
1. Fundur skólaráðs Hofsstaðaskóla miðvikudaginn 9. nóvember kl. 15.00.  
 

Fundarmenn: Helga Margrét Pálsdóttir fulltrúi foreldra. Anna Þóra Jónsdóttir, Anna Ágústa 

Hauksdóttir, Anna Laxdal fulltrúar kennara og starfsmanna. Emil Nói Sigurhjartarson og Bergdís 

Þorsteinsdóttir fulltrúar nemenda. Sigurveig Sæmundsdóttir fulltrúi grenndarsamfélags og Margrét 

Harðardóttir skólastjóri. Hafdís Bára aðstoðarskólastjóri situr fundina og ritar fundargerð.  

1. Skólastjóri bauð nýtt skólaráð velkomið til starfa. Hún fundaði með fulltrúum nemenda fyrir 

þennan fund og fór yfir hlutverk skólaráðs með þeim og afhenti þeim skjal um skólaráðið.  

2. Starfsáætlun skólaárið 2016-2017. Fundarmenn höfðu kynnt sér áætlunina og hafa engar 

athugasemdir við hana. Skólaráðið samþykkir starfsáætlunina. Skólastjóri sendir skóladeild 

tilkynningu um að það. Starfsáætlanir grunnskólanna verða teknar fyrir á næsta fundi 

skólanefndar grunnskóla.  

3. Skólanámskrá Hofsstaðaskóla. Hún hefur verið í endurskoðun frá 2011. Búið er að vinna 

námsgreinahluta með hæfniviðmiðum. Mikil vinna liggur að baki en hún nýtist kennurum vel 

við gerð kennsluáætlana og vikuáætlana. Námgreinahlutar eru að birtast á vef skólans og er 

unnið í sk. A hluta sem er almennur hluti.  

4. Nemendafjöldi. Í skólanum eru nú 534 nemendur og er talsverð hreyfing. Nemendur flytja 

bæði úr bænum og í bæinn. Fjöldi í bekk er frá 19 og upp í 25 nemendur. Starfsmenn og 

nemendur finna fyrir fjölguninni bæði inni í bekkjum, á göngum og í matsal. Hávaði er oft á 

tíðum mikill og óróleiki í matsalnum sem sífellt er að verið að taka á. Nemendur og sérstaklega 

þeir eldri eru ótrúlega fljótir að borða og vilja komst út sem fyrst. Því miður eru of margir 

nemendur ekki tilbúnir til þess að sitja og njóta hádegisverðarins í þær 20 mínútur sem ætlaður 

eru í það.  

5. Foreldrasjóðir. Bannað var að hafa bekkjarsjóði í samræmi við lög um að skólinn eigi að vera 

gjaldfrjáls. Það var tilkynnt en foreldrar brugðust þannig við að ákveðið var að stofna sérstaka 

foreldrasjóði. Skólaráð er sammála því að sjóðirnir auki möguleika skólans á því að veita 

nemendum tækifæri til að upplifa, söfn og sýningar og styrkja bekkina sem hópa sem upplifa 

eitthvað jákvætt saman. Það eflir félagsþroska og  félagstengsl auk þess að jafna aðstöðumun 

barna. Jafnan er innheimt hóflegt gjald sem áætlað er fyrirfram út frá því sem fyrirhugað er að 

gera með börnunum yfir skólaárið.  

6. Tómstundaheimilið Regnboginn. Þar eru 240 börn skráð þótt ekki séu öll alla daga. Starfsemin 

er mjög flókin, mikill erill og hraði. Börnin eru að koma og fara í tómstundastarf fram eftir 

deginum. Málefni tómstundaheimilanna eru mikið rædd á meðal skólastjórnenda í bænum 

enda verkefnið þungt og flókið. Frístundabíllinn var t.d í byrjun of lítill, starfsmenn eru of fáir  

enda illa launað starf. Í raun er um að ræða „umferðarmiðstöð með veitingaþjónustu“ því 

formlegt tómstundastarf er ill mögulegt. Það er hægt að bjóða upp á slíkt starf ca. einu sinni í 

viku því þá er nægt starfsfólk. Tómstundaheimilið hefur aðgang að sal í íþróttahúsinu Mýrinni 

þrjá daga í viku. Verið er að skoða æfingatíma barnanna og hvort hægt sé að samræma meira. 

Erfitt er að breyta skólatíma þannig að allir skólar byrji á sama tíma á morgnana og séu búnir á 

sama tíma.  

7. Önnur mál: 

a. Skipting fótboltavalla. Sú breyting var gerð að skipta battavellinum þannig að einu 

sinni í viku eiga stelpurnar í 5. – 7. bekk völlinn, strákarnir einu sinni og svo er 

blandaður tími einu sinni í viku. Stelpurnar eru mjög ánægðar og öflugar í að spila. 

Strákarnir eru ekki jafn ánægðir en fylgjast vel með stelpunum. Margar stelpur sem 

ekki hafa tekið þátt í fótboltanum hingað til eru farnar að taka þátt í honum.  



b. Vinaliðaverkefnið. Nemendur eru spurðir um upplifun sína af Vinaliðaverkefninu. Þeir 

upplifa það jákvætt en það séu jafnvel of margar stöðvar því sumar eru ekki valdar eða 

fækka skiptunum. Verkefnið hefur ekki verið tekið upp í yngri deild.  

c. Hringtorgið við skólann. Skólastjóri hefur sent foreldrum all mörg bréf til þess að vekja 

athygli á því hvernig á að nota hringtorgið og greiða þannig fyrir umferðinni við 

skólann. Eitt foreldri vill styðja skólann í að setja upp leiðbeingaskilti við hringtorgið. 

Umferðin er mjög mikil og tekur langan tíma að skila börnunum af sér í skólann. 

Skólaráð tekur vel í að gera tilraun með það. 

d. Mjólkuráskrift er hætt. Ákveðið var að hætta með mjólkuráskrift og það sama hafa 

aðrir skólar í bænum gert.  

e. Erlendir skólaliðar. Spurt er hvernig nemendur og foreldrar upplifa skólaliðana sem 

ekki tala íslensku. Flestir skilja talsvert í íslensku og tala hana líka og eru að læra 

tungumálið. Einn skólaliði talar ennþá ensku og eru nemendur duglegir að æfa sig í að 

tala við hann.  

f. Skólastarfið. Almennt eru nemendur og skólaráðsmenn ánægðir með skólabyrjun og 

starfið það sem af er. Blendnar tilfinningar hjá nemendum að þurfa brátt að kveðja 

skólann sinn og fara annað.  

g. Niðurstöður samræmdra prófa. Foreldrar spyrja um niðurstöður og framkvæmd 

samræmdra prófa. Tæknilega gekk framkvæmdin vel upp og 7. bekkingar eru þaulvanir 

að vinna á tölvur. Verið er að vinna úr niðurstöðum og verða þær kynntar á næsta 

fundi.  

Fundi slitið kl. 16.13.  

Hafdís Bára Kristmundsdóttir.  

 

 


