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leik og starfi. Námskeiðið gjörbreytti mér og mínu lífi, það gaf mér mikið 

sjálfsöryggi. Sjálfsstyrking og samskipti er stór þáttur í náminu og mjög 

mikilvægur. 

leik og starfi.
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T E K U R  E K K I  E F T I R  A L D U R S M U N I

Halldóra Gunnarsdóttir er nemi í viðskiptafræði við 

Háskólann í Reykjavík. Hún hóf nám að nýju eftir margra ára 

hlé. Hún ákvað að taka skrefið eftir að hafa séð auglýsingu í 

blaðinu og þá varð ekki aftur snúið. Síðan þá hefur Halldóra 

lokið frumgreinaprófi, dvalist við nám og störf í Vínarborg 

og tekið þátt í frumkvöðlanámskeiði innan viðskiptadeildar. 

„Í Menntastoðum var ég í dreifnámi sem þýðir að ég 

var í náminu einn dag í viku og tók það með vinnu,“ segir 

Halldóra. Alls var hún einn vetur í Menntastoðum. „Ég átti 

alltaf eftir að ljúka stúdentsprófinu. Svo einn daginn sá ég 

auglýsingu frá Mími og ákvað að nú væri tíminn kominn. 

Ég var komin með nóg af afgreiðslustörfum í bili og ákvað 

að láta slag standa. Ég átti lítið eftir til að ljúka verslunar-

prófi þannig að ég fékk það sem ég var búin með metið 

inn í Menntastoðir.“ Halldóra og samnemendum hennar 

í Menntastoðum var boðið á kynningar, m.a. í Háskólann 

í Reykjavík. „Staðsetningin fannst mér góð og svo var ein-

faldlega eitthvað hérna sem ég hafði góða tilfinningu fyrir.“ 

Það varð því úr að hún valdi undirbúning fyrir háskólanám í 

HR. Halldóru finnst námið við frumgreinadeildina hafa verið 

strembið en gefandi. „En þetta er ekki lengi að líða. Ég leit 

líka alltaf á námið sem hverja aðra vinnu. Svo kynntist ég svo 

ótrúlega góðu og skemmtilegu fólki og það gefur manni að 

sjálfsögðu stuðning.“

Halldóra greip tækifærið þegar annar nemandi þurfti 

að hætta við ferð til Austurríkis með frumgreinadeildinni. 

„Ég hafði nánast engan fyrirvara, athugaði bara stöðuna 

með eiginmanninum í einu símtali, sagði svo já og varði 

páskafríinu í að læra þýskusagnir!“ Hún segist ekki hafa séð 

eftir ákvörðuninni. „Svo var ég bara farin til Austurríkis í sex 

HÁSKÓLINN Í  REYKJAVÍK

Þ A Ð  E R  A L D R E I  O F  S E I N T  A Ð  S E T J A S T  Á 
S K Ó L A B E K K

Frá árinu 2012 hafa nemendur, sem lokið hafa Menntastoðum frá Mími – símenntun, sótt um áframhaldandi nám í 

frumgreinadeild Háskólans í Reykjavík. Áður en farið var af stað með Menntastoðir hafði Málfríður Þórarinsdóttir, 

forstöðumaður frumgreinadeildar Háskólans í Reykjavík setið undirbúningsfundi með starfsfólki Mímis-símennt-

unar og fulltrúum Keilis og Háskólagáttar Bifrastar. „Á þessum fundum var fjallað um hvaða námsgreinar þyrftu 

að vera í Menntastoðum til þess að nemendur gætu svo í framhaldinu farið í frumgreinanám. Vel var tekið í allar 

ábendingar,“ segir Málfríður. 

Síðan Mímir-símenntun hóf að útskrifa nemendur af þessari námsbraut hafa 84 nemendur haldið áfram í frum-

greinadeild Háskólans í Reykjavík. Þar sem fjöldinn er ekki meiri er töluleg úttekt á námsgengi ekki möguleg. 

Það er þó hægt að segja með nokkrum sanni að nemendum með þennan undirbúning gengur ekkert síður í frum-

greinanámi en nemendum með annan undirbúning. Það er líka til þess tekið að ástundun þeirra sem áður hafa 

lokið Menntastoðum er til fyrirmyndar og hafa kennarar frumgreinadeildar haft orð á því hve samheldinn þessi 

hópur er. Nemendur sem lokið hafa Menntastoðum hafa verið á lista yfir þá nemendur sem fá námsstyrk fyrir 

frábæran árangur í frumgreinanámi. 

Samstarfið við Mími er í föstum farvegi og nemendum stendur til boða kynning á frumgreinanámi Háskólans 

í Reykjavík á hverri önn. 
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vikur. Ég var tvær vikur í skóla og svo fjórar vikur í vinnu á 

leikskóla í Vínarborg. Það hefði ekki hvarflað að mér að ég 

ætti eftir að gera þetta nokkurn tímann á ævinni.“

Að loknu frumgreinanámi ákvað Halldóra að skrá sig í 

viðskiptafræði við HR og er nú að klára fyrsta árið í B.Sc.-

námi. „Viðskiptafræðin hefur alltaf heillað mig. Mér líst vel 

á þetta, að sjálfsögðu er þetta krefjandi en eins og í frum-

greinanáminu skipulegg ég þetta eins og hverja aðra vinnu.“ 

Að sögn Halldóru heillar hana mest að vinna með fólki og því 

sennilegt að hún muni í framtíðinni sérhæfa sig á sviði mann-

auðsstjórnunar. Hún tók þátt í námskeiðinu Nýsköpun og 

stofnun fyrirtækja þar sem nemendur vinna í hópum, þvert 

á deildir, við að koma nýrri vöru á framfæri. Hópur Halldóru 

setti fram hugmynd að vefsíðu sem heitir barnapossun.is. 

„Þetta fékk heilmikla athygli í vor enda hef ég enn tröllatrú 

á þessari hugmynd. Við gætum örugglega stofnað fyrirtæki 

í kringum þetta enda er enn þá verið að spyrja okkur út í 

vefinn.“

Þegar Halldóra skráði sig í Menntastoðir hafði hún 

ekki verið í skóla í 30 ár. „Ég get ekki séð neitt neikvætt 

við að vera eldri í námi. Ég finn það greinilega að ég er að 

þessu fyrir mig og á mínum forsendum og mér finnst það 

afar jákvætt.“ Hún segist ekki finna fyrir því að vera eldri 

en flestir samnemendur sínir. „Ég held að þau gleymi því 

stundum að ég sé ekki af sömu kynslóð. Þau eru allavega 

enn þá að spyrja hvort ég ætli ekki örugglega að koma með 

á næsta skemmtikvöld á Austur. Ég hef þó ekki mætt enn þá 

en maður veit aldrei.“

F Ó K U S I N N  M E I R I  E F T I R  H L É  F R Á 

N Á M I

Það skiptir litlu máli hversu langur tími hefur liðið frá því 

skyldunáminu lýkur og ákvörðun er tekin um að setjast 

aftur á skólabekk því þegar sú ákvörðunin hefur verið tekin 

er leiðin auðfarin. Þetta er í það minnsta reynsla Gylfa 

Gunnars Gylfasonar sem lauk Menntastoðum, svo frum-

greinanámi Háskólans í Reykjavík og stundar núna nám til 

B.Sc.-prófs í tölvunarstærðfræði við HR. 

„Það höfðu liðið tólf ár frá því ég lauk grunnskólaprófinu 

og þangað til ég ákvað að klára framhaldsskólann. Á sínum 

tíma byrjaði ég í Fjölbrautaskóla Suðurnesja en hætti þar 

sem ég fann að ég var ekki tilbúinn að halda náminu áfram. 

Mér fannst skólagangan hafa verið alveg nógu löng í bili.“ Í 

Menntastoðum tók Gylfi Gunnar grunnáfanga í stærðfræði og 

tungumálum meðal annars. „Þá var ég ekki búinn að negla 

niður hvað mig langaði að læra. Ég var með einhverjar hug-

myndir en þær voru ansi frábrugðnar því sem ég fór svo að 

læra síðar í háskóla.“ Á meðan náminu stóð var nemendum 

boðið í vettvangsferðir í skóla sem buðu upp á undirbúnings-

nám fyrir háskóla, eins og Háskólann í Reykjavík og Keili. 

„Eftir spjall við námsráðgjafa hjá Menntastoðum ákvað ég 

að velja frumgreinanámið í HR. Ég valdi það vegna öðruvísi 

áherslna í til dæmis kennsluaðferðum. Ég var svo metinn inn 

á aðra önn námsins enda er námið í Menntastoðum að mörgu 

leyti sambærilegt náminu á fyrstu önninni í frumgreinanám-

inu.“ Að sögn Gylfa Gunnars var tíminn í frumgreinadeildinni 

skemmtilegur. „Ég er alltaf að sjá það betur að ég tók rétta 

ákvörðun, sérstaklega þar sem ég hélt áfram í HR.“ 

Gylfi Gunnar var alls þrjár annir í frumgreinadeild. „Á 

síðustu önninni gat ég valið að taka meiri stærðfræði en á 

þeim tímapunkti hafði glæðst mikill áhugi á henni, í fyrsta 

skipti á námsferlinum!“ Hann hafði því hug á að skrá sig í 

stærðfræði í Háskóla Íslands en ekki var tekið inn í námið 

um áramót. Í stað þess að vera í biðstöðu í næstum ár 

ákvað Gylfi Gunnar að hefja nám í tölvunarstærðfærði við 

tölvunarfræðideild HR og er nú á annarri önn. Hann segir 

námið vera strembið  en áhugavert. „Mér líkar námið mjög 

vel, það er líka gott að fá starfsréttindi að námi loknu sem 

tölvunarfræðingur.“ En hvernig er reynsla hans af því að 

taka sér langt hlé frá námi? „Í dag finnst mér gaman að vera 

í skóla. Núna set ég mér markmið og hef þegar náð þeim 

mörgum. Ég feta mig áfram á markvissan hátt, í stað þess að 

læra bara eitthvað af því að þess er ætlast til af manni. Þetta 

hefur ekki verið dæmigerð leið hjá mér en ég hef miklu meiri 

fókus og það er bara fulla ferð áfram núna!“




