
Fundur skólaráðs 20. maí klukkan 15.00. 
 
Mættar voru: Sigurveig Sæmundsdóttir fulltrúi grenndarsamfélags, Guðný Hauksdóttir og 
Kristín Hafsteinsdóttir fulltrúar foreldra. Anna Laxdal fulltrúi starfsmanna, Ingibjörg 
Sigfúsdóttir fulltrúi kennara, Ágústa Líndal fulltrúi nemenda. Margrét Harðardóttir og 
Hafdís Bára Kristmundsdóttir.  
Dagskrá: 
 

1. Næsta skólaár. Búið er að innrita 78 nemendur í 1. bekk næsta ár. 21 nýr nemandi 
væntanlegur í 2. - 7. bekk. Líkur á að það verði um 480 nemendur alls í skólanum í 
haust. Núna eru þeir um 450. Teymiskennsla verður í 1. – 3. bekk. 1. bekkur í 4 hópum, 
2. Í þremur og 3. í 4 hópum. Foreldrar spurðu nánar út í teymiskennsluna og bentu á 
að foreldrar þyrftu að fá meiri kynningu á þessu fyrirkomulagi. Þykir þau ekki ná að 
kynnast öllum nemendum og vita ekki hvaða börn eru í stóra hópnum. Minnt á 
athugasemdir um skólasetningu og skólaslit sem skólinn leggur sig fram um að koma 
til móts við. Ákveðið var að senda foreldrum kynningarbréf um leið og kynnt verður að 
sama fyrirkomulag verði áfram í 3. bekk. Faglegur styrkur kennarans fær betur að njóta 
sín. Fleiri fullorðnir sem koma að barninu og börnin fá betri þjónustu. Getur verið 
kostur að þróa svona fyrirkomulag í einstaka hópum en taka ekki allt yfir í einu. 
Foreldrar velta fyrir sér félagslegum tengslum.  

2. Starfsmannahald. Nokkrir kennarar eru að hætta vegna flutninga, náms og leyfa. Búið 
er að ráða sex nýja kennara. Einn nýr “umsjónarkennari” bætist við. Skólinn hefur ekki 
sett reglur um hversu lengi hver kennari kennir sama bekk en viðmiðin hafa verið tvö 
til þrjú ár með sama bekk ef kostur er. Þrír skólaliðar hætta störfum. Verið er að skoða 
með hugsanlegar breytingar á fyrirkomulagi ræstinga.  

3. Búseta nemenda. Spurt um hvernig nemendur skiptast á milli hverfa. Langflestir búa í 
því sem kalla má “skólahverfi” Hofsstaðaskóla eða um 90%.  

4. Þróunarverkefni. Þróunarsjóður grunnskóla Garðabæjar er nýtt verkefni og úthlutaði 
hann 25.000.000 nú í vor. Hofsstaðaskóli sótti um nokkur verkefni og fékk styrk í þau 
öll. Þrjú verkefni eru samstarfsverkefni með öðrum skólum og samfélaginu. Eitt 
verkefnið fékk líka styrk úr Sprotasjóði. Verkefnin eru m.a. Velferð barna í Garðabæ, 
SKÍN um aukna fagmennsku, nám nemenda og innra mat, kvikmyndaverkefni í 
samstarfi við RIFF. Nokkur önnur smærri verkefni, teymiskennsla, efling læsis, 
stærðfræðistofa, kynning á fötlun, sögurammar o.fl.  

5. Byggingaframkvæmdir – framkvæmdir við viðbygginguna ganga vel og eru breytingar 
á eldra húsnæði hafnar. Bóksafnið hefur verið tæmt og sömuleiðis tónmenntastofan. 
Skólaráðið fékk að gægjast inn í nýju álmuna og leist vel á það sem þau sáu þar.  

6. Önnur mál.  
a. Spurt var um kennslu í námstækni og hvort þörf sé á að kenna foreldrum að 

aðstoða börnin sín við heimanám og undirbúning undir próf eða námsmat.  
b. Foreldrafélagið vill styrkja skólann með gjöf t.d. leiktæki á skólalóðina. 

Stjórnendur skoða það mál.  
c. Spurt um einelti og stöðu þeirra mála. Mikilvægt að grunur um einelti sé 

tilkynntur formlega og málum sé síðan lokið þegar unnið hefur verið í þeim. 
Forvarnanefnd Garðabæjar greiddi fyrir fræðslufundi fyrir nemendur og 
foreldra í 5. og 6. bekk þar sem Magnús Stefánsson og Páll Óskar Hjálmtýsson 



fjölluðu um einelti frá sjónarhóli gerenda og þolenda. Mikil ánægja var með 
fundina og hefðu fleiri foreldrar mátt mæta á þá.  

d. Skólaráðsfulltrúum var þakkað fyrir setuna í skólaráði í vetur. Þeir hafa unnið 
sérstaklega vel og verið mjög virkir í samskiptum og málefnum. Rætt var 
almennt um hlutverk skólaráða og aðkomu nemenda að þeim.  

 
Hafdís Bára Kristmundsdóttir 


