Starfsáætlun skólaárið 2021-22

Tónlistarskóli
Vesturbyggðar

Inngangur og markmið
Tónlistarskóli Vesturbyggðar er starfræktur á Patreksfirði og Bíldudal, með aðsetur bæði í Patreksskóla og Bíldudalsskóla.
Áhersla er lögð á að kenna fjölbreytta tónlist, jafnt klassík, popp og rokk, og að nemendur fái fjölda tækifæra til að koma
fram á tónleikum og öðrum viðburðum, taka þátt í samspili og spila í hljómsveit. Starfsánægja, samvinna og fagmennska
eru leiðarljósin í okkar starfi. Framkvæmdaáætlun sýnir fyrirhugaða starfsemi skólans, árangurinn birtist í ánægju nemenda.

Kennarar 2021-2022
Andrew J. Yang, píanó, fiðla og meðleikur
Helga Gísladóttir, píanó
Jón Hilmar Kárason, gítar, bassi, ukulele (kennt í fjarkennslu)
Jón Ólafur Jónsson, trommur
Kristín Mjöll Jakobsdóttir, skólastjóri, blásturshljóðfæri (þverflauta, klarinett, saxófónn, kornett, baritón og básúna),
söngur, forskóli og fornám á blokkflautu, tónfræði og hljómsveit.

ÁGÚST 2021

9.-20.
23.-25. mán.-mið.
25.
miðvikudagur
26.
fimmtudagur

Skráning nemenda, tiltekt, skólastarf undirbúið
Starfsdagar: stundaskrárgerð og skipulagning
Kennarafundur 1: Skólaárið í heild, markmið og áherslur, skóladagatal
Kennsla hefst

SEPTEMBER

10.
15.

Svæðisþing tónlistarkennara á Vestfjörðum
Fornámskennsla hefst, hóptímar og einkatímar

OKTÓBER

4.-8. mán.-fös.

Foreldravika: Foreldrar eru boðnir velkomnir í heimsókn í spilatíma til að
fylgjast með kennslu, fá góð ráð og upplýsingar um námsframvindu
13.
miðvikudagur Forskólastarf hefst fyrir leikskóladeild í Patreksskóla, 7-8 vikur á haustönn
13.
miðvikudagur Kennarafundur 2: Stöðumat, markmið og áherslur, starfsáætlun o.fl.
22.-25. fös.-mán.
Haustfrí

NÓVEMBER

1.
10.
18.
30.

föstudagur
mánudagur

mánudagur
Hljómsveitaræfingar hefjast
miðvikudagur Heimsókn í Araklett 1: Tónlistarstund með leikskólabörnum, nemendur
tónlistarskólans spila og syngja með börnunum í Arakletti
þriðjudagur
Heimsókn í Tjarnarbrekku. Tónlistarstund með leikskólabörnum á Bíldudal
þriðjudagur
Aðventustund kl. 17: Kveikt á jólatrénu á Bíldudal með þátttöku
tónlistarskóla

DESEMBER

1.

miðvikudagur Kennarafundur 3: Undirbúningur fyrir jólatónleika og jólaheimsóknir
Aðventustund kl. 17: Kveikt á jólutrénu á Patreksfirði með þátttöku
tónlistarskóla
8.
miðvikudagur Jólatónleikar í FHP: einleikur, samleikur, fornámshópar og hljómsveitir
9.
fimmtudagur Jólatónleikar með hátíðarbrag í Bíldudalskirkju og Patrekskirkju
13.-16. mán.-fim.
Óhefðbundnir dagar: Jólastundir með leikskólabörnum, á bókasafni,
og heimsóknir á sjúkrahús, Muggstofu og í Selið.
17.
föstudagur
Jólaleyfi hefst

JANÚAR 2022

3.
19.

mánudagur
Kennsla hefst skv. stundaskrá
miðvikudagur Kennarafundur 4: starfsáætlun vorannar, hljómsveitir, tónleikar í febrúar o.fl.

FEBRÚAR

2.
7.
14.
15.
16.

miðvikudagur
mánudagur
mánudagur
þriðjudagur
miðvikudagur

17.-20. fim.-sun.
21.-25. mán.-fös.

Forskólastarf hefst fyrir leikskóladeild í Patreksskóla, 8-9 vikur á vorönn
Dagur tónlistarskólanna: Tónlistarmaraþon, opnir þematónleikar í sal skólans
Hljómsveitaræfingar hefjast
Heimsókn í Tjarnarbrekku: Tónlistarstund með leikskólabörnum á Bíldudal
Heimsókn í Araklett 3: Tónlistarstund með leikskólabörnum, nemendur
tónlistarskólans spila og syngja með börnunum í Arakletti
Vetrarfrí
Foreldravika: Foreldrar eru boðnir velkomnir í heimsókn í spilatíma til að
fylgjast með kennslu, fá góð ráð og upplýsingar um námsframvindu
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MARS

4.
mánudagur
9.
miðvikudagur
22.
miðvikudagur
24.-26. fim-lau
28.
29.

mánudagur
þriðjudagur

APRÍL

11.-18.
21.
miðvikudagur
22.
fimmtudagur
27.
miðvikudagur

MAÍ

4.
5.
11.

JÚNÍ

1.

Tónlistarskóli
Vesturbyggðar

Bolludagur: Leikið fyrir eldri borgara í Selinu
Kennarafundur 5: Undirbúningur viðburða í mars, tónleikar og námskeið
Heimsókn frá Arakletti 4: Leikskólabörn í Arakletti heimsækja tónlistarskólann
Námskeiðsdagar með Kristjönu Stefáns (söngur), Jóni Hilmari (gítar) og
Birgi Braga (trommur)
Miðsvetrartónleikar í FHP: einleikur, samspil, fornámshópar og hljómsveitir
Miðsvetrartónleikar á Bíldudal
Páskaleyfi
Síðasti vetrardagur: Leikið fyrir eldri borgara í Muggstofu
Sumardagurinn fyrsti
Kennarafundur 6: Undirbúningur fyrir námsmat, áfangapróf og vortónleika

miðvikudagur Áfangapróf
fimmtudagur Heimsókn í Tjarnarbrekku: Tónlistarstund með leikskólabörnum á Bíldudal
miðvikudagur Heimsókn í Araklett 5: Tónlistarstund með leikskólabörnum, nemendur
Tónlistarskólans spila og syngja með börnunum í Arakletti
18.
miðvikudagur Vortónleikar í FHP: einleikur, samleikur, fornámshópar og hljómsveitir
19.
fimmtudagur Vortónleikar í Bíldudalskirkju
23.
miðvikudagur Síðasti kennsludagur
24.-25. þri.-mið.
Vorpróf
27.-31.fös-mán
Starfsdagar: Námsmat og frágangur
miðvikudagur Skólaslit

