
Kæru nemendur.
Þakka ykkur innilega þessa höfðinglegu kveðjustund. Það er ekki laust við að ég fari hjá 
mér og fái jafnvel örlítið ryk í augun.

Menntaskólinn í Reykjavík er mér ákaflega hjartfólginn og hér hef ég varið stórum hluta 
ævi minnar. Í mínum huga stendur Menntaskólinn í Reykjavík  fyrst og fremst fyrir 
nemendur og starfsfólk skólans bæði núverandi og fyrrverandi. 

Ég hef verið mikill gæfumaður, minn draumur sem ungur maður var að hefja fjárbúskap og 
gerast bóndi en tilviljanir ollu því að fyrir mér lá sá starfsvettvangur að fá að stýra líflegu 
búi af allt öðrum toga. Næsta sunnudag þann 1. október fagna ég þeim áfanga að liðin 
verði 50 ár frá því að ég kom fyrst inn í MR, þegar ég hóf nám í 3. bekk. Hér hef ég 
semsagt verið síðan! Fyrst sem nemandi, þá kennari og síðustu árin einnig við stjórn 
skólans. Reyndar tók ég mér ársleyfi frá MR fyrsta árið eftir stúdentspróf. Öll þessi hálfa 
öld hefur verið mér afar ánægjulegur tími þótt síðustu árin hafi nú verið sérstaklega 
annasöm. 

Ég held að undir minni stjórn, í samvinnu við framúrskarandi og samviskusamt starfsfólk 
og yndislega nemendur skólans hafi okkur tekist að standa hér að góðum skóla þar sem 
okkur er umhugað um að nemendum okkar líði vel og að þeim standi til boða að stunda 
metnaðarfullt nám,  stutt af öflugu og fjölbreyttu félagslífi þeirra. 

Þótt margt hafi tekist vel í rektorstíð minni og ég gangi sáttur frá borði eru  tvö mál sem 
mér þykir ákaflega miður að viðurkenna ósigur í. Það megið þið þó gjarnan vita að ég 
reyndi allt sem í mínu valdi lá til þess að ná þeim málum í gegn. Annað málið var að verja 
námsframboð skólans þannig að nemendum byðist að stunda hér fjögurra ára nám á 
framhaldsskólastigi, strax að loknum 9. bekk grunnskólans og hitt var að bæta húsakost 
skólans þannig að nemendur í Menntaskólanum hlytu sömu skilyrði til náms og þekkist í 
öðrum framhaldsskólum landsins. Reyndar hefur staðan á húsnæðismálum skólans  verið 
stjórnvöldum til mikils vansa um langt skeið. Þessi tvö mál sem ég segi nú oft að ég 
viðurkenni ósigur í, eru þó ekkert nema óleyst verkefni sem færast yfir á hendur nýs 
rektors. Ég hef fulla trú á því að eftirmaður minn fylgi þessum málum eftir af krafti og að 
ekki líði á löngu þar til Menntaskólaþorpið verði að veruleika. Eins er aldrei að vita nema 
öflug innspýting í menntamálastefnu stjórnvalda veiti svigrúm fyrir meiri fjölbreytni í 
námsvali unga fólksins okkar áður en langt um líður.

Að þessu sögðu er þó vert að greina ykkur frá því að þrátt fyrir þessu tvö óleystu verkefni 
er ég mjög sáttur við mín störf og sérstaklega er ég ánægður með hversu farsælt 
skólastarfið okkar er.

Við þessi tímamót vil ég fá að flytja ykkur mínar bestu óskir og vonir um að skólinn megi 
eflast og dafna vel á komandi árum. Ég óska nýjum rektor góðs gengis við að berjast fyrir 
bættum hag skólans og ég tel að hann taki við góðu búi. Jafnframt vona ég að það verði 
áfram keppikefli skólans að nemendum bjóðist að stunda hér krefjandi nám stutt af öflugu 
félagslífi nemenda. Markmið skólans hefur verið og vonandi verður svo áfram, að bjóða 
nemendum nám sem veitir þeim úrvals menntun til undirbúnings háskólanámi hvort sem er
á Íslandi eða erlendis. Það eru mér mikil forréttindi að hafa fengið að starfa með 
yndislegum og efnilegum nemendum og hafa margir þeirra lagt á sig mikla vinnu við að 
keppa og koma fram fyrir hönd skólans. Hér er úrvalslið ungs fólks sem stígur á stokk fyrir 
hönd skólans, ýmist í keppnum í margvíslegum greinum milli skóla, vegna undirbúnings á 
viðburðum á vegum skólans eða hvar sem getur að líta í litríku félagslífi nemenda. 

Það hefur vissulega verið mikið lán að hafa fengið að stýra skóla með jafn efnilegum 
nemendum og samhentu starfsliði og hér er og hef ég litið á samfélag okkar sem nokkurs 
konar fjölskyldu þar sem allir hjálpast að. Þótt ég láti nú af rektorsstarfinu á mánudaginn er
ég ekki hættur í MR. Vonandi fæ ég að kenna hér stærðfræði í nokkur ár enn og hlakka ég 
mikið til að fá að snúa mér aftur alfarið að stærðfræðikennslu. Ég þakka Elínu Maríu 
Árnadóttur inspector scholae og öllum nemendum skólans af öllu hjarta fyrir að standa fyrir
þessari glæsilegu athöfn hér í dag. Ég er djúpt hrærður yfir hlýhug ykkar í minn garð og 
þeim heiðri og virðingu sem þið sýnið mér við þessi tímamót í mínu lífi. Megi gæfa fylgja 
ykkur öllum í framtíðinni.


