
2. Fundur skólaráðs miðvikudaginn 20. nóvember kl. 15:00 
 
Mættir: Fjóla Ýr fulltrúi nemanda, Samúel Ingi varamaður nemenda, Sigurveig fulltrúi 
grenndarsamfélags, Bergljót og Hallóra fulltrúar kennara, Hafdís Bára og Margrét skólastjóri.  
Fulltrúar foreldra boðuðu ekki forföll.  
 

1. Umhverfisstefna, Grænfáni og vigtun á mat sem fer í ruslið. 
Nemendur sögðu frá því að í stofunum er hent miklu af mat. Einnig í matsal. 
Tunnurnar fyllast nánast á hverjum degi. Nú á að reyna að draga úr sóun og ala upp 
meðvitaða kynslóð. Bekkir taka tímabil sem þeir vigta lífrænan úrgang. Síðan verður 
kynning og halda nemendur að það verði betur hlustað á þau en þá fullorðnu. Hægt 
væri að taka myndir, fyrir og eftir. Nemendur sögðu að þeim þyki frábært hvernig 
umbúðir eru endurnýttar í heimilisfræði. 

2. HS-leikar 
Nemendur voru mjög ánægðir með allt nema matinn sem var samlokur frá Skólamat.  
Þeim þykir mikilvægt að fyrirliðar standi sig og séu ófeimnir með t.d. að tjá sig við 
yngri börnin. Fyrirliðar þurfa að kynnast betur áður og ræða saman um það hvað og 
hvernig þeir ætla  að stýra hópunum. Ennfremur er þörf á að útskýra betur fyrir yngri 
nemendum hvernig leikarnir fara fram og hvernig dagskráin er. 

3. Nemenda og foreldrasamtöl 
Notast var við nýtt skráningarkerfi í samtölin. Það gekk mjög vel upp. Flestum gekk 
vel að skrá samliggjandi tíma fyrir systkini. Gott að samræma tímasetningu á því 
hvenær tímasetningar eru birtar. Þá sitja allir við sama borð. Margir sem eru virkir 
mentor notendur voru mjög snemma í því að skrá sig inn.  

4. Námskeið í Mentor 
Kennsluráðgjafi í tölvu og upplýsingartækni bauð foreldrum upp á námskeið í í 
notkun mentor. Boðið var upp á tíma að kvöldi og annan að morgni. Tveir foreldrar 
þáðu boðið og mættu.  

5. Námsframvinda 
Nemendur eru að ljúka annarri lotu í list- og verkgreinum og hafa skoðað inn á 
mentor og séð frammistöðumatið. Spurning skólans er hvernig hægt er að fá foreldra 
til þess að skoða námsframvindu og nýta sér allar þær upplýsingar sem er að finna í 
mentor. Búið er að gera könnun og senda bréf. Samt sem áður er lítið vitað um það 
hversu almennt er að foreldrar skoði þetta. Hugmyndir eru uppi um að taka þetta 
efni sérstaklega fyrir á haustfundum með foreldrum. Bjóða síðan foreldrum í 1. bekk 
upp á sérstakt námskeið þegar að upplýsingar hafa verið birtar.  

6. Önnur mál. 
a. Fulltrúar nemenda spurðu um hver staðan væri á peysum sem þau eru að biðja um 

fyrir Reykjaferð. Málið var lagt fram á fundi með bekkjarfulltrúum og vísað til 
bekkjarfulltrúa í 7. bekk. Málið gæti tengst fjáröflun fyrir ferðina.  

b. Nemendur spurðu um möguleikana á því að 7. bekkir fái að gista í skólanum líkt og í 
öðrum skólum í Garðabæ. Í Hofsstaðaskóla er verið að gera ýmislegt sem ekki er gert 
í öðrum skólum. Hugmyndin hefur ekki komið upp áður í skólanum og þarf að ræða 
hana á fleiri vígstöðvum.  

c. Nemandi spurði um skólasetningu og tímasetningar og vildi láta eldri krakkana mæta 
seinna. 

d. Nemendur spurðu um sérstakt jólaball fyrir 7. bekk.  
 
Fundi slitið kl. 15.40.  

 
 


