinn á Íslandi sem hlotið hefur viðurkenningu mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins á fræðasviðinu listir. Það er því og hlutverk 
Listaháskólans að sinna rannsóknum og þróun á því fræðasviði. 
 
Markmið  
Rannsóknir við háskólann eru stundaðar á þremur fræðasviðum: hugvísindum, 
menntavísindum og listum. Í hugvísindum og menntavísindum leggur skólinn áherslu 
á rannsóknir í tónlistarfræði, listfræði, menningarfræði, hönnunarfræði, leiklistarfræði, 
dansfræði og kennslufræði listgreina. Á sviði lista leggur skólinn áherslu á 
listrannsóknir sem fela í sér samþættingu listsköpunar og fræðilegra 
rannsóknaraðferða, sem einungis faglærðir listamenn og hönnuðir hafa þjálfun og 
hæfni til. Afrakstri slíkra rannsókna er miðlað í öllum mögulegum birtingarmyndum 
þeirra listmiðla sem kennarar háskólans sérhæfa sig í. Á skólaárinu störfuðu 26 
kennarar við skólann með rannsóknarþátt, annarsvegar aðjúnktar og hinsvegar 
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akademískir starfsmenn (lektorar og prófessorar), með rannsóknarþátt frá 14-30% af 
heildarstarfshlutfalli. Starfshlutföll þessara starfsmanna er allt frá 25% upp í fullar 
stöður. Markmið rannsóknaþjónustunnar er að styðja við þennan starfsþátt kennara 
með því að byggja upp stuðningskerfi og innviði skólans í samstarfi við aðra 
stjórnendur og akademíska starfsmenn, auk þess að sjá til þess að rannsóknastefnu 
skólans sé framfylgt. 
 
Uppbygging R&Þ 
Sérstakur vinnuhópur fagráðs hefur verið starfandi innan skólans frá nóvember 
2009. Hópurinn hefur starfað að afmörkuðum málefnum R&Þ með forstöðumanni 
rannsóknaþjónustu, en á skólárinu lagði hópurinn fram tillögu um rannsóknastefnu 
sem skólinn vinnur nú eftir, auk sérstaks fylgiskjals um aðgerðir til að koma henni í 
framkvæmd. Annað helsta viðfangsefni hópsins á starfsárinu var að vinna að þróun 
mælistika fyrir mat á afrakstri R&Þ á þeim sviðum sem skólinn starfar á. Umræðan 
um matsramma hafði miklar áskoranir í för með sér og einsetti hópurinn sér að stíga 
varlega til jarðar í þeim efnum. Á vorönn fór mikill tími í að kanna fyrirmyndir erlendis 
sem innanlands og ræða þær í samhengi Listaháskóla Íslands, sem hliðsjón af 
viðfangsefnum og listumhverfi kennara skólans. Kannaðar voru ýmsar leiðir til slíks 
vinnumats og ljóst að þessari vinnu yrði ekki lokið á starfsárinu.  
 
Í hópnum sátu Hulda Stefánsdóttir, fagstjóri og prófessor í myndlistardeild, Kjartan 
Ólafsson, prófessor í tónsmíðum, Magnús Þór Þorbergsson, fagstjóri og lektor í 
leiklistarfræðum, og Sigrún Birgisdóttir, fagstjóri og lektor í arkitektúr.  
 
Umræðuvettvangur fyrir R&Þ 
Haldin voru fjögur rannsóknarkvöld á skólaárinu, en þau hafa reynst mikilvægur 
samtalsvettvangur fyrir viðfangsefni kennara skólans. Framsögur á 
rannsóknarkvöldum þetta starfsárið héldu Maureen Thomas (gestafyrirlesari, 
University of Cambridge), Hulda Stefánsdóttir (myndlistardeild), Steinþór Kári 
Kárason (hönnunar- og arkitektúrdeild) og Úlfar Ingi Haraldsson (tónlistardeild). 
Rannsóknarkvöldin eru opin öllum starfsmönnum skólans, meistaranemum, 
fyrrverandi prófessorum og meðlimum stjórnar.  
 
Á starfsdögum að hausti fékk umræða um R&Þ töluvert pláss, undir yfirskriftinni 
“Hvers konar rannsóknarmenningu viljum við skapa í Listaháskóla Íslands?” 
Kennarar í rannsóknarhópi fagráðs höfðu hver um sig stutta framsögu þar sem þeir 
miðluðu áskorunum í rannsóknarumræðu frá erlendu rannsóknarumhverfi og spurðu 
spurninga um hvernig byggja mætti upp rannsóknarmenningu og örva samtal um 
rannsóknir í samhengi Listaháskólans. Velt var upp hugmyndum um hvernig mætti 
skapa innanhússvettvang fyrir umræðu um rannsóknir og örva þannig 
rannsóknarvirkni og um leið hvernig mætti finna leiðir til að koma þeim í framkvæmd. 
Einnig var rætt um hvernig mætti standa að samtali við samfélagið út á við.  
 
Á starfsdögum að vori (Hótel Heklu) gerði forstöðumaður grein fyrir þróun 
uppbyggingar R&Þ við skólann, með áherslu á afrakstur R&Þ í samhengi 
listaháskólans. 
 
Stoðkerfi rannsókna 
Þónokkur tími forstöðumanns fór í að leggja drög að nýjum Rannsóknasjóði 
Listaháskólans, sem ætlað er það markmið að styðja við rannsóknir kennara skólans 
og stuðla að uppbyggingu þekkingar á þeim sviðum sem starfsemi hans nær til. 
Styrkveitingar sjóðsins ná til allra tegunda rannsókna sem kennara skólans stunda, 
s.s. listrannsókna, menntavísinda og hugvísinda. Rannsóknahópur fagráðs fjallaði 
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um tillöguna sem og framkvæmdaráð. Þær liggja nú fyrir í umræðu fagráðs og stefnt 
er að því að hrinda sjóðnum í framkvæmd á haustönn 2011. Einnig beitti 
forstöðumaður sér fyrir endurskoðun á reglum Menntasjóðs. 
 
Þá var lögð töluverð vinna í að þróa tillögur um Útgáfusjóð Listaháskólans, og liggja 
þær nú fyrir til umsagnar framkvæmdaráðs. Á starfsárinu var undirritað samkomulag 
við Háskólaútgáfu um samstarf um útgáfu, sem ætlað er að auðvelda miðlun og 
kynningu á rituðu höfundaverki kennara skólans.  
 
Gagnabanki fyrir rannsóknir og þróun  
Nýr gagnagrunnur um rannsóknir og þróun var tekinn í notkun í upphafi skólaársins 
og er hann vistaður á opnu svæði rannsóknaþjónustunnar. Allir kennarar með 
rannsóknarþátt telja fram þá starfsemi er fellur undir starfsþáttinn R&Þ og er henni 
miðlað í gagnbankanum. Afrakstur R&Þ við Listaháskólann er skilgreindur í 3 
grunnþætti:  
 

a) Listsköpun  
b) Rannsóknir 
c) Tengsl við samfélagið 

 
Skráning í gagnagrunninn nær aftur til skólaársins 2009-2010, en fram að því hafa 
rannsóknarstörf kennara verið talin fram í árlegum skýrslum til rektors. Við gerð 
gagnabankans var haft víðtækt samráð við alla kennara með rannsóknarþátt og 
framkvæmdaráð. Víða var leitað fanga og fyrirmynda hérlendis sem erlendis við 
þróun gagnabankans, sem enn er í þróun og mun þurfa að endurskoðast á ári 
hverju. Forstöðumaður fundar á hverju ári með kennurum hverrar deildar fyrir sig í 
tengslum við innfyllingu kennara og er þeim til ráðgjafar og aðstoðar hvað það 
varðar. Afar mikilvægt er að halda því samtali lifandi og semja gagnabankann að 
störfum kennara sem lúta rannsóknarþætti kennara, en ekki öfugt. Árleg viðtöl 
kennara við deildarforseta og rektor grundvallast á framtali kennara í gagnabankann.  
 
Gagnabankinn er verkfæri til að safna saman á einn stað í stjórnsýslu skólans 
upplýsingum um R&Þ akademískra starfsmanna. Hann veitir mikilvægar upplýsingar 
um viðfangsefni kennara og sýnir virkni þeirra á viðkomandi fagsviðum, með því að 
gera R&Þ innan skólans sýnilegri en áður. Hann hefur reynst mikilvægt verkfæri í að 
skapa umræðu um R&Þ út frá raunverulegum viðfangsefnum kennaranna sjálfra auk 
þess sem hann mun nýtast sem rökstuðningur fyrir opinberum fjárveitingum til R&Þ 
við skólann í framtíðinni. Mikilvægasta hlutverk gagnabankans er þó að endurspegla 
þá miklu grósku sem starfsfólk Listaháskólans knýr áfram í krafti frumkvæðis síns og 
áræðis.  
 
Rannsóknir og kennsla 
Á starfsárinu var áfram unnið að þróun samræmds aðferðafræðinámskeiðs fyrir 
meistaranema skólans, Rannsóknaþjálfun, í samstarfi við listkennslu- og 
tónlistardeild. Forstöðumaður hafði umsjón með námskeiðinu, auk þess sem hún 
kenndi málstofur meistaranema I, II, III og IV í meistaranámi í tónsmíðum.  
 
Á starfsárinu var myndaður samráðsvettvangur fagstjóra fræða, forstöðumanns 
rannsóknaþjónustu og forstöðumanns bókasafns í því markmiði að samræma 
aðferðafræðikennslu og kennslu í akademískum vinnubrögðum á BA- og MA-stigi.  
 
Þá náðist samkomulag við námsbraut í safnafræði og þjóðfræði við HÍ um 
gagnkvæman aðganga nemenda beggja skóla að fræðanámskeiðum. 
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Samkomulagið var unnið í nánu samráði við fagstjóra fræða og er tvímælalaust 
fengur fyrir nemendur og mun stuðla að frekara samstarfi skólanna í framboði á 
námskeiðum.  
 
Þjónusta og ráðgjöf 
Heimasíða rannsóknaþjónustunnar er virkur vettvangur fyrir upplýsingagjöf og 
þjónustu sem tengist rannsóknastarfsemi kennara og nemenda skólans. Þar má 
finna yfirlit og dagatal yfir þá sjóði og styrki sem tengjast starfsviðum skólans. 
Styrkjadagatalið er einnig aðgengilegt í gegnum sameiginlegt dagatal starfsmanna, 
google calender.  
 
Rannsóknaþjónustan skipuleggur á ári hverju kynningar innan skólans með fulltrúum 
frá Rannís (Rannsóknasjóður, Nýsköpunarsjóður námsmanna) og vekur athygli á 
þjónustuhlutverki sínu um leið. Þá heldur forstöðumaður fyrirlestra í einstökum 
námskeiðum á BA-stigi varðandi starfsvettvang listamanna með áherlslu á 
styrkjakerfið og umsóknatækni. Lögð er áhersla á að rannsóknaþjónustan veiti 
einnig útskrifuðum nemendum ráðgjöf í þeim efnum. 
 
Styrkt verkefni 
Matarhönnunarverkefnið Stefnumót bænda og hönnuða hóf sitt þriðja og síðasta 
starfsár undir stjórn Sigríðar Sigurjónsdóttur, prófessor í vöruhönnun. Verkefnið er 
styrkt af Tækniþróunarsjóði, Framleiðnisjóði landbúnaðarins og Hönnunarsjóði 
Auroru.  
Á skólaárinu voru engar nýjar umsóknir á vegum akademískra starfsmanna sendar í 
Rannsóknasjóð eða Tækniþróunarsjóð. Upplýsingar um styrkveitingar til ýmissa 
verkefna á vegum kennara skólans má sjá í gagnabanka um R&Þ á heimasíðu 
rannsóknaþjónustunnar. 
 
Innsendar umsóknir í Nýsköpunarsjóð námsmanna voru 42 og alls fengu 16 verkefni 
styrk, sem gerir 38% úthlutunarhlutfall meðal umsækjenda Listaháskólans. Í 
samanburði var heildarhlutfall úthlutana úr sjóðnum 27%, og verður árangur 
Listaháskólans því að teljast framúrskarandi. Líkt og undanfarin ár eru mörg 
verkefnanna samstarfsverkefni, ýmist milli nokkurra nemenda eða við fyrirtæki og 
stofnanir. Verkefnin koma að þessu sinni úr öllum deildum skólans og eru á sviði 
arkitektúrs, myndlistar, vöruhönnunar, listdanskennslu, fatahönnunar, kennslufræði, 
tónlistar og grafískrar hönnunar. Yfirlit yfir styrkhafa og verkefni þeirra má sjá á 
fréttasíðu rannsóknaþjónustunnar.  
 
Vísindavaka 2010 
Fulltrúi Listaháskólans á Vísindavöku Rannís 2010 var rannsóknarverkefnið 
Reykjavíkurgötur, í umsjón Sigrúnar Birgisdóttur, lektor og fagstjóra námsbrautar í 
arkitektúr.  
 
Ferðir og fundir 
Forstöðumaður sótti alþjóðlega ráðstefnu í október á vegum ELIA (samtök 
listaháskóla í Evrópu) í Nantes, þar sem umræða um rannsóknir bar hátt. Þá var 
forstöðumanni boðið á rannsóknarseminar í norsku leiklistarakademíunni í 
Frederikstad, þar sem ræddar voru áskoranir og tækifæri í uppbyggingu R&Þ í 
fámennum listaháskólum sem aðallega kenna á BA-stigi.  
 
Forstöðumaður er fulltrúi Listaháskólans í alþjóðlegu tengslaneti SHARE, sem stýrt 
er af ELIA og GradCam á Írlandi, og miðar að því að veita doktorsnámi í listum 
brautargengi. Verkefnið fer fram 2010-2013 og hefur 39 þátttökuskóla innanborðs. 
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Fyrsti vinnufundur var haldinn í Dublin á vorönn þar sem lagður var grundvöllur að 
vinnulagi, markmiðum og samstarfi í að kortleggja doktorsnám í Evrópu og hvernig 
best megi standa að því í hverju landi fyrir sig.  Verkefnið nýtist Listaháskólanum vel 
að því leyti að innan þess eru margir skólar í sömu sporum og glíma við svipaðar 
áskoranir í innleiðingu R&Þ, s.s. matsramma, fjármögnun, skilgreiningar og 
rannsóknarmenningu yfirleitt. Upplýsingar um verkefnið má finna á heimsíðu þess: 
http://www.sharenetwork.eu/ 
 
Stefnumótun og framtíðarsýn 
Í stefnmótun rannsóknaþjónustunnar voru eftirfarandi markmið sett fyrir 2011-2012: 

• Hrinda í framkvæmd styrktarsjóðum kennara, áhersla á rannsóknasjóð og útgáfusjóð 
• Undirbyggja samræðu við vísinda- og tækniráð + Rannís (mælistikur, nýtt fagráð 

lista&hönnunar) 
• Vinna að infrastrúktúr akademískra starfsmanna: ráðningar, rannsóknahlutfall, 

rannsóknaleyfi etc. 
• Rannsóknagagnabanki – áframhaldandi þróun, ritstýring 
• Rannsóknaþjálfun – áframhaldandi þróun, meiri samræða við deildir  
• Formgera rannsóknahóp fagráðs, hlutverk rannsóknaþjónustu? 
• Formgera samvinnu við fagstjóra fræða (1 fundur á önn) 
• MA regluverk, áframhaldandi þróun 
• Styrkja þjónustuhlutverk rannsóknaþjónustunnar 
• Haustþing LHÍ 
• Opinber umræða um litsrannsóknir, samtal inn á við og út í samfélagið 
• Formgera tengslanet jafningja (ráðgjafa rannsóknaráðs) 

 
Líkt á síðastliðnu skólaári verður áfram unnið að styrkingu innviða til rannsókna 
innan skólans. Áhersla verður lögð á að skapa kennurum skólans tækifæri og 
svigrúm til R&Þ og veita þeim þann stuðning sem nauðsynlegur er svo viðfangsefni 
þeirra megi þrífast.  Eitt af forgangsverkefnum rannsóknaþjónustunnar er að skila 
tillögum að mælistikum fyrir mat á afrakstri R&Þ í listum og hönnun til Vísinda- og 
tækniráðs, í nánu samráði við áðurnefndan rannsóknahóp fagráðs. Markmiðið með 
þeirri vinnu er fyrst og fremst að fá fjármagn til R&Þ frá ráðuneyti, en einnig til að 
ryðja nýju fagráði Rannís í listum og hönnum til rúms og tryggja þannig aðganga 
kennara skólans að opinberum rannsóknasjóðum. Þá er mikilvægt að tryggja gæði 
kennslu í rannsóknatengdu listnámi (s.s. aðferðafræði og þjálfun í 
rannsóknatengdum vinnubrögðum) sem og að styrkja stoðir regluverks fyrir 
fyrirhugað meistaranám skólans. Brýn þörf er fyrir að tryggja og efla gagnrýnan 
umræðuvettvang fyrir listrannsóknir, bæði innan skólans sem út á við. Þá mun þróun 
gagnabanka fyrir R&Þ halda áfram í nánu samstarfi við kennara skólans svo hann 
megi þjóna hagsmunum skólans í heild. Að síðustu er mikilvægt að hrinda í 
framkvæmd nýjum Rannsóknasjóði og Útgáfusjóði Listaháskólans. 
 
  
 
 
 
 

Ólöf Gerður Sigfúsdóttir, forstöðumaður 
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LYKILTÖLUR 

Í þessari skýrslu eru ýmsar tölfræðilegar upplýsingar svo sem um fjölda nemenda, 
skiptinema, umsókna, inntöku, starfsmanna og húsnæði fyrir skólaárið 2010-2011 
Til samanburðar eru einnig tölfræðilegar upplýsingar undanfarinnar ára. 
 
 
Tölfræði um nemendur 
 
Nemendafjöldi 
Fjöldi þeirra sem stunduðu nám við skólann 2010 - 2011: alls 469 
Karlar voru  37,3% nemenda en konur voru 62,7% 

• Hönnunar- og arkitektúrdeild alls:180  70 karlar  110 konur 
• Leiklistar- og dansdeild alls: 64   20 karlar  44 konur 
• Listkennsludeild alls: 62       9 karlar  53 konur 
• Myndlistardeild alls: 73   29 karlar  44 konur 
• Tónlistardeild alls: 90    47 karlar  43 konur 
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Skiptinám 
 
Fjöldi erlendra skiptinema skólaárið 2010 - 2011 voru alls 35 

• Haustönn 2010 voru alls 18 erlendir skiptinemar (þar af 2 í starfsþjálfun) 
• Vorönn 2011 voru alls 17 erlendir skiptinemar (2 voru haust og vorönn). 

 
Af þessum fjölda stunduðu 2 erlendir skiptinemar nám við skólann allt 
skólaárið og því komu alls 33 einstaklingar í skiptinám til LHÍ. Frá Þýskalandi 
komu 10 nemendur, Finnlandi 3, Póllandi 3, Svíþjóð 2, Austurríki 2, Litháen 2, 
Hollandi 2, Bandaríkjunum 2, Bretlandi 2, Belgíu 2, Tékklandi 2  og einn frá 
Frakklandi, Slóveníu, Ungverjalandi og Danmörku. 
 
Fjöldi íslenskra skiptinema erlendis skólaárið 2010 - 2011 voru alls 40 en 
þar af stundaði 1 nemandi starfsþjálfun í Berlín í 3 mánuði. 
 
Það voru 24 nemendur  LHÍ  sem fóru í skiptinám erlendis á haustönn og 16 
á vorönn. 
 
Af þessum fjölda fóru 10 til Þýskalands, 6 til Bretlands, 4 til Danmerkur, 3 til 
Finnlands, 3 til Spánar, 3 til Tékklands, 2 til Frakklands, 2 til Noregs, 2 til 
Litháen og 1 til Bandaríkjanna, Hollands, Ungverjalands, Austurríkis og 
Rúmeníu. 

 
 
Útskrifaðir nemendur 
Heildarfjöldi útskrifaðra nemenda skólaárið 2010 - 2011 voru alls 142, 42 karlar 
(29,6%) og 100 konur (70,4%). Enginn útskrifaðist í haustútskrift en fjórir nemendur 
útskrifuðust í miðsvetrarútskrift 14. janúar.  Í vorútskrift 11. júní útskrifuðust 138 
nemendur. 
 
 
Hönnunar- og arkitektúrdeild       

• Hönnunar- og arkitektúrdeild alls: 47  14 karlar  33 konur 
o Grafísk hönnun alls: 16    8 karlar   8 konur 
o Arkitektúrdeild alls: 13     3 karlar  10 konur 
o Vöruhönnun alls: 8     2 karlar   6 konur 
o Fatahönnun alls: 10     1 karl    9 konur 

 
Leiklistar- og dansdeild 

• Leiklistar- og dansdeild alls: 18    3 karlar  15 konur 
o Fræði og framkvæmd alls: 10    3 karlar   7 konur 
o Samtímadans alls: 8         8 konur 

 
Listkennsludeild 

• Listkennsludeild alls: 37       7 karl      30 konur 
o Meistaranám alls: 12      2 karlar       10 konur 
o Diploma til kennsluréttinda alls: 15     3 karlar       12 konur  
o Diploma, 60 eininga nám alls: 7     1 karl        6 konur 
o Diploma, 30 eininga nám alls: 3      1 karl        2 konur 

 
Myndlistardeild 

• Myndlistardeild alls: 18     8 karlar 10 konur 
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Tónlistardeild 
• Tónlistardeild alls: 22     10 karlar  12 konur 

o Hljóðfæraleikur/söngur alls: 6     2 karlar     4 konur 
o Tónlistarkennsla alls: 2      1 karl    1 kona   
o Tónsmíðar alls: 11          5 karlar    6 konur 
o Hljóðf.leikur/söngur– diploma alls: 1         1 kona 
o Meistarapróf í tónsmíðum alls: 2      2 karlar 
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Umsóknir og skólavist haustið 2010 (og 2011) 
 
Umsóknir og skólavist árið 2010 
 
Fjöldi gildra umsókna um nám 2010, alls 664, þar af karlar 35% og konur 65% 

• Hönnunar- og arkitektúrdeild alls; 231  75 karlar  156 konur 
• Leiklistar- og dansdeild alls; 229   77 karlar 152 konur 
• Listkennsludeild alls; 51          5 karlar   46 konur 
• Myndlistardeild alls; 96    37 karlar   59 konur 
• Tónlistardeild alls; 57    38 karlar   19 konur 

 
Fjöldi þeirra sem fengu skólavist haustið 2010; alls 164 eða 24,7% þeirra sem 
sóttu um. Þar af karlar 39% og konur 61% 

• Hönnunar- og arkitektúrdeild; alls 55  23 karlar   32 konur 
• Leiklistar- og dansdeild alls; 35    12 karlar  23 konur 
• Listkennsludeild alls; 18        4 karlar  14 konur 
• Myndlistardeild alls;28      11 karlar  17 konur 
• Tónlistardeild alls; 28    14 karlar  14 konur 

 
 
 
 
Til samanburðar er hér fjöldi umsókna og þeirra sem fengu skólavist nú, haustið 
2011 
 
Umsóknir og skólavist árið 2011-11 
 
Fjöldi gildra umsókna um nám 2011, alls 417, þar af karlar 39% og konur 61% 

• Hönnunar- og arkitektúrdeild alls; 221 81 karlar  140 konur 
• Leiklistar- og dansdeild alls; 0*   
• Listkennsludeild alls; 30        9 karlar   21 konur 
• Myndlistardeild alls; 101   38 karlar   63 konur 
• Tónlistardeild alls; 65    35 karlar   30 konur 
*Haustið 2011 voru ekki teknir inn nemendur í leiklistardeild 
 

Fjöldi þeirra sem fengu skólavist haustið 2011; alls 132 eða 31,6% þeirra sem 
sóttu um. Þar af karlar 43% og konur 57% 

• Hönnunar- og arkitektúrdeild; alls 49   23 karlar   26 konur 
• Leiklistar- og dansdeild alls; 0    
• Listkennsludeild alls; 25        8 karlar  17 konur 
• Myndlistardeild alls; 28    11 karlar  17 konur 
• Tónlistardeild alls; 30     15 karlar  15 konur 
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Haustið 2011 voru ekki teknir inn nemendur í leiklistar- og dansdeild 
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Í grafinu hér fyrir neðan má sjá upplýsingar um fjölda umsókna og fjölda þeirra sem 
voru teknir í nám 2010 og 2011. Einnig eru upplýsingar um umsóknir eftir kyni og 
inntöku eftir kyni. Inntökuhlutfall, þ.e.a.s hversu margir fengu skólavist miðað við 
umsækjendur var 24,7% árið 2010 en 32% árið 2011. Helsta skýring á þessum mun 
er að vorið 2011 voru ekki teknir inn nemendur í leiklistar- og dansdeild vegna þess 
að í þá deild eru nemendur teknir inn annað hvert ár. Það er alltaf töluverður fjöldi 
sem sækir um í leiklistar- og dansdeild, sérstaklega í leikaranám. 
 

 
 
 
 

Starfsmenn Listaháskólans / stöðugildi skólaárið 2010-2011 

DEILDIR 

Hönnunar- og arkitektúrdeild - (180 nemendur) 
o Fastir kennarar -12           8,3 stöðugildi 
o Stundakennarar                   7,8 stöðugildi 
o Deildarforseti    1,0 stöðugildi 

Alls 17,1 stöðugildi eða 0,09 stöðugildi á nemandaígildi  (9% stöðuhlutfall) 

Myndlistardeild - (73 nemendur) 
o Fastir kennarar -9  6,1 stöðugildi 
o Stundakennarar  4,6 stöðugildi 
o Deildarforseti   1,0 stöðugildi    

Alls  11,7 stöðugildi eða 0,16 stöðugildi á nemandaígildi  (16% stöðuhlutfall)  
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 Leiklistar- og dansdeild  - (64 nemendur)  
o Fastir kennarar - 9               8,1 stöðugildi 
o Stundakennarar                     2,9 stöðugildi 
o Deildarforseti   1,0 stöðugildi 

Alls 12,0 stöðugildi eða 0,19 stöðugildi á nemandaígildi  (19% stöðuhlutfall) 

Tónlistardeild - (90 nemendur) 
o Fastir kennarar -16      11,4 stöðugildi 
o Stundakennarar                   3,8 stöðugildi 
o Deildarforseti     1,0 stöðugildi    

Alls 16,2 stöðugildi eða 0,18 stöðugildi á nemandaígildi  (18% stöðuhlutfall) 

Listkennsludeild -  (62 nemendur) 
o Fastir kennarar  -2         1,3 stöðugildi 
o Stundakennarar  1,2 stöðugildi 
o Deildarforseti   1,0 stöðugildi 

Alls 3,0 stöðugildi eða 0,06 stöðugildi á nemanda  (6% stöðuhlutfall) 

Samtals stöðugildi innan deilda:  60,5 

STOÐSVIÐ 

Rektor 1,0 stöðugildi 
Framkvæmda- og fjármálasvið 

Fastir starfsmenn: 5 4,5 stöðugildi 
Háskólaskrifstofa 

Fastir starfsmenn:  13 11,25 stöðugildi 
Bókasafn 

Fastir starfsmenn: 5 5,00 stöðugildi 
Rannóknarþjónusta 

Fastir starfsmenn: 1 1,0 stöðugildi 
Tölvusvið 

Fastir starfsmenn: 3 2,7 stöðugildi 
Mötuneyti 

Fastir starfsmenn: 6 5,1 stöðugildi 
 Samtals stöðugildi stoðsviða:   30,55   

 

Stöðugildi alls skólaárið 2009-2010:  91,05 

SAMANTEKT 
Fastráðnir kennarar:  35,2 stöðugildi 
Deildarforsetar:      5,0 stöðugildi 
Stundakennarar:  20,3 stöðugildi 
Starfsmenn stoðsviða:  30,55 stöðugildi 
 
Nemendur:  469 
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Hlutfall fastráðinna kennara: 63% 

Hlutfall stundakennara: 37% 

Að meðaltali 0,194 stöðugildi á nemanda eða 19,4 % starfshlutfall 

 
Húsnæði Listaháskóla Íslands skólaárið 2010-2011 

 
• Laugarnesvegur 91 – Myndlistardeild og Listkennsludeild 

Leigusali: -Fasteignir ríkisins- 

 4463 fm   

Nemendafjöldi:  73 (myndlist) og 62 (listkennsla) 
Fm á nema:  33,06 
 

• Skipholt 1 – Hönnunar- & arkitektúrdeild 
Leigusali: - einkaaðili- 

 3.078 fm 

Nemendafjöldi: 180 
Fm á nema: 17,0 
 

• Sölvhólsgata 13 – Tónlistardeild og Leiklistar- & dansdeild 
Leigusali: - Fasteignir ríkisins- 

2.294  fm    

 
Útihús við Sölvhólsgötu 13 – Tónlistardeild og Leiklistar- & dansdeild 
Leigusali: -Borgarós ehf- 

 143,5 fm  (tvö hús;  annað 64,3 og hitt 79,2) 

 213,0 fm  -  danshús 

243,0 fm – tónlistarhús/tónleikasalur 

70,0 fm – verkstæði v/nemendaleikhúss 

Skemmtihúsið við Laufásveg 
Leigusali:  -einkaaðili- 

190 fm     

3153 fm alls 

Nemendafjöldi: 64 (leiklistar-&dansdeild) og 90 (tónlistardeild) 
Fm á nema: 20,5 
 
Fermetrar alls:  10.694    
Fjöldi nemenda:  469 
Fermetrafjöldi á nemanda:  22,8 
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