
Skólaráð Hofsstaðaskóla 

Fundur 15. janúar 2014 kl. 15:00 

Dagskrá: 

1. Samræmd próf 

2. Skráning á foreldra/nemendasamtölum í Mentor 

3. Námsmat – tími – námsframvinda 

4. Nýting á matvælum 

5. Heilsueflandi skóli. 

Mættir: Margrét Harðardóttir skólastjóri, Kristrún Sigurðardóttir deildastjóri eldra stigs, Fjóla Ýr 

Jörundardóttir og Rakel Ása Ingólfsdóttir fulltrúar nemenda, Áslaug María Sigurbjargardóttir 

fulltrúi foreldra og Sigurveig Sæmundsdóttir fulltrúi grenndarsamfélags. 

Skólstjóri setti fund og bauð fulltrúa velkomna. 

Kristrún deildastjóri gerði grein fyrir niðurstöðum samræmdra prófa frá sl. hausti. 4. bekkur: 

Árangur nemenda var mjög góður bæði í íslensku og stærðfræði. Fram kom að í nokkrum 

prófþáttum var munur á árangri drengja og stúlkna, þar sem stúlkur komu betur út. Átak sem 

hefur verið í gangi í íslensku hefur skilað góðum árangri. 

7. bekkur: Árangur nemenda var mjög góður bæði í íslensku og stærðfræði. Stúlkur stóðu sig 

betur í íslensku. Í ritun var árangur þó ekki nógu góður. Próf í ritun var leiðrétt hjá einum 

nemenda eftir að foreldri óskaði eftir skoðun hjá Námsmatsstofnun. Einkunn nemandans 

hækkaði umtalsvert. Slíkt er heimilt skv. reglum stofnunarinnar. 

Í stærðfræði var árangur nemenda mjög góður. Nemendum er skipt í færnimiðaða hópa í 

kennslunni og fá nemendur kennslu miðað við stöðu þeirra í greininni. Þetta skilar greinilega 

góðum árangri. 

Einnig var kynntur samanburður á árangri nemenda í 4. og 7. bekk milli áranna 2010 og 2013 

sem sýndi að miklar framfarir höfðu orðið í stærðfræði en ekki í íslensku. 

Nýting á matvælum í kennslustofum og í matsal. Lífrænn úrgangur í stofum var viktaður 2x 

sinnum í viku í tvær vikur og í ljós kom að miklu var hent af mat. Einnig var lífrænn úrgangur 

viktaður í matsal eftir máltíðir í tvær vikur. Þar var einnig mikið magn sem fór í ruslið en 

mismikið eftir því hvað var í matinn. 

Mikilvægt er að ræða við nemendur og útskýra fyrir þeim að ekki sé ásættanlegt að svo miklum 

mat sé hent. Einnig þurfa foreldrar að vinna að þessu með börnunum og skólanum. Fulltrúar 



nemenda bentu á að áhugi væri á að reyna að breyta þessu. Gott er að setja upp dæmi til 

samanburðar um verðmæti matarins sem hent er. Fram kom hjá fulltrúa foreldra að nemendur 

kvarti yfir matnum. 

Fyrirspurn kom frá nemendum um skólapeysur. Skólastjóri sagði að málið væri hjá 

bekkjafulltrúum. Skólastjóri ætlar fylgja málinu eftir. Sagt var frá að fyrirhugað væri að halda 

bingó í skólanum 4. febrúar og að nemendur gætu hugsanlega aðstoðað við bingóið gegn 

greiðslu í bekkjarsjóði. 

Ákveðið var að fresta liðum nr. 2, 3, og 5 á dagskránni. 

Skólastjóri sleit fundi kl. 16:05 

Sigurveig Sæmundsdóttir 

 


