
Fundur skólaráðs Hofsstaðaskóla 28. janúar 2015 kl. 15.15 

 

Mætt: Hafdís Bára Kristmundsdóttir aðstoðarskólastjóri, Guðný Hauksdóttir fulltrúi foreldra, Kristín 

Hafsteinsdóttir fulltrúi foreldra, Hrafnhildur Skúladóttir fulltrúi kennara, Ingibjörg Sigfúsdóttir fulltrúi 

kennara, Anna Laxdal fulltrúi annarra starfsmanna, Ásmundur Goði Einarsson fulltrúi nemenda, Guðrún 

Margrét Bjarnadóttir fulltrúi nemenda og Sigurveig Sæmundsdóttir fulltrúi grenndarsamfélags.  

Margrét Harðardóttir skólastjóri boðaði forföll. 

 

1. Foreldrakönnun Skólapúlsins. Könnunin er lögð fyrir annað hvert ár og verður hún lögð fyrir í 

febrúar nk. Valið er úrtak og er könnunin nafnlaus. Mat er lagt á nám, kennslu og þjónustu.  

Könnun Skólpúlsins fyrir nemendur er lögð fyrir þrisvar sinnum á ári. 

 

2. Könnun Skólamatar. Lagðar fram niðurstöður í árlegri könnun skólamatar á viðhorfi 

forráðamanna til skólamáltíða. Beint hlutfall nemenda í Hofsstaðaskóla í mataráskrift óháð 

dagavali er 96%. Almennt eru nemendur ánægðir með matinn og birtur var listi yfir hvaða réttir 

væru vinsælastir hjá nemendum. Áréttað var að allir matseðlar Skólamatar standast viðmið 

Landlæknisembættisins og eru yfirfarnir af næringarfræðingi. 

 

3. Fundargerð nemendafélags Hofsstaðaskóla lögð fram. Á fundinum komu nemendur fram með 

ýmsar góðar hugmyndir og er þetta góður vettvangur fyrir skóla og nemendur til að ræða ýmis 

mál. Fundur með stjórnendum og fulltrúum Skólamatar verður haldinn 30. janúar og á í 

framhaldi af því að halda fund með sömu aðilum og fulltrúum nemenda.  

 

4. Staða viðbyggingar við skólann eftir verkfund 23. jan 2015. Framkvæmdir eru á eftir áætlun, en 

gert er ráð fyrir að viðbyggingin verði afhent í byrjun ágúst eins og áður var áætlað. Rýma þarf 

bókasafnið 15. maí. Leitað verður leiða til að greiða fyrir framkvæmdum. Rætt um lækinn og 

umhverfi hans. Unnið er að búnaðarlista fyrir kennslustofur. 

 

5. Lús. Mikið hefur verið um lús í skólanum á þessu skólaári. Ýmsar aðgerðir til að hefta útbreiðslu 

hennar hafa verið reyndar. 

 

6. Önnur mál. 

Fjallaferð. Fyrirhuguð er ferð með nemendur í 5. – 7. bekk 5. mars. Skólinn greiðir fyrir rútur en 

nemendur greiða annan kostnað. Hægt verður að fara á skíði, sleða eða í gönguferðir. 

Handbók um velferð og öryggi barna í grunnskólum lögð fram ásamt kynningabréfi. Mennta- 

og menningamálaráðuneyti gefur bókina út. Foreldrafélag og skólaráð fá eintök af bókinni. 

Reykjaskóli. Nemendur 7. bekkja munu dvelja í skólabúðunum Í Reykjaskóla 16. – 20. febrúar. 



Bingó. Fyrirhuguðu bingói sem foreldrar standa fyrir í skólanum verður seinkað og ætlunin er að 

halda það 21. apríl. 

Nemendaferð í lok skólaárs. Foreldrafélag skólans er að skoða hugmyndir um vorferð fyrir 

nemendur í vor. Kostnaður yrði greiddur af foreldrafélaginu.  

Skóladagatal. Lögð fram drög að skóladagatali fyrir skólaárið 2015 – 2016.  

 

Fleira ekki rætt og sleit Hafdís Bára aðstoðarskólastjóri fundi kl. 16.20 

 

Sigurveig Sæmundsdóttir 

fundarritari 


