
Skólaráð Hofsstaðaskóla 

Fundur haldinn 19. nóvember 2014 kl. 15.15 

 

Mætt:  Anna Sævarsdóttir fulltrúi foreldra, Kristín Hafsteinsdóttir fulltrúi foreldra, Sigurveig 

Sæmundsdóttir fulltrúi grenndarsamfélags,  Margrét Harðardóttir skólastjóri, Hrafnhildur Skúladóttir 

fulltrúi kennara, Ingibjörg Sigfúsdóttir fulltrúi kennara, Anna Laxdal fulltrúi annarra starfsmanna, Guðrún 

Margrét Bjarnadóttir fulltrúi nemenda. 

Dagskrá 

1. Námsmat. Rætt um athugasemd frá foreldrum sem fram kom á síðasta fundi varðandi aðgengi 

að upplýsingum um viðmið og  niðurstöður námsmats s.s. í lestri. Viðmið verða óbreytt að sinni 

og verða þau skráð á vitnisburðablað nemenda. Lestrarstefna skólans er í endurskoðun. 

Námsmat fer fram í desember. Sérstakir prófadagar verða lagðir niður og aukin áhersla lögð á 

símat. Skráningakerfið Námsframvinda verður notað áfram. Væntanleg er ný útgáfa frá Mentor. 

2.  Fjárhagsáætlun. Skólastjóri gerði grein fyrir fjárhagsáætlun fyrir skólaárið 2015-2016. Fram kom 

að vísitöluhækkanir hafa verið í lágmarki undanfarin ár þó einstaka liðir hafi hækkað óverulega 

t.d. hiti, rafmagn og bókakaup.  Einnig hafa framlög hækkað vegna launagreiðslna í samræmi við 

kjarasamninga. Lagt er til að  Grunnstoðir að fari með erindi til bæjaryfirvalda þar sem leitað 

verði efir auknu fjármagni til vöru og þjónustukaupa. Reiknað er með að á næsta skólaári verði 

76 nýir nemendur í 1. bekk. 

3. Netöryggi. Skólastjóri sagði frá námskeiði sem haldið var fyrir kennara þar sem þeir fengu 

leiðbeiningu um hvernig best væri að aðstoða nemendur varðandi netið. Rætt um að fulltrúar 

foreldra fari með erindi á fund í foreldrafélaginu og vekji áhuga þeirra á efninu. Mikilvægt er að 

skóli og heimili vinni saman að þessu máli. Skólinn mun senda foreldrum bréf með upplýsingum 

um netöryggi. Fræðsla frá SAFT um netöryggi verður fyrir nemendur og foreldra í 4. bekk  24. 

nóvember nk. í samstarfi skólans og Forvarnarnefndar. Rætt var um netpóst sem sendur er frá 

skólanum, hvort of margar sendingar bærust foreldrum. 

4. Skólastjóri greindi frá atviki sem varð í nágrenni skólans. Nemendur á leið heim eftir skóla, 

ungar stúlkur, töldu sig sjá mann sem elti þær og fylgdist með þeim og urðu þær mjög hræddar 

og flýttu sér heim. Foreldrar hringdu strax í lögreglu sem kom á heimilið. Skólastjóri hafði 

samband við lögreglu og skóladeild. Lögreglan lagði til að sent yrði strax bréf til foreldra. Þegar í 

ljós kom að engin hætta var á ferðum var sent nýtt bréf og foreldrum tilkynnt það. Samþykkt að 

óska eftir samræmdum reglum um slík mál í samstarfi við skóladeild og lögreglu. 

5. Jólaföndur og laufabrauð. Guðrún Margrét spurði um lista varðandi aðstoð nemenda 7. bekkja 

við laufabrauðið. Fram kom að bekkjafulltrúar munu koma með lista um þátttöku í bekkina. 

Jólaföndrið og laufabrauðsgerðin verða haldin í skólanum laugardaginn 6. desember. 

6. Heimsóknir brottfluttra nemenda. Skólastjóri ræddi hugmyndir um reglur varðandi heimsóknir 

brottfluttra nemenda  í skólann. Alltaf er eitthvað um óskir frá foreldrum barna sem óska eftir að 



börnin fái að heimsækja bekk sem þau hafa verið nemendur í þegar þau bjuggu hér á landi. Í 

athugun er að setja reglur sem miða við heimsókn í 2 daga. 

7. Bingó. Foreldrafélagið ætlar að hafa bingó í skólanum 3. mars 2015. 

  

 

         Sigurveig Sæmundsdóttir 

fundarritari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


