Skýrsla

um skólahald á Litla-Hrauni á haustönn 2008
Á Litla-Hrauni hófst skólastarf á haustönn 24. ágúst með afhendingu stundaskráa og námsgagna.
Alls innrituðust 36 nemendur til náms á önninni - þar af fjórir í fjarnám á háskólastigi og einn í
fjarnám við FAS. Kennsla var efld til muna á þessari önn í fangelsinu í kjölfar yfirlýsingar
menntamálaráðherra snemma á árinu, um að ríkisstjórnin væri búin að tryggja aukið fjármagn til
menntamála í fangelsum landsins. Má þar nefna ráðningu náms- og starfsráðgjafa í 100% starf og
aukna viðveru kennslustjórans á Litla-Hrauni á staðnum auk þess sem farið var af stað með
grunndeild rafiðna á Litla-Hrauni í byrjun haustannar en einn nemandi í þeirri deild sótti verklegt
nám á Selfossi einu sinni í viku meðfram tímasókn í bóklegum greinum á Litla-Hrauni.
Eins og endranær heltust ýmsir úr lestinni, hófu aldrei námið eða hurfu á braut án þess að ljúka
nokkru prófi. Þannig voru aðeins 23 nemendur skráðir við nám í FSu í lok nóvember, auk þeirra
fjögurra sem voru í námi á háskólastigi.
Því er skemmst frá að segja, að háskólanemarnir stóðu sig með prýði og luku flestum þeirra
áfanga sem þeir höfðu skráð sig í.
Af áðurgreindum 31 nemanda, sem innritaður var í nám við FSu, tóku aðeins 19 einhver próf. Alls
lögðu þeir 264 einingar undir. Af þeim náðust 185 auk þess sem 8 einingar fóru í bið. Í glatkistunni
höfnuðu því 71 eining að þessu sinni. Að stærstum hluta til skýrist það af því að sumir
nemendanna mættu ekki í öll þau próf sem þeir voru skráðir í.
Ánægjulegt er að geta þess, að einkunnir á bilinu 7 - 10 voru miklu algengari en einkunnir á bilinu
1 - 6. Segir það væntanlega nokkuð um metnað nemendanna.
Níu kennarar komu reglulega að Litla-Hrauni auk kennslustjóra og kenndu þeir samtals níu
greinar. Allmargir kennarar sáu um fjarnámsáfangana, en þurftu aldrei að koma í fangelsið. Þrír
þeirra nemenda, sem stunduðu nám á háskólastigi, fengu stundum að sækja staðbundnar lotur,
hver við sinn skóla. Fyrir kom, að kennslustjóri þyrfti að vera á Litla-Hrauni um helgar vegna fjarnámsins og var ekki gerður reikningur fyrir þeirri veru.
Einn nemandi af Litla-Hrauni útskrifaðist með stúdentspróf frá FSu á önninni og mun hann hefja
fjarnám við Háskólann á Akureyri á næstu önn.
Því miður er útlitið ekki bjart framundan, þar sem lítið fjármagn skilaði sér til FSu vegna hins
aukna menntunarframboðs. Má þar hugsanlega að einhverju leyti kenna um hruni hins íslenska
bankakerfis. Það er því fyrirsjáanlegt að mikill niðurskurður verður á vorönn 2009, en ekki liggur
fyrir hvar hann kemur niður, þegar þetta er ritað.

Selfossi, 20. 12. 2008
Ingis Ingason, kennslustjóri á Litla-Hrauni

Skýrsla

um skólahald á Litla-Hrauni á vorönn 2009
Á Litla-Hrauni hófst kennsla á vorönn 12. janúar en föstudaginn áður höfðu stundaskrár og
námsgögn verið afhent. Þá höfðu 39 nemendur innritað sig til náms, ýmist við FSu eða aðra skóla.
Fimm nemendur áttu eftir að bætast við heildartöluna, en áður en það gerðist höfðu nokkrir
yfirgefið hópinn. Sex nemendur hugðust eingöngu stunda fjarnám við aðra skóla en FSU, þar af
fjórir nám á háskólastigi. Einn nemandi stundaði fjarnám við Háskólann á Akureyri en lauk
jafnframt 13 einingum við FSu, þar af 7 í meistaraskólanum.
Eins og fyrirséð var, varð verulegur niðurskurður á námsframboði á Litla-Hrauni. Nýstofnuð
grunndeild rafiðna var lögð af svo og log- og rafsuðuáfangar. Hvorki var boðið upp á kennslu í
dönsku né lífsleikni, eins og fyrirhugað hafði verið og staða nýráðins náms- og starfsráðgjafa var
skorin niður í 50% og var eingöngu ætlað að þjóna fangelsinu á Litla-Hrauni. Einn nemandi sótti
nám í grunndeild rafiðna fjóra dag í viku og lauk sínum áföngum þar með glæsibrag.
Af þeim 38 vistmönnum, sem innrituðust í eitthvert nám við FSu á vorönn 2009, luku 28
einhverjum prófum. Samtals lögðu þeir undir 278 einingar og náðust 192 þeirra. Margar hinna
glötuðu eininga glötuðust vegna þess að nemendur mættu ekki í öll þau próf sem þeir voru
skráðir í. Helgaðist það ýmist af því að þeir höfðu losnað úr vistinni á önninni án þess að ná að
ljúka öllum áföngum eða vegna núverandi skráningareglna í Innu. Rétt er þó að geta þess hér, að
aldrei hafa jafn margir nemendur, sem losnuðu á tímabilinu janúar – apríl, lokið jafnmörgum
einingum á önn fyrir losun eins og nú. Jafnframt er þetta mesti fjöldi nemenda sem ljúka
einingum á einni önn við FSu á Litla-Hrauni.
Auk þess luku þrír nemendur, sem við upphaf annarinnar voru vistaðir á Litla-Hrauni, allmörgum
áföngum á háskólastigi, þar að lauk einn skilgreindri braut á háskólastigi og hlaut viðurkenningu
við útskrift frá sínum skóla fyrir bestan námsárangur í þeim útskriftarhópi.
Sex kennarar komu reglulega að Litla-Hrauni auk kennslustjóra og náms- og starfsráðgjafa í 50%
starfi og kenndu þeir samtals 13 kennslugreinar, sumar hverjar upp á marga áfanga.
Að auki sáu níu kennarar um fjarnámsáfanga, en þurftu aldrei að koma í fangelsið.
Eins og lesa má um á heimasíðunni www.fangelsi.is var gerður dagamunur á Litla-Hrauni í
vorblíðunni 20. maí, en þá var skólanum þar slitið. Virtust viðstaddir vel kunna að meta það.
Ákveðið hefur verið að starfrækja sumarskóla í fjarnámi í samvinnu við Verzlunarskóla Íslands og
hefur Anna Fríða Bjarnadóttir, náms- og starfsráðgjafi, komið að undirbúningi þess. Sumar-skóli
þessi er þó ekki neitt á vegum FSu og mun starfsfólk á Litla-Hrauni sjá um að þeir sjö nemendur,
sem innritaðir hafa verið í einhverja áfanga, komist á netið tvisvar í viku til að hlaða niður efni og
skila. Verzlunarskólinn notast við námsumhverfið WebCT.
Ákveðið hefur verið, að innheimta ekki gjald fyrir mat á námi úr sumarskólanum hjá þeim
vistmönnum sem kunna að útskrifast frá FSu.
Frá því í september sl. hefur Inga Guðrún Kristjánsdóttir, mastersnemi í uppeldis- og menntunarfræði með áherslu á fræðslustarf og stjórnun, kynnt sér fræðslustarf meðal fanga.
Hyggst hún taka það fyrir í mastersverkefni sínu og hefur í því augnamiði átt viðtöl við einstaka
fanga og hafa náms- og starfsráðgjafi og undirritaður haft milligöngu um þau mál.
Gert í júníbyrjun 2008.
Ingis Ingason, kennslustjóri á Litla-Hrauni

