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Fundur skólaráðs miðvikudaginn 2. okt. kl. 15.00. 

Fundinn sátu: Áslaug María Sigurbjargardóttir fulltrúi foreldra, 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 

Kristmundsdótturaðstoðarskólastjóra. Þórgnýr Thoroddsen umsjónarmaður Regnbogans sat hluta 

fundarins.  

1. Skólaráð er ekki fullmannað því fulltrúi grenndarsamfélags hefur ekki verið tilnefndur. 

Fundaáætlun til vors hefur verið send út til fulltrúa.  

2. Upphaf skólastarfs í haust. Starfið fer vel af stað og góður hópur nemenda og starfsmanna sem 

starfar í skólanum. Nemendur eru 461 og starfmenn um 80. Mönnun í tómstundheimilinu hefur 

gengið vel en nokkur hreyfing hefur verið á starfsfólki vegna þess að því hefur boðist fullt starf á 

öðrum vettvangi. Breytingar voru gerðar á stundatöflum þannig að nú eru miðvikudagar og 

fimmtudagar lengri en áður voru það mánudagar og miðvikudagar. Nemendur eru sérstaklega 

ánægðir með þetta fyrirkomulag. Bryddað er upp á ýmsum nýjungum í viðfangsefnum nemenda s.s. 

dans, hreyfing, útikennsla og hreyfimyndagerð auk þess sem forritun er kennd áfram í samstarfi við 

Skema. Sagt frá starfinu í 1. bekk sem gengur sérstaklega vel. Breytingar á húsnæðinu koma vel út og 

hefur mikið verið lagt í til þess að verkefnið geti gengið sem best.  

3. Skóladagatal. Skólastjóri gerði grein fyrir breytingum varðandi tímasetningu námsmats á haustönn 

sem áður var á dagskrá í janúar en nú er búið að færa fram í lok nóvember til reynslu. Fulltrúar 

nemenda eru beðnir um að fylgjast vel með til að hægt sé að meta þessa breytingu. Nemendur 

minntu á HS leikana eða s.k. fjölgreindaleika og gildi þess fyrir eldri nemendur að fá að vera liðsstjórar 

sem þau meta mikils.  

4. Tómstundaheimilið Regnboginn. Þórgnýr svara athugasemdum sem borist hafa frá foreldrum um 

starfið og upphaf þess. Hann rakti ástæður þess og þær breytingar sem gerðar hafa verið. Nú er 3. og 

4. bekk með séraðstöðu í einu Hofanna og er sérstök dagskrá í boði fyrir þau. Búið er að einfalda og 

skýra skráningarkerfi með myndaspjöldum af öllum nemendum. Allir eru að leggja sig fram við að 

halda vel utanum börnin og að foreldrar séu sáttir við starfsemina. Mest eru 149 börn á sama tíma í 

Regnboganum. Mikilvægt er að foreldrar tilkynni allar breytingar á dvalartíma barna sinna beint til 

Regnbogans. Eitthvað var um það í byrjun hausts að umsóknir skiluðu sér ekki úr „Minn Garðabær“ 

og þarf að fara vel yfir hvers vegna og koma í veg fyrir að það endurtaki sig. Skólastjóri hefur hitt 

hluta barna úr 1. bekk á fundi og eru þau ánægð með dvölina í Regnboganum. Rammi um 

tómstundaheimili bæjarins hefur verið í endurskoðun og á næsta skipulagsdegi 28. október verða öll 

tómstundaheimilin lokuð vegna endurmenntunar starfsmanna þeirra.  

5. Lesskilningur. Skólastjóri upplýsti ráðið um að í Hofsstaðaskóla er fylgst með lesskilningi nemenda 

en ekki er komin nægilega löng reynsla á ný próf, Orðarún, sem nú eru notuð til þess að gefa yfirsýn 

yfir stöðu nemenda almennt. Þau próf sem hafa verið lögð fyrir í nokkur ár gefa vísbendingar um 

lestrarörðugleika ef einhverjir eru og er brugðist við því á einstaklingsgrunni. 

6. Starfsáætlun skólans. Aðstoðarskólastjóri sagði frá því að starfsáætlun skólans væri komin og er 

hún birt á vef skólans.  
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7. Heilsueflandi skóli. Hofsstaðaskóli er nú kominn í hóp Heilsueflandi skóla og mun á næstu vikum 

gerð þarfagreining í skólanum og n.k. stöðumat. Leitað verður til foreldra og nemenda eftir aðstoð 

við að fylla inn í gátlista og svara ýmsum spurningum.  

8. Skólinn tekur á móti endurnýjun Grænfánans fimmtudaginn 10. október. Er það í þriðja sinn sem 

skólinn fær þá viðurkenningu.  

Önnur mál: 

Mál frá nemendum: 7. bekkur hefur áhuga á að fá sérstakar skólapeysur fyrir Reykjaferðina sem er á 

dagskrá í mars. Nemendur og foreldrar eru hvattir til þess að fylgja þessari hugmynd eftir og skoða 

hana með bekkjarfulltrúum um leið og fjáröflun fyrir ferðina.  

Fulltrúi foreldra sagði frá hugmynd sem fram kom í stjórn foreldrafélagsins um að fulltrúar nemenda 

komi á fund með bekkjarfulltrúum foreldra. Foreldrar fengju þá tækifæri til þess að heyra í 

nemendum og fara með þeim yfir skólastarfið.  

Fundi slitið kl. 16.00 

Hafdís Bára Kristmundsdóttir 


