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Fundur skólaráðs miðvikudaginn 19. mars 2014 kl. 15.00. 

Fundinn sátu: Lovísa Anna Pálmadóttir, fulltrúi foreldra. Sigurveig Sæmundsdóttir fulltrúi 

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

Laxdal fulltrúi starfsmanna. Fjóla Ýr Jörundardóttir og Rakel Ása Ingólfsdóttir fulltrúar nemenda auk 

Margrétar Harðardóttur skólastjóra og Hafdísar Báru Kristmundsdóttur aðstoðarskólastjóra.  

1. Skóladagatal 2014-2015. Tillaga lögð fram. Dagatalið er samræmt á milli leik- og grunnskóla í 

bænum og lýtur lögmálum grunnskólalaga og kjarasamninga kennara. Einnig lagt fram fylgiblað með 

skóladagatali. Hofsstaðaskóli gerir þær breytingar að ekki verða sérstakir prófdagar í 5. – 7. bekk. 

Námsmat hefur breyst og er í auknum mæli símat og samansett af fleiri þáttum en hefðbundnum 

prófum. Annað er með hefðbundnum hætti og skólinn raðar skertum dögum þannig að þeir lendi alls 

ekki á sömu vikudögum. Skólaráð samþykkir dagatalið og afgreiðir umsögn um skóladagatalið sem 

send verður skólaskrifstofu ásamt skóladagatalinu. 

4. Heilsueflandi skóli. Lagðir fram spurningalistar vegna Heilsueflandi skóla. Fulltrúar foreldra eru 

beðnir um að fara yfir þá þætti í listunum sem varða foreldra. 

7. Stuðningur foreldrafélagsins. Skólastjóri segir frá endurnýjun hljóðnema í sal sem þarf að ráðast í. 

Framundan eru viðburðir í skólanum sem kalla á að hljóðkerfið sé í lagi. Kostnaður er um 300.000 og 

hægt að skipta upphæðinni niður. Garðalundur hefur aðstoðað við innkaupin og veitt ráðgjöf. 

Markmiðið er að sama kerfi sé notað í öllum skólum bæjarins svo hægt sé að lána búnað á milli skóla. 

Búið er að breyta senditíðni sem notast er við og því er nauðsynlegt að ráðast í þessa endurnýjun. 

Fulltrúi foreldra tekur að sér að kanna hvort og með hvaða hætti foreldrafélagið geti stutt við skólann 

í þessu verkefni.  

8. Viðbygging við skólann. Skólastjóri kynnti teikningar af viðbyggingu sem er að fara í útboð. Um er 

að ræða hringlaga byggingu í norður á tveimur á hæðum. Niðri verða list- og verkgreinastofur og uppi 

verða skrifstofur sérfræðinga, stjórnenda og aðstaða starfsmanna. Bókasafnið verður fært í það rými 

sem hýsir nú stjórnun og kaffistofu starfsmanna. Fyrst og fremst er verið að byggja yfir þá aðstöðu 

sem þrengir að og uppfæra miðað við nútíma kennsluhætti. Aukning bekkjarstofa er ein til tvær þar 

sem grænu hofin fara. Höllin verður áfram. Ýmsar aðrar afleiddar breytingar verða gerðar á 

núverandi húsnæði. Rými verða færð til og sú aðstaða sem að nú er nýtt fyrir sérfræðinga nýtist fyrir 

nemendur. Sérstök rými fyrir tónlistarkennara verða innréttuð í samstarfi við tónlistarskólann. 

Skólaráð lýsir ánægju sinni með teikningar og framkvæmdina.  

Önnur mál: 

Nemendur ræða um mölina á skólalóðinni sem er þannig að för og skór verða mjög óhrein. Verið er 

að skoða möguleikana á því að skipta henni út og setja hellur í staðinn. Sótt hefur verið um til 

bæjarins að þetta verðir gert. Foreldrar taka undir þetta og eru tilbúnir til þess að vinna málið með 

okkur og vísa til Grunnstoða auk þess að ræða við fulltrúar foreldra í skólanefnd. 

Fundi slitið kl. 15.54. 

Hafdís Bára Kristmundsdóttir 


