
Fundur skólaráðs Hofsstaðaskóla 9. október 2014 
 

Mættir eru: Kristín Hafsteinsdóttir og Guðný Hauksdóttir fulltrúar foreldra, Sigurveig Sæmundsdóttir 

fulltrúi grenndarsamféIags, Ingibjörg Sigfúsdóttir fulltrúi kennara, Anna Laxdal fulltrúi annarra 

starfsmanna, Guðrún Margrét fulltrúi nemenda, Margrét Harðardóttir skólastjóri og Hafdís Bára 

Kristmundsdóttir aðstoðarskólastjóri.  

1. Nýtt skólaráð boðið velkomið. 

2. Starfsreglur skólaráðs Hofsstaðaskóla kynntar og ræddar. Skólanum ber skylda til þess að 

senda reglurnar og starfsáætlun til ýmissa aðila. Skólastjóri gerir það.  

3. Skólastarfið. Nemendur eru 454 og komu 54 nemendur inn í 1. bekk. Skólastarfið ver vel af 

stað. Húsbyggingin gengur nokkuð vel og á húsið að vera uppsteypt fyrir áramót. Nemendur 

og starfsmenn fylgjast grannt með störfum iðnaðarmannanna. Skólastjóri gerði grein fyrir 

skipulagi í viðbyggingunni. Skólastarfið er mjög lifandi og margt í gangi. Nemendur fara í 

margvíslegar ferðir og taka þátt í skemmtilegum verkefnum.  

4. Teymiskennsla í 2. bekk. Sagt frá skipulaginu og hvernig það gengur. Foreldrar hefðu viljað 

fara í bekkjarstofur með umsjónarkennurum á skólasetningu í stað þess að hittast bara á sal.  

5. Fulltrúi nemenda er ánægð með skólann og þykir henni heimanám vera hæfilegt. Fyrstu 

niðurstöður úr viðhorfakönnun Skólapúlsins sýna fram á að nemendur telja almennt að 

heimanám sé gagnlegt fyrir þau og kenni þeim góð vinnubrögð.  

6. Fulltrúar foreldra tjáðu sig um vitnisburðarblað sem kom með börnunum í 1. bekk í lok 

síðasta skólaárs sem sagði lítið um stöðu barnsins. T.d hefði mátt setja fram upplýsingar um 

lesin atkvæðafjölda og viðmiðin séu sé haft við svo fólk átti sig á því hvar barnið stendur. Lagt 

til að upplýsingar um stöðu í lestri komi fram á „kveðju“ vitnisburði um að viðkomandi hafi 

lokið námi á skólaárinu sem börn fá afhent á skólaslitum. Foreldrar telja sig ekki kunna 

nægilega vel á fjölskylduvefinn Mentor og spurning hvort bjóða þurfi nýtt námskeið. Boðið 

var upp á námskeið á síðasta skólaári en þátttaka var mjög dræm.  

7. Starfsáætlun Hofsstaðaskóla. Aðstoðarskólastjóri gerði grein fyrir áætluninni og því að eitt af 

hlutverkum skólaráðs er að fara yfir hana. Starfsáætlun er hluti af skólanámskrá skóla og er 

uppfærð á hverju hausti. Áætlunin verður send til fulltrúa og þeir beðnir um að koma með 

uppbyggilegar athugasemdir og tillögur.  

8. Fréttir frá fundi bekkjarfulltrúa og erindi frá foreldrum.  

a. Foreldrum í 5. – 7. bekk þykir vanta fleiri böll. Vilja hafa diskótek t.d. einu sinni á önn 

fyrir heilan árgang. Fulltrúar skólans upplýstu að foreldrum væri heimilt að halda 

skemmtanir með nemendum en kennarar stæðu almennt fyrir einum viðburði á önn. 

Auk þess væri Hrekkjavökuball fyrir 7. bekk, þorrablót í 6. bekk og árshátíð i 7. bekk.  

b. Foreldrum þykir vanta vettvang fyrir eldri nemendur til þess að hittast utan skóla á 

svipuðum grunni og félagsmiðstöðvar eru reknar. Bent var á að taka slíkt erindi upp á 

fundi Grunnstoða og með bæjarstjóra.  

c. Ábending hefur borist um að hefja skólastarf fyrr en kl. 8.30. Eins var gerð 

athugasemd við að ekki væri starfsmaður til þess að taka á móti nemendum fyrir kl. 

8.00. Skólastjóri svaraði því til að hér hefði skólastarf lengi hafist kl. 8.30 og ekki hafi 

verið gerðar athugasemdir við það auk þess sem huga þarf að því að FG byrjar 



kennslu kl. 8.10 og líklegt yrði að algjört umferðaröngþveiti yrði ef báðir skólarnir 

byrjuðu á sama tíma. Fá börn koma mjög snemma og hefur húsvörður tekið á móti 

þeim  og allt gengið mjög vel.  

d. Spurt var um lengd skóladags í Hofsstaðaskóla í samhengi við Flataskóla og 

æfingatöflur íþróttafélaganna. Íþróttafélagið hefur verið upplýst um lengd skóladags 

en ekki virðist tekið tillit til þess. Gott samstarf er engu að síður við íþrótta- og 

tómstundafélög.  

e. Laufabrauðsgerð foreldrafélagsins verður 6. des. Hugmyndir er lögð fram um að fá 

nemendur í 7. bekk til þess að vera í forsvari fyrir viðburðinum og foreldrar komi og 

kynni í bekkjum vikuna áður.  

9. Bekkjarmyndatökur. Rætt var um myndatökurnar og hvort halda eigi áfram að taka 

einstaklingsmyndir. Einnig um samninga við ljósmyndara sem er í höndum foreldrafélagsins. 

 

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 16.30.  

 

Hafdís Bára Kristmundsdóttir 


