
Um styrkþegar úr Afreks- og hvatningarsjóði stúdenta Háskóla Íslands 2018 

Ágúst Pálmason Morthens brautskráðist frá Menntaskólanum í Reykjavík í vor. Hann hefur lagt stund 

á knattspyrnu hjá Breiðablik samhliða námi sínu og stefnir á nám í vélaverkfræði í Háskóla Íslands í 

haust. 

Ása Berglind Böðvarsdóttir var dúx Menntaskólans í Kópavogi við brautskráningu vorið 2017 en hún 

var með hæstu einkunn sem gefin hefur verið við skólann. Ása Berglind hlaut ýmis verðlaun við 

útskrift, m.a. í íslensku, ensku, þýsku og sálfræði en hún hyggur á nám í síðastnefndu greininni í 

Háskóla Íslands í haust. 

Birta Lind Atladóttir brautskráðist frá Framhaldsskólanum í Mosfellsbæ í desember 2016 og var dúx 

skólans. Hún hlaut verðlaun fyrir framúrskarandi námsárangur í ýmsum námsgreinum. Í námi sínu 

kom hún m.a. að vinnslu myndbanda fyrir rafbók um geðklofa sem kennari hennar vann en bókin er 

ætluð nemendum í sálfræði. Þá stofnaði hún og veitti Femínistafélagi Framhaldsskólans í Mosfellsbæ 

forystu í eitt ár en það starfar enn í dag. Birta Lind stefnir á nám í hagfræði í Háskóla Íslands. 

Bjarnveig Björk Birkisdóttir var semidúx Menntaskólans að Laugarvatni við brautskráningu kandídata 

í vor. Við útskrift hlaut hún ýmsar viðurkenningar, þar á meðal Menntaverðlaun Háskóla Íslands sem 

veitt voru í fyrsta sinn í framhaldsskólum landsins í vor. Hún var virk í félagslífi Menntaskólans á 

Laugarvatni, m.a. í leiklist og söng með kór menntaskólans. Bjarnveig Björk hyggur á nám í íslensku í 

haust. 

Davíð Sindri Pétursson brautskráðist frá Menntaskólanum við Hamrahlíð í vor og hlaut m.a. verðlaun 

fyrir góðan námsárangur í stærðfræði og öðrum raungreinum við útskrift. Hann státar bæði af 

miðprófi á píanói og baritón og er nú virkur í hljómsveit í Mosfellsbæ. Þá var hann í sigurliði 

Menntaskólans við Hamrahlíð í Boxinu - framkvæmdakeppni framhaldsskólanna. Davíð Sindri stefnir 

á nám í hugbúnaðarverkfræði. 

Elsa Jónsdóttir lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Reykjavík vorið 2017 og hlaut við 

brautskráningu verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í líffræði og erfðafræði. Hún á að baki langan 

feril í fimleikum með Gerplu, bæði sem keppandi og þjálfari yngri flokka, og var m.a. sýningarstjóri 45 

ára afmælisútgáfu vorsýningar íþróttafélagsins. Elsa hyggur á nám í læknisfræði í haust. 

Elvar Wang Atlason brautskráðist frá Menntaskólanum í Reykjavík í vor og var með fjórðu hæstu 

aðaleinkunn árgangsins við útskrift. Hann fékk fjölmörg verðlaun af því tilefni, m.a. í stærðfræði, 

eðlisfræði, tölvunarfræði, dönsku og sagnfræði. Elvar hefur verið afar virkur í ýmsum keppnum á 

vegum framhaldsskólanna og til að mynda verið í Ólympíuliði Íslands í stærðfræði alla sína 

menntaskólagöngu. Hann heldur á sína fjórðu Ólympíuleika í stærðfræði nú í sumar.  Meðfram námi 

hefur hann einnig sinnt færeyskukennslu fyrir Færeyingafélagið í Reykjavík. Elvar ætlar í stærðfræði í 

Háskóla Íslands í haust. 

Enar Kornelius Leferink var dúx Menntaskólans við Hamrahíð við brautskráningu í vor en hann lauk 

nærri 300 einingum í framhaldsskóla. Hann er í hópi þeirra sem hlutu Menntaverðlaun Háskóla 

Íslands sem veitt voru í fyrsta sinn í framhaldsskólum landsins í vor. Enar var forseti Nemendafélags 

Menntaskólans við Hamrahlíð síðastliðinn vetur og þá hefur hann setið í stjórn Sambands íslenskra 

framhaldsskólanema. Enar hefur bæði sungið með Kór Menntaskólans við Hamrahlíð og 

Hamrahlíðarkórnum og þá hefur hann lokið framhaldsnámi í píanóleik og verið píanóleikari í 

Sinfóníuhljómsveit tónlistarskólanna. Enar hyggur á nám í iðnaðarverkfræði í Háskóla Íslands í haust. 

Erla Björk Sigurðardóttir var semidúx við brautskráningu frá Verzlunarskóla Íslands í vor en hún bjó í 

Danmörku til 15 ára aldurs. Erla Björk æfði bæði sund og handknattleik sem barn en í 



Verzlunarskólanum lét hún m.a. til sín taka í kór skólans og þá leggur hún einnig stund á píanónám. Í 

gegnum nám sitt í Verzlunarskólanum stofnaði Erla Björk ásamt samnemendum sínum 

Súkkulaðismiðjuna sem hefur þegar hafið framleiðslu á súkkulaði. Erla Björk hyggst hefja nám í 

hagfræði í Háskóla Íslands í haust.  

Guðrún Sólveig Sigríðardóttir var dúx Menntaskólans í Reykjavík við útskrift vorið 2017. Hún státar af 

tíu ára píanónámi og eftir útskrift úr menntaskóla starfaði hún sem sjálfboðaliði í Argentínu þar sem 

hún kenndi  fátækum börnum ýmsar námsgreinar. Þá fór hún einnig til Brasilíu og vann þar á 

frístundaheimili með fátækum börnum. Guðrún Sólveig er nú komin heim og stefnir á nám í lögfræði í 

haust. 

Gunnar Sigurðsson brautskráðist frá Menntaskólanum við Hamrahlíð í haust. Samhliða grunn- og 

framhaldsskólanámi lagði hann stund á brasilískt jiu jitsu og muay thai hjá bardagaíþróttafélaginu 

VBC og státar af þremur Íslandsmeistaratitlum í brasilísku jiu jitsu. Hann hefur einnig þjálfað börn og 

unglinga í greininni og hyggst halda því áfram ásamt því að æfa sjálfur eftir að háskólanám hefst. 

Gunnar hyggur á nám í rafmagns- og tölvuverkfræði. 

Helgi Sigtryggsson er alinn upp í Ólafsvík en fluttist til Reykjavíkur til þess að sækja nám við 

Menntaskólann í Reykjavík þaðan sem hann brautskráðist í vor sem semidúx. Við útskrift hlaut hann 

fjölda verðlauna í hinum ólíku námsgreinum. Á menntaskólaárunum náði hann afar góðum árangri í 

hinum ýmsu raungreinakeppnum og forritunarkeppni framhaldsskólanna. Þá tók hann enn fremur 

virkan þátt í félagslífi MR auk þess sem hann æfði knattspyrnu um árabil. Helgi hyggst hefja nám í 

hugbúnaðarverkfræði í haust. 

Hólmfríður María Þórarinsdóttir var dúx Kvennaskólans í Reykjavík við brautskráningu kandídata 

vorið 2016 og hlaut fjölda viðurkenninga. Hún vill láta að sér kveða á sviði jafnréttismála og hyggur á 

nám í mannfræði og kynjafræði í Háskóla Íslands í haust.  

Hörður Tryggvi Bragason er dúx Menntaskólans í Reykjavík í ár en hann útskrifaðist með fimmtu 

hæstu einkunn sem gefin hefur verið við skólann og hlaut verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í 

fjölmörgum námsgreinum. Hann dvaldi eitt ár sem skiptinemi á Spáni á menntaskólaárunum og talar 

spænsku reiprennandi en hann hefur nýtt tungumálakunnáttuna við störf á vegum 

ferðaskrifstofunnar Mundo. Þá sat hann m.a. í ritstjórnum tímarita og blaða sem gefin voru út í MR. 

Hörður Tryggvi stefnir á nám í læknisfræði í haust. 

Inga Rósa Böðvarsdóttir brautskráðist frá Menntaskólanum í Kópavogi á haustmisseri 2017 eftir 

þriggja og hálfs árs nám. Við útskrift hlaut hún sex viðurkenningar, þar á meðal á sviði bókfærslu og 

viðskipta- og hagfræðigreina og hyggur hún á nám í fjármálahagfræði í Háskóla Íslands í haust.  

Ingibjörg Ragnheiður Linnet lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum við Hamrahlíð í desember 2017 

og fékk viðurkenningu fyrir ágætan námsárangur. Hún hefur enn fremur lokið framhaldsprófi bæði í 

trompetleik og á píanó, hvort tveggja frá Menntaskóla í tónlist. Ingibjörg Ragnheiður hefur komið 

fram með fjölmörgum hljómsveitum, þar á meðal Orkester Norden og Ungsveit Sinfóníuhljómsveitar 

Íslands, og þá syngur hún með Hamrahlíðarkórnum. Hún er enn fremur formaður ungmennaráðs 

Barnaheilla og meðlimur í ungmennaráði Menntamálastofnunar. Ingibjörg stefnir á nám í 

læknisfræði. 

Írena Rut Stefánsdóttir var dúx Menntaskólans að Laugarvatni við brautskráningu nú í vor og hlaut 

viðurkenningar fyrir afburðaárangur á stúdentsprófi. Hún var afar virk í félagsstarfi skólans, þar á 

meðal í nemendafélagi og kór. Írena Rut hyggur á nám í lífeindafræði í haust. 



Jiayu Jiang lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum við Hamrahlíð í vor og hlaut viðurkenningu fyrir 

góðan árangur í efnafræði. Hún flutti hingað til lands frá Kína árið 2011 og hefur lagt mikla áherslu á 

að tileinka sér íslenska tungu. Jiayu hefur látið til sín taka á danssviðinu, bæði samkvæmisdönsum og 

götudansi, og var meðal annars í sjónvarpsþáttunum Battlað í borginni á Stöð 2. Hún stefnir á 

læknisfræði í Háskóla Íslands í haust. 

Jóhann Gísli Ólafsson lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum við Hamrahlíð vorið 2017 og fékk 

verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í íslensku og sögu við útskrift. Hann státar enn fremur af 

framhaldsprófi í semballeik og miðprófi í píanóleik og námi í tölvutónlist og hljóðupptökum. Hann 

hefur tekið þátt í ýmiss konar tónlistarstarfi sem semballeikari, m.a. með Sinfóníuhljómsveit 

tónlistarskólanna, Sinfóníuhljómsveit unga fólksins og strengjasveitum. Jóhann Gísli hyggst hefja nám 

í sagnfræði í haust. 

Karólína Andrea Gísladóttir var dúx Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi í vor og var verðlaunuð 

fyrir frábæran árangur í námi, m.a. í erlendum tungumálum, íslensku og raungreinum. Hún á að baki 

píanónám og þá lék hún lengi knattspyrnu með ÍA. Karólína hefur sett stefnuna á nám í læknisfræði í 

haust. 

Katarina K. Kekic var dúx við brautskráningu úr Verzlunarskóla Íslands í fyrravor og hlaut m.a. 

viðurkenningu fyrir framúrskarandi árangur í viðskiptagreinum. Hún hyggur á nám í 

hugbúnaðarverkfræði í haust í Háskóla Íslands. 

Katrín Agla Tómasdóttir brautskráðist frá Menntaskólanum í Reykjavík í vor. Hún var í Gettu betur 

liði skólans þrjú af fjórum árum sem hún dvaldi þar en auk þess tók hún virkan þátt í félagslífi skólans 

og var m.a. formaður Femínistafélags MR. Katrín Agla hyggst hefja nám í eðlisfræði í haust. 

Kári Steinn Aðalsteinsson brautskráðist frá Menntaskólanum við Hamrahlíð um síðustu jól og var þá 

dúx skólans. Hann hlaut m.a. verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í stærðfræði og hyggst hefja nám 

í rafmagns- og tölvuverkfræði í haust. 

Lingxue Guan brautskráðist frá Menntaskólanum við Hamrahlíð í vor. Hún dvaldi mestallan 

grunnskólaaldur í Kína en fluttist hingað aftur ári áður en hún hóf menntaskólagöngu og lagði mikið á 

sig til þess að ná tökum á íslenskri tungu. Lingxue hyggur á nám í umhverfis- og byggingarverkfræði. 

María Ármann lauk stúdentsprófi frá Verzlunarskóla Íslands í vor og fékk bæði viðurkenningu fyrir 

framúrskarandi árangur í stærðfræði og frábæran árangur á stúdentsprófi. Samhliða stúdentsprófi 

stundaði hún bóklegt og verklegt nám við danslistarskóla JSB á listdansbraut og útskrifaðist þaðan úr 

diplómanámi 2017. Hún stundar einnig hestamennsku. María stefnir á nám í hagnýttri stærðfræði á 

hausti komanda. 

Matthildur Kemp Guðnadóttir lauk stúdentsprófi frá Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra á 

Sauðárkróki í desember 2017. Hún lét til sín taka í félagslífi skólans og var meðal annars formaður 

nemendafélagsins eitt ár. Þá hefur hún lagt stund á fiðlunám og leikið bæði með Sinfóníuhljómsveit 

Norðurlands og Ungsinfóníunni. Enn fremur hefur hún stundað golf af kappi. Matthildur hyggur á 

nám i í læknisfræði í haust.  

Rannveig Hlín Jóhannesdóttir lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Kópavogi í desember 2017 og 

hlaut viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í félagsfræði. Hún dvaldi þrjá mánuði í Malaví í upphafi 

þessa árs þar sem hún sinnti kennslu í sjálfboðaliðastörfum. Rannveig Hlín er nú komin heim og 

hyggst hefja nám í grunnskólakennarafræði í haust. 



Selma Rún Bjarnadóttir var dúx Flensborgarskóla í Hafnarfirði við brautskráningu stúdenta í 

desember síðastliðnum. Hún hlaut fjölmörg verðlaun við útskriftina, m.a. fyrir góðan árangur í 

raungreinum, íslensku og tungumálum. Samhliða námi sínu í Flensborgarskóla lagði Selma Rún stund 

á dans við Listdansskóla Íslands og þá á hún að baki tíu ára fiðlunám. Selma Rún hyggst hefja nám í 

læknisfræði í haust. 

Smári Snær Sævarsson lauk í vor stúdentsprófi frá Verzlunarskóla Íslands og hlaut verðlaun fyrir 

afburðaárangur í námi. Hann var afar virkur í félagslífi Verzlunarskólans á meðan á námi stóð og hefur 

einnig starfað á vegum Lions-hreyfingarinnar. Hann stundar enn fremur golf og Crossfit af kappi. 

Smári Snær stefnir á nám í hagnýttri stærðfræði í Háskóla Íslands í haust. 

Tómas Halldórsson var dúx Menntaskólans við Sund við brautskráningu skólans í vor og hlaut 

verðlaun fyrir framúrskarandi námsárangur í stærðfræði, líffræði og ensku á stúdentsprófi. Tómas 

stefnir á nám í jarðfræði í haust. 

Valgerður Jónsdóttir brautskráðist frá Menntaskólanum í Reykjavík í vor með glæsilegum árangri. 

Hún æfði sund í yfir áratug og í menntaskóla tók hún m.a. þátt í evrópsku samstarfsverkefni með 

skólafélögum sínum sem hverfðist um vatn frá ýmsum hliðum. Valgerður hyggur á nám í læknisfræði í 

haust. 

Vignir Már Másson var dúx Fjölbrautaskólans í Breiðholti við brautskráningu í vor. Hann er í hópi 

þeirra nemenda framhaldsskólanna sem tóku við Menntaverðlaunum Háskóla Íslands en auk þess 

fékk hann ýmis önnur verðlaun við útskrift. Vignir Már gegndi ýmsum trúnaðarstörfum í félagslífi 

Fjölbrautaskólans í Breiðholti og þá var hann í Gettu betur liði skólans frá 2015-2018. Vignir Már 

hefur lengi lagt stund á knattspyrnu með Leikni auk þess sem hann hefur sinnt tónlistariðkun. Vignir 

Már stefnir á nám í heimspeki í haust. 

Þórhildur Elínardóttir Magnúsdóttir brautskráðist frá Menntaskólanum við Hamrahlíð eftir fimm 

anna nám í desember 2017. Hún hefur verkið virk í félagsstörfum innan og utan MH og stofnaði m.a. 

félag hinsegin nemenda við skólann. Hún er yngsta manneskjan sem setið hefur í stjórn Samtakanna 

´78 og m.a. tekið þátt í jafningjafræðslu samtakanna. Auk þess hefur hún verið í ráðgjafarhópi 

Umboðsmanns barna og ungmennaráði Barnaheilla og verið skáti í tíu ár. Þórhildur hyggur á nám í 

kínverskum fræðum.  

 

 


