$tarfsh6pur skd I astj drncnda
um nfm f framhaldrstigi I tdnlist
Til pingmanna, borgarfulltrfa, sveitarstj6rnarmanna,
m6lid var6ar eda vilja kynna sdr pa6.

Sambands islenskra sveitarfdlaga og annaffa sem

Reykjavik 8. mai 2015

Efni: Athugasemdir vegna vinnu vi6 breytingar |uppbyggingu t6nlistarn6ms.
Mennta- og menningarm6lar66herra hefur vidrad hugmyndir um r6ttrekar breytingar 6 fiSrmognun og
skipulagi t6nlistam6ms 6 framhaldsstigi. Unni6 hefur veri6 ad mSlinu i rSduneytinu og var nliverid
skipadur starfsh6pur um nlitt ffrirkomulag 6 studningi rikisins vi6 framhaldsn6mid. Kalla6 var eftir
tilnefningum fr6 Sambandi islenskra sveitarfdlaga og Reykjavikurborg i starfsh6pinn auk
r6duneytisins en ekki var leita6 til samtaka t6nlistarsk6la e6a t6nlistarkennara.

i

stuttu m6li eru hugmyndir r66herra 6 pennan veg:
. Greidslum fr6 riki til sveitarfdlaga vegna framhaldsn6ms i t6nlistarsk6lum i samremi vi6
samkomulagfr620l I verdi hett. Sveitarfdldg munu par me6 reka sfna t6nlistarsk6la 6n

.
.

6rframlags fr6 rikinu.
Dess i sta6 ver6i fi6rmagni veitt til eins t6nlistarsk6la f Reykjavfk vegna framhaldsn6ms i
t6nlist. 56 sk6li verdur par med eini t6nlistarsk6linn i landinu sem mun bj66a upp 6
t6nlistam6m 6 framhaldsstigi me6 sdrstdkum samningi vi6 riki6.
Sett ver6i fi6rmagn f t6nlistam6m ad loknu framhaldspr6fi, svokallad 4. hafniprep.
fi

Undirrita6ir gera alvarlegar athugasemdir vi6 pessar furiretlanir. Hdr er um ad reda grundvallar
stefnubreytingu 6 uppbyggingu t6nlistarn6ms 6 islandi og brynt er ad peir sem um hana fialla hafi i
huga mikilvegar stadreyndir.
Ver6i hugmyndir r66herra a6 veruleika munu afleidingarnar a6 mati undirritadra verda pessar:
. Fjdrveitingar til framhaldsn6ms i t6nlist verda 6hjdkvemilega skornar nidur
. Adgengi a6 t6nlistarn6mi minnkar
. Jafnrdtti til n6ms me6 tilliti til brisetu skerdist
. lJm er ad re6a byggdap6litik med dfugum formerkjum
. Mat 6 t6nlistarn6mi nemenda i framhaldssk6lum landsins skerdist
. Vegi6 er a6 t6nlistarsk6lum sem hafa stadid myndarlega ad framhaldsn6minu
. Slegi6 er 6 heilbrig6a samkeppni um frambo6 6 t6nlistarn6mi
. Valfrelsi t6nlistarnema skerdist
. Oe6lilegt er ef fi6rmagni 4. hefniprepid verdur 6 kostnad framhaldsn6msins
Medfylgiandi greinargerd hefur verid sett saman til upplysingar um skipulag n6ms i t6nlistarsk6lum
landsins, umfang pess og mat 6 6hrifum furirhugadra breytinga. Undir petta brdf ritar h6pur
t6nlistarsk6lastj6ra sem hefur pungar 6hyggjur af framtfd framhaldsstigsins og framtid hins 6greta
t6nlistarsk6lakerfis par sem adgengi nemenda og jafnrdtti til n6ms hefur veri6 tryggt.
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Greinarger! me! athugasemdum
Fjármögnun tónlistarnáms á framhaldsstigi er í uppnámi og ekki hefur veri! mörku! sk"r stefna af
hálfu stjórnvalda um framtí! #ess. Hugmyndir mennta- og menningarmálará!herra um a! ríki! hætti
stu!ningi vi! nám á framhaldsstigi um allt land og semji #ess í sta! vi! einn skóla mun hafa veruleg
áhrif á tónlistarfræ!slu í landinu. Eftirfarandi greinarger! er ætla! a! uppl"sa um skipulag og umfang
náms í tónlistarskólum landsins ásamt #ví a! færa rök fyrir #ví hvers vegna vi! teljum a! fyrirhuga!ar
breytingar ver!i tónlistarnámi á Íslandi ekki til gó!s.

Lagaumhverfi
Starf tónlistarskólanna í landinu byggist á lögum sem a! grunni til eru frá árinu 1963 me! sí!ari
breytingum. Samkvæmt núgildandi lögum eru tónlistarskólarnir á ábyrg! sveitarfélaganna. Skal
kennslukostna!ur greiddur af vi!komandi sveitarfélagi og annar rekstrarkostna!ur af innheimtum
skólagjöldum. Ári! 2011 var gert samkomulag milli ríkisins og Sambands íslenskra sveitarfélaga um
„eflingu tónlistarnáms og jöfnun á a!stö!umun nemenda“. $a! fól í sér árlegt fjárframlag frá ríki til
sveitarfélaga í gegnum Jöfnunarsjó! sem skyldi samsvara kostna!i vi! framhaldsnám í hljó!færaleik
og mi!- og framhaldsnám í söng.

A!alnámskrá
Skipulag og inntak náms í tónlistarskólum byggir á faglegri lei!sögn a!alnámskrár tónlistarskóla sem
gefin var út af menntamálará!uneytinu ári! 2000. Mi!lægt námsmat er í höndum Prófanefndar
tónlistarskóla til a! tryggja samræmi í mati á námsframvindu. Námsáfangar eru #rír; grunnnám,
mi!nám og framhaldsnám, og l"kur hverjum áfanga me! samræmdu áfangaprófi; grunnprófi, mi!prófi
og framhaldsprófi. Í a!alnámskrá segir: „Framhaldsnám er sí!asti og jafnframt vi!amesti áfangi
almenns tónlistarskólanáms. Námi! í heild er or!i! sérhæf!ara og gerir meiri kröfur til nemenda en
nám á fyrri námsstigum. Gert er rá! fyrir a! dugmiklir nemendur, sem ljúka framhaldsprófi, séu hæfir
til a! takast á vi! tónlistarnám á háskólastigi, hér á landi e!a erlendis“. Mi!a! er vi! a! hægt sé a!
ljúka framhaldsnámi á 3-4 árum og er námi! meti! til eininga í framhaldsskólum.

Umfang framhaldsnámsins
Nemendafjöldi í framhaldsnámi í tónlist á Íslandi er umtalsver!ur. Samkvæmt tölum frá Jöfnunarsjó!i
um áætla!an nemendafjölda á yfirstandandi skólaári og könnun sem Samtök tónlistarskólastjóra ger!u
me!al skólanna stunda yfir 900 nemendur tónlistarnám á framhaldsstigi í hljó!færaleik og mi!- og
framhaldsstigi í söng. Af töflu sem fylgir greinarger!inni má sjá a! bo!i! er upp á framhaldsnám í
fjölmörgum skólum og í öllum landshlutum.
$á voru samkvæmt uppl"singum frá Prófanefnd tekin 392 framhaldspróf í klassískum hljó!færaleik og
söng á árunum 2004-2014 og 1887 mi!próf. Taflan sem fylgir s"nir dreifingu prófanna á milli skóla í
öllum kjördæmum. Til vi!bótar eru próf Söngskólans í Reykjavík, #ar sem nemendur taka próf
samkvæmt prófakerfi Associated Board of the Royal Schools of Music. Í #ri!ju töflunni eru
uppl"singar um fjölda rytmískra mi!- og framhaldsprófa á árunum 2010-2014. Námskrá í rytmískri
tónlist tók ekki gildi fyrr en ári! 2010 og hefur rytmískum deildum í skólum landsins vaxi! fiskur um
hrygg í kjölfar #ess.

Bo!a!ar breytingar og mat á áhrifum #eirra
Mennta- og menningarmálará!herra hefur tilkynnt Söngskóla Sigur!ar Demetz me! bréfi dagsettu 2.
mars 2015 a! „af hálfu rá!uneytisins er ekki rá!gert a! fjárhagslegum stu!ningi ver!i haldi! áfram
me! óbreyttum hætti og veri! hefur frá haustmisseri 2011“. $á hefur rá!herra greint frá #eim
hugmyndum sínum, m.a. á fundi me! stjórn Samtaka tónlistarskólastjóra, a! ríki! hætti stu!ningi vi!
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nám á framhaldsstigi í tónlist um allt land og semji #ess í sta! vi! sameina!a stofnun tveggja
tónlistarskóla í Reykjavík, Tónlistarskólans í Reykjavík og Tónlistarskóla FÍH, um #etta stóra
verkefni.
A! mati undirrita!ra eru #essar fyrirætlanir rá!herra bygg!ar á afar veikum grunni og munu ver!a
skref afturábak fyrir tónlistarnám í landinu. Öflugt tónlistarlíf í ólíkum greinum tónlistar á Íslandi er
a! stórum hluta afrakstur af starfi tónlistarskólanna í meira en hálfa öld undir núverandi skipan og
byggir árangur skólanna á sterkri og sveigjanlegri löggjöf. Sta!hæfa má a! breyting sem #essi muni
kollvarpa #ví kennslufyrirkomulagi sem sanna! hefur gildi sitt.

A!gengi og jafnrétti til náms
Breytt skipan samkvæmt hugmyndum rá!herra mun hafa veruleg áhrif á starfsemi annarra skóla og
stu!la a! skertu a!gengi ungs fólks um allt land a! tónlistarnámi vegna fyrirsjáanlegs ni!urskur!ar á
fjárveitingum til framhaldsnámsins.
•

Komi til framkvæmda a! fjárframlög ríkisins vegna framhaldsdeilda tónlistarskólanna ver!i
dregin til baka og sami! ver!i vi! einn skóla ver!ur ekki sé! a! a!rir skólar eigi möguleika á
nægilegum fjárstu!ningi vegna nemenda sinna. $a! mun lei!a til #ess a! #eir ver!a margir
hverjir a! leggja ni!ur framhaldsdeildir og vísa sínum efnilegustu nemendum frá.

•

Jafnrétti til náms mun sker!ast verulega me! tilliti til búsetu. Augljóst er a! fjöldi nemenda á
framhaldsskólaaldri mun hverfa frá tónlistarnámi ef nám ver!ur ekki í bo!i í heimabygg!.

•

Í almenna framhaldsskólakerfinu hafa nemendur átt kost á fjölbreyttu námi í heimabygg! sinni
og hefur sú stefna veri! lyftistöng fyrir sveitarfélögin. $etta er dæmi um hvernig jákvæ!
bygg!astefna hefur sanna! gildi sitt. Einkennilegt væri a! stefna í #veröfuga átt í
tónlistarskólakerfinu. Me! sam#jöppun námsins væri gengi! gegn #essum jákvæ!u áherslum í
bygg!amálum.

•

Samspil almenna framhaldsskólakerfisins og tónlistarskólanna hefur veri! farsælt í mörgum
sveitarfélögum og tónlistarnemendur hafa #ar fengi! nám sitt meti!. Brottfall og sam#jöppun
framhaldsnámsins mun fækka möguleikum og námsbrautum sem nemendur hafa nú.

•

A!gengi a! námi í heimabygg! er fjárhagslega hagkvæmara en nám fjarri heimahögum jafnt
fyrir #á sem sækja námi!, fjölskyldur #eirra og samfélagi! allt.

•

Nemendum sem stunda nám á framhaldsstigi ætti ekki a! mismuna eftir #ví hvort #eir
hyggjast leggja tónlist fyrir sig e!a ekki. Einstaka nemendur ákve!a slíkt mjög ungir en flestir
gera upp hug sinn um #a! leyti sem #eir taka framhaldspróf. Framhaldsprófi! er ekki
sjálfkrafa ávísun á inngöngu í tónlistarháskóla og ekki er e!lilegt a! reikna me! a! allir sem
ljúka framhaldsprófi geri tónlist a! ævistarfi. Framhaldsprófi! er ekki sí!ur mikilvægt #eim
sem hyggjast leggja fyrir sig önnur störf. $á hefur framhaldspróf reynst nemendum styrkur í
samkeppni um afreksstyrki og námsvist á ólíkum svi!um í virtum háskólum hérlendis og
erlendis.

Af hverju #a! skiptir máli a! halda uppi framhaldsdeildum í fleiri skólum
Framhaldsstiginu er sinnt af metna!i í mörgum tónlistarskólum á Íslandi. Hámennta!ir kennarar me! langa
starfsreynslu eru vel færir um a! kenna nemendum á framhaldsstigi hvar á landinu sem er. Fjöldi nemenda
stundar nú nám í erlendum tónlistarháskólum og Listaháskóla Íslands eftir a! hafa loki! framhaldsprófi úr
"msum tónlistarskólum.
•

Framhaldsdeildirnar skipta miklu máli fyrir starf skólanna, #ví breiddin í getu nemenda og
frambo!i tónlistargreina b"!ur upp á fjölbreyttara og gróskumeira starf en ella. A! heyra og
fylgjast me! #eim sem lengst eru komnir er hvetjandi fyrir unga nemendur.

•

A!búna!ur og húsakostur margra tónlistarskóla er gó!ur og b"!ur upp á mikla möguleika
fyrir námsumhverfi nemenda á framhaldsstigi.

•

$a! eflir starf tónlistarkennara a! eiga #ess kost a! kenna nemendum á ólíkum námsstigum og
gerir #a! eftirsóknarver!ara. Vanhugsu! breyting gæti or!i! til #ess a! tónlistarskólar misstu
eftirsótta kennara, sem kæmi ni!ur á gæ!um skólastarfsins.
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•

Framhaldsdeildirnar hafa menningarlegt gildi fyrir sveitarfélögin. $eir sem koma fram á
menningarvi!bur!um utan skólans eru oftar en ekki #eir sem lengst eru komnir í námi.

•

Framhaldsnámi! er mikilvægur hlekkur í tónlistarsamstarfi milli skóla. $a! er ví!a í miklum
blóma, eins og t.d. Sinfóníuhljómsveit tónlistarskólanna ber vitni um, en hljómsveitin er
samstarfsverkefni nokkurra stærri tónlistarskóla og er borin uppi af framhaldsnámsnemendum.
Einnig hafa skólar samstarf um masterklassa, námskei! og kennslu i tónfræ!agreinum á
framhaldsstigi, endurmenntunarnámskei! fyrir kennara og stjórnendur tónlistarskólanna, svo
eitthva! sé nefnt. Öll slík samvinna stu!lar a! hagkvæmni í rekstri tónlistarskólanna.

Samkeppni og valfrelsi
Sjálfstæ!i skóla, frumkvö!lastarf, fjölbreytni og valfrelsi í námi ber a! efla enn frekar me! heilbrig!ri
samkeppni. $a! á jafnt vi! í tónlistarskólum sem og í ö!rum skólum.
•

Me! #eirri a!fer! a! handvelja „ríkisskóla“ er slegi! á heilbrig!a samkeppni um frambo! á
tónlistarnámi.

•

Me! #eirri mismunun sem felst í a! beina fjárframlögum til eins skóla umfram a!ra
tónlistarskóla sem starfa eftir a!alnámskrá er vegi! a! starfi #eirra og veldur #eim ska!a.

•

Me! sam#jöppun framhaldsnámsins í einum skóla er valfrelsi nemenda skert. $a! er
grundvallaratri!i a! nemendur í framhaldsnámi hafi val um tónlistarkennara.

•

Algengt er a! nemendur sem komnir eru í framhaldsnám í tónlistarskóla séu enn á grunnskólaaldri.
A! hafa ekki anna! val a! loknu mi!prófi en a! #urfa a! færa sig um set e!a sækja námi! um
langan veg hjá n"jum kennara í n"jum skóla getur skapa! verulegan vanda hjá svo ungum
nemendum og #eirra fjölskyldum.

Nám a! loknu framhaldsprófi
Samkvæmt a!alnámskrá tónlistarskóla er nám a! loknu framhaldsprófi skilgreint á háskólastigi. Í
fyrrnefndu bréfi mennta- og menningarálará!herra til Söngskóla Sigur!ar Demetz kemur fram a!
væntanlegur starfshópur um stu!ning ríkisins vi! framhaldsnámi! eigi jafnframt a! fjalla um stu!ning
vi! tónlistarnám á svoköllu!u 4. hæfni#repi. Gera má rá! fyrir a! undir #a! falli hópur nemenda í
nokkrum tónlistarskólum sem stundar nú nám a! loknu framhaldsprófi án #ess a! um formlegt
háskólanám sé a! ræ!a.
A! finna #essu sta! í skipulagi tónlistarnáms er afmarka! verkefni utan núgildandi a!alnámskrár og
óe!lilegt er a! sérstakt fjármagn í #etta námsstig ver!i á kostna! framlaga til framhaldsnáms
samkvæmt námskrá. Ef skapa á sérstaka umgjör! um 4. hæfni#repi!, faglega og fjárhagslega, er
e!lilegt a! sko!a #a! í samhengi vi! #a! háskólanám sem fyrir er, #.e. innan Listaháskóla Íslands.
%msar lei!ir koma til greina til a! útfæra #etta, s.s. me! samningum vi! einstaka skóla um tiltekna
#ætti e!a samstarfi LHÍ vi! a!ra skóla. $a! er einnig a!kallandi a! koma á samstarfi um kennaranám í
tónlist innan og utan LHÍ #annig a! námi! teljist á háskólastigi og allir nemendur njóti réttinda
samkvæmt #ví. Me!fram #ví #arf a! efla kennaranám innan LHÍ sem uppfyllir kröfur Bologna
samkomulagsins um menntun tónlistarkennara. Í #ví sambandi eru tækifæri til a! n"ta #a! samstarf
sem LHÍ á vi! marga erlenda tónlistarháskóla og gefur nemendum kost á a! taka hluta af námi sínu
erlendis.

Lokaor!
Markmi! #eirra breytinga sem fyrirhuga!ar eru samkvæmt hugmyndum rá!herra eru höfundum #essarar
greinarger!ar óljós, enda hafa hvorki samtök skólastjórnenda né kennara veri! köllu! til samrá!s og engin
fagleg umræ!a hefur fari! fram. Ef markmi!i! er hagræ!ing ver!ur ekki sé! a! hún náist me! sam#jöppun
framhaldsnámsins innan einnar stofnunar. Megin#áttur námsins er einkakennsla sem hefur sama kostna! í
för me! sér hvar sem hún fer fram. Ef hér á a! leysa ágreining ríkis og einstakra sveitarfélaga um
framkvæmd samkomulagsins frá 2011 er me! #essum fyrirætlunum veri! a! reisa n"jar gir!ingar og n"jar
hindranir. Ef ætlunin er a! leysa fjárhagsvanda framhaldsstigsins í tónlist me! #essari lei! er veri! a! skapa
alvarlegan vanda fyrir fjölda tónlistarnemenda, tónlistarskóla og sveitarfélög. Ef markmi!i! er a! fækka
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nemendum á framhaldsstigi í tónlist er veri! a! #rengja lei!ina til háskólanáms í listum og um lei! a!
fækka mögulegum verkamönnum hinna skapandi atvinnugreina framtí!arinnar. $a! er erfitt a! koma auga
á kostina vi! #essar hugmyndir en gallarnir eru augljósir.
Endursko!un laga um tónlistarskóla er málefni sem var!ar heildarskipulag tónlistarfræ!slunnar og #ar me!
alla tónlistarskóla og #au sveitarfélög sem a! #eim standa. Markmi!i! á a! vera a! löggjöfin ver!i styrkt
og tónlistarfræ!slunni ver!i tryggt starfsöryggi til framtí!ar. Ákvar!anir um framhaldsnám í tónlist ver!a
a! taka mi! af #eim veruleika sem vi! búum vi! og hefur veri! farsæll fyrir tónlistarlífi! í landinu.
Árangurinn byggir á hinni sveigjanlegu og opnu löggjöf sem örvar frumkvæ!i í skólastarfi og sjálfstæ!i
skóla. A! umræ!um um #etta mikilvæga málefni #urfa allir a! koma, tónlistarskólarnir, kennararnir,
sveitarfélögin og mennta- og menningarmálará!uneyti!.

Reykjavík, 8. maí 2015
Starfshópur skólastjórnenda um nám á framhaldsstigi í tónlist
Árni Har!arson, skólastjóri Tónlistarskóla Kópavogs
Gunnar Gunnarsson, skólastjóri Tónlistarskóla Hafnarfjar!ar
Helgi Bragason, a!sto!arskólastjóri Tónlistarskóla Hafnarfjar!ar
Júlíana Rún Indri!adóttir, a!sto!arskólastjóri Tónskóla Sigursveins
Kristín Stefánsdóttir, a!sto!arskólastjóri Tónlistarskóla Kópavogs
Laufey Ólafsdóttir, skólastjóri Tónlistarskóla Gar!abæjar
Sigur!ur Sævarsson, skólastjóri N"ja tónlistarskólans
Sigursveinn Magnússon, skólastjóri Tónskóla Sigursveins

Eftirtaldir skólastjórnendur l"sa yfir stu!ningi vi! greinarger!ina
Árni Sigurbjarnarson, skólastjóri Tónlistarskóla Húsavíkur
Eiríkur Stephensen, skólastjóri Tónlistarskóla Eyjafjar!ar
Haraldur Árni Haraldsson, skólastjóri Tónlistarskóla Reykjanesbæjar
Helga Sighvatsdóttir, a!sto!arskólastjóri Tónlistarskóla Árnesinga
Jóhann Morávek, skólastjóri Tónskóla Austur Skaftafellss"slu
Jóhanna Gu!mudsdóttir, skólastjóri Tónlistarskóla Stykkishólms
Karen Janine Sturlaugsson, a!sto!arskólastjóri Tónlistarskóla Reykjanesbæjar
Lárus Sighvatsson, skólastjóri Tónlistarskólans á Akranesi
Róbert A. Darling, skólastjóri Tónlistarskóla Árnesinga
Sigrí!ur Árnadóttir, skólastjóri Tónlistarskólans í Grafarvogi
Sigrí!ur Ragnarsdóttir, skólastjóri Tónlistarskólans á Ísafir!i
Stefán Ómar Jakobsson, a!sto!arskólastjóri Tónlistarskóla Hafnarfjar!ar
Stefán Sigurjónsson, skólastjóri Tónlistarskóla Vestmannaeyja
Svanhvít Sigur!ardóttir, skólastjóri Tónskóla Hörpunnar
Sveinn Sigurbjörnsson, skólastjóri Tónlistarskóla Skagafjar!ar
Theodóra $orsteinsdóttir, skólastjóri Tónlistarskóla Borgarfjar!ar
Valdimar Másson, skólastjóri Tónlistarskóla Fáskrú!sfjar!ar og Stö!varfjar!ar

Me!fylgjandi:
Tafla 1: Dreifing nemenda á framhaldsstigi hausti! 2014
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Tafla 3: Fjöldi rytmískra mi!- og framhaldsprófa 2010-2014, skipt eftir kjördæmum
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Dreifing nemenda á framhaldsstigi hausti! 2014
Nemendur á framhaldsstigi
í hljó!færaleik og mi!- og
framhaldsstigi í einsöng

Tónlistarskólar í Reykjavík

N"i tónlistarskólinn
Söngskólinn í Reykjavík *
Söngskóli Sigur!ar Demetz
Tónlistarskóli FÍH
Tónlistarskólinn í Reykjavík
Tónskóli Sigursveins
A!rir skólar í Reykjavík
Samtals

38
112
59
110
129
67
40
555

Samtals

78
9
35
41
14
177

Samtals

27
37
29
51
40
184

Alls á landinu:

916

Tónlistarskólar í nágrenni Reykjavíkur

Tónlistarskóli Kópavogs
Tónlistarskóli Seltjarnarness
Tónlistarskóli Gar!abæjar
Tónlistarskóli Hafnarfjar!ar
Listaskóli Mosfellsbæjar
Önnur sveitarfélög
Tónlistarskóli Reykjanesbæjar
Tónlistarskóli Árnesinga
Tónlistarskólinn á Akranesi
Tónlistarskólinn á Akureyri
Önnur sveitarfélög

* Nemendur Söngskólans í Reykjavík taka próf samkvæmt prófakerfi
Associated Board of the Royal Schools of Music og koma #ví ekki fram
í töflunni frá Prófanefnd tónlistarskóla um fjölda mi!- og framhaldsprófa.

Prófanefnd tónlistarskóla

Fjöldi klassískra mi!- og framhaldsprófa 2004-2014, skipt eftir kjördæmum
Reykjavíkurkjördæmi nor!ur og su!ur
Allegro Suzukitónlistarskóli
Tónskólinn DoReMi
Domus vox
Tónlistarskóli FÍH
N!i tónlistarskólinn
Söngskóli Sigur"ar Demetz
Suzukitónlistarsk. í Reykjavík
Tónlistarskólinn í Reykjavík
Tónlistarskólinn í Grafarvogi
Tónskóli Sigursveins
Tónskóli Björgvins
Tónmenntask. Reykjavíkur
Skólahljómsveitir
A"rir skólar/einkanemendur
Samtals

Mi!próf Mi!próf %
27
1.4%
34
1.8%
33
1.7%
38
2.0%
66
3.5%
54
2.9%
53
2.8%
111
5.9%
46
2.4%
165
8.7%
20
1.1%
52
2.8%
41
2.2%
60
3.2%
800
42.4%

FrhprófFrhpróf %

6
16
30
3
60
5
40

1.5%
4.1%
7.7%
0.8%
15.3%
1.3%
10.2%

8
168

2.0%
42.9%

Su!vesturkjördæmi
Listaskóli Mosfellsbæjar
Tónlistarskóli Gar"abæjar
Tónlistarskóli Hafnarfjar"ar
Tónlistarskóli Kópavogs
Tónlistarskóli Seltjarnarness
Skólahljómsveit Kópavogs
Samtals

39
103
118
161
72
14
507

2.1%
5.5%
6.3%
8.5%
3.8%
0.7%
26.9%

9
26
32
44
3

2.3%
6.6%
8.2%
11.2%
0.8%

114

29.1%

Nor!vesturkjördæmi
Tónlistarskólinn á Akranesi
Tónlistarskóli Borgarfjar"ar
Tónlistarskóli Stykkishólms
Tónlistarskóli Ísafjar"ar
A"rir skólar
Samtals

36
44
20
44
14
158

1.9%
2.3%
1.1%
2.3%
0.7%
8.4%

4
8
5
4
1
22

1.0%
2.0%
1.3%
1.0%
0.3%
5.6%

Nor!austurkjördæmi
Tónlistarskólinn á Akureyri
Tónlistarskóli Húsavíkur
A"rir skólar
Samtals

109
31
67
207

5.8%
1.6%
3.6%
11.0%

45
5
12
62

11.5%
1.3%
3.1%
15.8%

Su!urkjördæmi
Tónskóli Austur-Skaftafellss!slu
Tónlistarskóil Árnesinga
Tónlistarskóli Rangæinga
Tónlistarskóli Reykjanesbæjar
Tónlistarskóli Vestmannaeyja
A"rir skólar
Samtals

24
83
26
55
20
7
215

1.3%
4.4%
1.4%
2.9%
1.1%
0.4%
11.4%

9
4
9
2
2
26

2.3%
1.0%
2.3%
0.5%
0.5%
6.6%

1887

100.0%

392

100.0%

Samtals á landinu

Prófanefnd tónlistarskóla

Fjöldi rytmískra mi!- og framhaldsprófa 2010-2014, skipt eftir kjördæmum
Reykjavíkurkjördæmi nor!ur og su!ur
Tónlistarskóli FÍH
Tónskóli Sigursveins
Samtals
Su!vesturkjördæmi
Listaskóli Mosfellsbæjar
Tónlistarskóli Gar!abæjar
Tónlistarskóli Hafnarfjar!ar
Tónlistarskóli Seltjarnarness
Tónsalir
Samtals

Mi!próf Mi!próf %
115
72.3%
1
0.6%
116
73.0%

Frhpróf Frhpróf %
70
92.1%
70

92.1%

2

2.6%

2
3
1
6
7
19

1.3%
1.9%
0.6%
3.8%
4.4%
11.9%

1

1.3%

3

3.9%

Nor!vesturkjördæmi
Tónlistarskólinn á Akranesi
Samtals

1
1

0.6%
0.6%

1
1

1.3%
1.3%

Nor!austurkjördæmi
Tónlistarskólinn á Akureyri
Samtals

8
8

5.0%
5.0%

0

0.0%

4
7
4
15

2.5%
4.4%
2.5%
9.4%

1
1

1.3%
1.3%

2

2.6%

159

100.0%

76

100.0%

Su!urkjördæmi
Tónlistarskóli Árnesinga
Tónlistarskóli Reykjanesbæjar
Tónsmi!ja Su!urlands
Samtals
Samtals á landinu

