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Fundur skólaráðs miðvikudaginn 14. maí 2014 kl. 15.00. 

Fundinn sátu: Áslaug María Sigurbjargardóttir fulltrúi foreldra. Sigurveig Sæmundsdóttir fulltrúi 

grenndarsamfélags. Bergljót Vilhjálmsdóttir og Halldóra B. Sigurðardóttir fulltrúar kennara, Anna 

Laxdal fulltrúi starfsmanna. Samúel Ingi Daníelsson og Guðrún Margrét Bjarnadóttir fulltrúar 

nemenda auk Margrétar Harðardóttur skólastjóra og Hafdísar Báru Kristmundsdóttur 

aðstoðarskólastjóra. Gestir fundarins voru þau Fanný Axelsdóttir og Jón Axelsson frá Skólamat. 

1. Mötuneyti nemenda. Þau Fanný og Jón hafa fundað með skólaráðum nokkurra grunnskóla í 

bænum. Þau vilja gjarnan heyra raddir nemenda og foreldra og þiggja allar góðar ábendingar. 

Fulltrúar nemenda tjáðu sig um matinn og þykir hann yfirleitt góður en hvorugt borðar þegar 

fiskur er. Fiskiréttir þykja frekar einhæfir en þau eru sammála um að soðinn fiskur sé það sem 

er best borðað. Þau nefna grjónagraut og lasagne sem góðan mat, hamborgara og nýjan 

núðlurétt sem hefur slegið í gegn ásmat kjúklingasúpu með snakki. Sérfæðið þykir einhæft og 

vantar meiri fjölbreytni í það. Nemendum þykir of oft kjöt í raspi og sumar kjötbollur séu ekki 

góðar, meðlætið er yfirleitt gott en kartöflumús er ekki vinsæl. Þau Fanný og Jón sögðu frá 

því að þau hafi breytt um fisktegund í raspi því og það gangi betur eftir það. Fulltrúi foreldra 

talaði um að yngri börnin vilji heimilismat en þau eldri bragðmeiri mat. Vandinn er að lesa í 

hvað fólk á við þegar það talar um heimilismat og fulltrúar Skólamatar kalla eftir nánari 

útskýringum á því. Bent var á að stundum er hent miklu af matvælum og skólinn hefur vigtað 

það og borið saman hvað er í matinn þegar mestu er hent. Rætt var um mikilvægi þess að 

starfsfólkið sem skammtar matinn bjóði börnunum upp á litla skammta og hvetji þau til þess 

að smakka. Rætt var um aðgengi að ávöxtum og hvort hægt væri að hafa það í skálum á 

borðum. Nemendum hugnast það ekki því þá fari allir með hendurnar í það. Ef ganga á um 

með ávexti og bjóða á borðunum kallar það á aukinn mannafla. Lagt var til að nemendur 

byggju til matseðla og var ítrekað að allir geti komið með ábendingar á vef Skólamatar, bæði 

undir nafni og nafnlaust. Þau Jón og Fanný eru alltaf tilbúin til þess að koma og hitta 

nemendur og leita leiða til þess að auka ánægju með matinn enda var bent á að þegar að 

börnin eru ánægð með matinn er rólegra og notalegra yfirbragð í matsalnum.  

2. Tillögur frá foreldrafélaginu. Fulltrúar foreldra eru að skoða hugmynd um sérstaka 

Hofsstaðaskólaleika þar sem foreldrar, nemendur og starfsfólk koma saman og spreyta sig í 

ýmsum þrautum og eiga saman góðan dag. Rekin væri kaffisala sem fjáröflun fyrir skólann. 

Rætt var um hugmyndina og sagt frá þeim hefðum sem hafa verið hér í skólanum. Í júní er 

haldinn íþróttadagur og þá er haldin grillveisla á skólatíma. Hugmynd kom upp um að sækja 

um styrk til þess að greiða kennurum fyrir að mæta ef um væri að ræða laugardag. Fulltrúar 

foreldra telja mikilvægt að bjóða upp á viðburði þar sem foreldrar koma með börnum sínum í 

skólann og auka samveru þeirra.  

3. Heilsueflandi skóli. Á síðasta fundi voru foreldrar beðnir um að fylla út spurningalista tengda 

verkefninu. Kallað var eftir listunum.  

4. Önnur mál. Fulltrúum nemenda var þakkað fyrir setu í ráðinu í vetur og nýir fulltrúar 

nemenda boðnir velkomnir. Fráfarandi fulltrúum starfsmanna og foreldra var einnig þakkað 

fyrir samstarfið í vetur. Nýir fulltrúar verða kjörnir í haust.  

Fundi slitið kl. 16.05. 

Hafdís Bára Kristmundsdóttir 


