
Um styrkþega Afreks- og hvatningarsjóðs stúdenta Háskóla Íslands 2019 

Aðalbjörg Brynja Pétursdóttir brautskráðist frá Borgarholtsskóla fyrir síðustu jól með hæstu 

meðaleinkunn af náttúrufræðibraut skólans. Hún hyggur á nám í hjúkrunarfræði í Háskóla Íslands í 

haust.  

Arndís Ósk Magnúsdóttir brautskráðist frá Framhaldsskólanum í Austur-Skaftafellssýslu eftir tveggja 

og hálfs árs nám í vor og var dúx skólans. Hún hlaut fjölmörg verðlaun fyrir framúrskarandi 

námsárangur við útskrift, þar á meðal Menntaverðlaun Háskóla Íslands. Arndís var afar virk í 

félagsstarfi skólans og gegndi m.a. stöðu formanns nemendafélags FAS auk þess sem hún sigraði í 

þýskuþraut framhaldsskólanema á öðru ári sínu í framhaldsskóla. Hún stefnir á nám í lögfræði í haust. 

Árni Daníel Árnason lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Reykjavík í vor með ágætiseinkunn. 

Árni hefur auk þess lokið framhaldsprófi í trompetleik og m.a. leikið með fjölmörgum sveitum, þar á 

meðal Ungsveit Sinfóníuhljómsveitar Íslands og Sinfóníuhljómsveit áhugamanna. Enn fremur hefur 

hann lagt stund á Boot Camp og ýmsar aðrar íþróttir í gegnum tíðina og gegndi einnig ýmsum 

félagsstörfum í MR. Árni Daníel hyggur á nám í læknisfræði á hausti komanda. 

Erna Sól Sigmarsdóttir útskrifaðist frá Menntaskólanum á Akureyri í fyrravor sem dúx skólans. Hún á 

einnig að baki píanónám og náði góðum árangri landskeppninni í efnafræði á meðan á 

framhaldsskólanámi stóð. Þá æfði hún og kenndi dans samhliða framhaldsskólanámi og mun keppa 

með landsliði Íslands á heimsmeistaramótinu í listdansi í sumar. Erna hefur sett stefnuna á nám í 

sameindalíffræði í haust. 

Fannar Steinn Aðalsteinsson brautskráðist með ágætiseinkunn frá Verzlunarskóla Íslands í fyrravor 

og hlaut við það tilefni fjölmörg verðlaun fyrir framúrskarandi námsárangur, m.a. fyrir 

afburðaárangur á stúdentsprófi. Hann á enn fremur að baki gítarnám og var virkur í  félagsstarfi í 

námi sínu í Versló. Fannar stefnir á nám í hugbúnaðarverkfræði í haust. 

Guðmundur Freyr Gylfason var dúx Fjölbrautaskólans í Breiðholti við brautskráningu í vor og var m.a. 

verðlaunaður fyrir bestan árangur í raungreinum, stærðfræði og spænsku. Þá hlaut hann einnig 

Menntaverðlaun Háskóla Íslands. Guðmundur dvaldi eitt ár sem skiptinemi á Spáni á meðan á 

framhaldsskólanámi stóð og þá starfaði hann sem leiðbeinandi í stærðfræðiveri FB í námi sínu. Það 

kemur því ekki á óvart að Guðmundur hyggur á nám í hagnýttri stærðfræði í Háskóla Íslands í haust. 

Guðrún Edda Haraldsdóttir var dúx Háskólabrúar Keilis við brautskráningu í vor með eina hæstu 

meðaleinkunn sem gefin hefur verið við skólann. Hún hefur í hyggju að starfa sem stærðfræðikennari 

í efri bekkjum grunnskóla og stefnir því á nám í grunnskólakennarafræði með áherslu á stærðfræði í 

haust. 

Hafsteinn Rúnar Jónsson lauk stúdentsprófi frá Verzlunarskóla Íslands með ágætiseinkunn á síðasta 

ári. Hann hlaut m.a. Menntaverðlaun Háskóla Íslands við brautskráningu. Hafsteinn státar af 

framhaldsprófi í píanóleik og í Verzlunarskólanum náði hann m.a. mjög góðum árangri í 

frumkvöðlakeppni skólans við þróun vöru sem nú er komin á markað. Hafsteinn hyggur á nám í 

iðnaðarverkfræði á hausti komanda. 

Hugi Kjartansson var semidúx við brautskráningu frá Menntaskólanum við Hamrahlíð fyrir síðustu 

áramót. Söngur hefur skipað stóran sess í lífi hans og hefur hann lokið 6. stigi í söng frá Söngskólanum 

í Reykjavík auk þess sem hann leggur nú stund á píanónám. Hugi var í Kór Menntaskólans við 

Hamrahlíð og síðar Hamrahlíðarkórnum og er nýkominn heim úr tónleikaferðalagi með kórnum og 

Björk Guðmundsdóttur til New York. Hugi hefur sett stefnuna á nám í íslensku í Háskóla Íslands.  



Inga Lilja Ásgeirsdóttir var dúx Kvennaskólans í Reykjavík nú í vor með hæstu meðaleinkunn sem 

gefin hefur verið við skólann. Hún lagði stund á fimleika á yngri árum en hefur um árabil æft dans og 

jafnframt lagt stund á píanónám. Inga var m.a. verðlaunuð fyrir frábæran árangur í efnafræði í 

Kvennaskólanum og hún hyggur á nám í efnaverkfræði í Háskóla Íslands í haust. 

Ingunn Rós Kristjánsdóttir brautskráðist frá Menntaskólanum á Ísafirði í fyrravor með ágætiseinkunn 

og fékk fjölda verðlauna við útskrift, þar á meðal Menntaverðlaun Háskóla Íslands. Hún var afar virk í 

félagsstarfi skólans, m.a. í tengslum við þátttöku skólans í Morfís og Gettu betur. Auk þess lagði hún 

stund á tónlistarnám samhliða framhaldsskólanámi. Ingunn stefnir á nám í sálfræði í haust. 

Ísól Lilja Róbertsdóttir útskrifaðist frá Fjölbrautaskóla Snæfellinga í fyrravor og var sem dúx með 

hæstu meðaleinkunn sem gefin hefur verið í sögu skólans. Við brautskráningu hlaut hún m.a. 

Menntaverðlaun Háskóla Íslands. Samhliða grunnskóla- og framhaldsskólanámi stundaði hún 

tónlistarnám og státar af miðprófi í bæði píanóleik og á alt-saxófón. Síðustu mánuði hefur Ísól dvalið 

við lýðháskóla í Danmörku en hún hyggur á nám í eðlisfræði með áherslu á stjarnvísindi í Háskóla 

Íslands í haust.  

Jón Helgi Sigurðsson lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Reykjavík í vor með ágætiseinkunn og 

var í fyrsta árangnum sem lauk þriggja ára stúdentsprófi frá skólanum. Við brautskráningu hlaut hann 

ýmis verðlaun, þar á meðal Menntaverðlaun Háskóla Íslands. Jón Helgi lét að sér kveða í 

félagsstörfum í MR og iðkar knattspyrnu af miklu kappi, bæði með KR og Knattspyrnufélagi 

Vesturbæjar (KV). Jón Helgi stefnir á nám í rafmagns- og tölvuverkfræði við Háskóla Íslands í haust. 

Júlía Huang brautskráðist frá Menntaskólanum í Reykjavík í vor og hlaut m.a. viðurkenningu fyrir störf 

sín sem nemendaráðgjafi í skólanum, sem fólst m.a. í kynningu á skólanum út á við og aðstoð við 

samnemendur. Júlía er fædd í Kína og kínverska er hennar móðurmál en hún hefur undanfarin 14 ár 

búið hér á landi. Júla hefur sett stefnuna á nám í efnaverkfræði í haust. 

Katrín María Timonen lauk stúdentsprófi frá Verzlunarskóla Íslands í fyrravor með ágætiseinkunn og 

var m.a. verðlaunuð fyrir árangur í frönsku og alþjóðagreinum. Á menntaskólaárunum lagði hún m.a. 

stund á dans auk þess að vera virk í alþjóðasamskiptaverkefnum innan Versló á vegum Nordplus og 

Erasmus+. Katrín hefur dvalið undanfarið ár við frönskunám í Montpellier og hyggst halda því áfram á 

næsta ári því hún er skráð í frönsk fræði í Háskóla Íslands.  

Margrét Snorradóttir brautskráðist með ágætiseinkunn frá Menntaskólanum í Reykjavík í vor og var í 

fyrsta árganginum sem lauk þriggja ára stúdentsprófi frá skólanum. Við brautskráningu fékk hún m.a. 

viðurkenningu fyrir góðan árangur i ensku, sögu, íslensku og stærðfræði og einnig fyrir störf við 

nemendaráðgjöf. Margrét tók þátt í Stærðfræðikeppni framhaldsskólanna öll árin í menntaskóla með 

góðum árangri og þá var hún virk í femínistafélögum bæði í grunn- og framhaldsskóla og hefur m.a. 

haldið TEDx-fyrirlestur um kynjafnrétti ásamt vinkonu sinni. Hún hefur einnig verið virk í kórastarfi, 

m.a. í Háskólakórnum þótt hún hefji ekki nám í skólanum fyrr en í haust en hún hyggst leggja stund á 

stærðfræði. 

Marín Matthildur Jónsdóttir var semidúx við brautskráningu Verzlunarskóla íslands í vor og hlaut 

m.a. verðlaun í sagnfræði við það tækifæri. Hún stundar körfuknattleik og varð Íslands-, deildar- og 

bikarmeistari með meistaraflokki Vals á nýliðnu keppnistímabili. Marín hyggur á nám í stærðfræði 

með eðlisfræði sem kjörsvið í Háskóla Íslands í haust. 

Melkorka Gunborg Briansdóttir var dúx Menntaskólans við Hamrahlíð í brautskráningu fyrir síðustu 

áramót en hún brautskráðist með aðra hæstu meðaleinkunn sem gefin hefur verið í sögu skólans. 

Samhliða náminu lagði hún stund á píanónám og lauk í vor framhaldsprófi klassískum píanóleik. Þá 



var Melkorka afar virk í félagsstarfi MH og tók m.a. þátt í starfi leikfélags skólans, málfundafélagsins 

og ritstjórn Framhaldskólablaðsins auk þess sem hún söng með kór Menntaskólans við Hamrahlíð. 

Hún syngur nú með Hamrahlíðarkórnum sem er nýkominn heim úr tónleikaferð með Björk 

Guðmundsdóttur. Melkorka hyggst hefja nám í almennri bókmenntafræði og fjölmiðlafræði í Háskóla 

Íslands í haust. 

Ragnheiður Ingunn Jóhannsdóttir brautskráðist með ágætiseinkunn frá Menntaskólanum í Reykjavík 

í vor og hlaut m.a. Menntaverðlaun Háskóla Íslands við útskrift. Ragnheiður stundaði tvöfalt 

tónlistarnám samhliða menntaskólanámi og hefur lokið framhaldsprófi í bæði söng og fiðluleik. Þá var 

hún afar virk í félagsstarfi MR, gegndi t.a.m. starfi gjaldkera Skólafélagsins á síðasta skólaárinu og tók 

þátt í uppfærslum leikfélagsins Herranætur, Morfísliði skólans og í Söngkeppni framhaldsskólanna 

fyrir hönd MR á meðan á skólagöngunni stóð. Ragnheiður fékk fjölmargar viðurkenningar við útskrift, 

þar á meðal í sagnfræði, og stefnir hún á nám í greininni í Háskóla Íslands í haust.  

Rán Finnsdóttir var dúx Menntaskólans á Egilsstöðum við brautskráningu skólans nú í vor og hlaut 

m.a. viðurkenningar fyrir framúrskarandi árangur í íslensku og raungreinum. Á menntaskólaárunum 

dvaldi hún eitt ár sem skiptinemi á Spáni og er altalandi á spænsku. Þá hefur tónlist skipað stóran 

sess í lífi Ránar en hún hefur bæði lokið miðprófi á fiðlu og í klassískum söng. Hún hefur verið virk í 

kórastarfi fyrir austan og þá hefur hún spilað með nýstofnaðri Sinfóníuhljómsveit Austurlands. Rán 

hyggur á nám í verkfræðilegri eðlisfræði í haust. 

Samra Begic brautskráðist með ágætiseinkunn frá Fjölbrautaskóla Snæfellinga í vor. Hún var virk í 

félagsstarfi skólans og auk þess lagði hún stund á knattspyrnu um árabil. Samra, sem er fædd í Bosníu 

en hefur búið á Íslandi frá þriggja ára aldri, stefnir á nám í íþrótta- og heilsufræði í haust. 

Sóley Arna Friðriksdóttir brautskráðist frá Menntaskólanum á Egilsstöðum í fyrravor og var þá dúx 

skólans. Hún á að baki langt nám í klarinettuleik og stundar nú söngnám og hefur lengi sungið með 

kórnum Liljunum. Þá var Sóley mjög virk í félagsstarfi Menntaskólans á Egilsstöðum, meðal annars 

sem formaður nemendafélagsins um tíma og í tónlistarfélagi skólans. Sóley Arna stefnir á nám í 

leikskólakennarafræði í haust. 

Sólrún Elín Freygarðsdóttir brautskráðist í vor frá Menntaskólanum í Reykjavík og hlaut ýmsar 

viðurkenningar við útskrift. Hún æfði handknattleik með Fylki um árabil og státar af fjölmörgum 

Íslandsmeistaratitlum með liðinu í yngri flokkum. Þá lét hún mikið til sín taka í félagsstarfi MR og tók 

þátt í fjölmörgum landskeppnum framhaldsskólanna en hún komst m.a. í úrslit líffræðikeppninnar í 

ár. Sólrún hefur lengi látið réttindi barna sig miklu varða og hefur m.a. setið í ráðgjafarhópi 

umboðsmanns barna frá árinu 2015. Sólrún hefur sett stefnuna á læknisfræði í Háskóla Íslands í 

haust.  

Sædís Karolina Þóroddsdóttir var dúx Menntaskólans í Reykjavík í vor við brautskráningu fyrsta 

árgangsins sem lýkur stúdentsprófi á þremur árum. Hún var með eina hæstu meðaleinkunn sem gefin 

hefur verið í sögu skólans og hlaut verðlaun í hinum ýmsu námsgreinum við útskrift. Sædís sigraði í 

landskeppninni í líffræði fyrr á árinu og þá talar hún fimm tungumál. Auk þess státar hún af þremur 

Íslandsmeistaratitlum í bardagaíþróttinni brasilísku jiu-jitsu. Sædís hyggur á nám í læknisfræði í haust.  

Telma Ólafsdóttir var dúx Menntaskólans á Ísafirði við brautskráningu í fyrravor og var verðlaunuð 

fyrir framúrskarandi árangur í raungreinum. Hún tók virkan þátt í félagslífi skólans og hefur sett 

stefnuna á iðnaðarverkfræði í Háskóla Íslands í haust. 

Tómas Ingi Hrólfsson brautskráðist frá Menntaskólanum við Hamrahlíð í vor. Hann hefur allt frá 

grunnskóla tekið þátt í ýmsum keppnum í eðlisfræði, efnafræði og stærðfræði, sigraði m.a. í 



landskeppni framhaldsskólanna í stærðfræði og efnafræði í ár ásamt því að vera ofarlega á lista í 

landskeppninni í eðlisfræði. Hann hefur tekið þátt í fjölmörgum alþjóðlegum samkeppnum í 

stærðfræði og er í liði Íslands sem tekur þátt í Ólympíumótinu í stærðfræði í Englandi í sumar. Þá var 

hann í liði MH í spurningakeppninni Gettu betur í vetur. Tómas hyggur á nám í stærðfræði í haust. 

Vigdís Gunnarsdóttir brautskráðist með þriðju hæstu meðaleinkunnina við brautskráningu frá 

Menntaskólinum í Reykjavík í vor og hlaut meðal annars verðlaun fyrir góðan árangur í raungreinum 

og forritun. Hún hefur tekið þátt í landskeppnum í raungreinum undanfarin ár og sigraði m.a. í 

landskeppninni í eðlisfræði í ár. Vegna árangurs síns í keppnunum var Vigdísi boðið sæti í 

landsliðunum í eðlisfræði, efnafræði og stærðfræði og ákvað hún að taka sæti í hinu síðastnefnda og 

heldur með því á ólympíumótið í stærðfræði í Englandi í sumar. Auk þess æfði Vigdís fimleika um 

árabil og stundaði sömuleiðis fiðlunám. Hún hefur sett stefnuna á nám í stærðfræði með eðlisfræði 

sem kjörsvið í Háskóla Íslands í haust. 

Weronika Natalia Wosik lauk stúdentsprófi frá Fjölbrautaskólanum í Garðabæ í vor og hlaut 

viðurkenningu fyrir framúrskarandi árangur í viðskiptagreinum við útskrift. Weronika flutti til Íslands 

við átta ára aldur og hefur lagt mikla áherslu á að tileinka sér tungumálið. Hún hyggur á nám í 

viðskiptafræði í haust. 

Þorsteinn Ívar Albertsson brautskráðist með ágætiseinkunn frá Menntaskólanum í Reykjavík í vor. 

Hann hefur látið mikið að sér kveða í landskeppnum framhaldsskólanna í raungreinum undanfarin ár 

og bauðst m.a. að taka sæti í landsliðum í bæði eðlisfræði og stærðfræði. Fyrrnefnda greinin varð 

fyrir valinu og því tekur hann þátt í Ólympíumótinu í eðlisfræði í Ísrael í sumar. Þorsteinn stundar 

einnig píanónám og æfði lengi frjálsar íþróttir. Hann stefnir á nám í læknisfræði í haust.  


