
Fundur skólaráðs 18. nóvember 2015 nk. klukkan 15.00. 
 
Mættar voru: Guðný Hauksdóttir og Kristín Hafsteinsdóttir fulltrúar foreldra.  Ingibjörg 
Sigfúsdóttir og Guðbjörg S. Petersen fulltrúar kennara, Glóey Gunnarsdóttir og Magnús 
Stephensen fulltrúar nemenda. Margrét Harðardóttir og Hafdís Bára Kristmundsdóttir.  
Dagskrá: 
 

1. Skólanámskrá. Skólastjóri lagði fram efnisgrind skólanámskrár Hofsstaðaskóla sem er 
í vinnslu. Einnig sýndi hún hvernig námssvið verða sett upp og munu núverandi 
Námsvísar falla inn í skólanámskrána í hverri námsgrein fyrir sig. Kennarar eru að vinna 
að þessu. Grunnþættir menntunar verða settir inn þegar markmið, leiðir og námsmat 
er komið inn en hafðir til hliðsjónar við alla vinnu. Einnig er unnið í almennum hluta 
námskrárinnar. Mikið af efni er þegar á vef skólans og verður bætt inn í 
skólanámskrána. Stefnt er á að ljúka vinnunni fyrir vorið.  

2. Námsmat við lok grunnskóla. Margt að gerast og einkum í skólunum sem eru með 10. 
bekk. Eitt og annað er óskýrt og sumt hefur verið ákveðið að láta bíða. Við lok 
grunnskóla þurfa kennarar sem kenna nemanda að setjast saman og verða sammála 
um hvaða bókstaf nemandinn fær í lykilhæfni.  Kvarðar, bókstafir og prósentur eru að 
vefjast fyrir mönnum. Í Hofsstaðaskóla er þetta í skoðun og þróun. Fylgst er með hvað 
aðrir eru að gera, rýnt í og metið. Ákveðið hefur verið að halda áfram með fjórskiptan 
kvarða og eftirfarandi matskvarði hafður til viðmiðunar: Hefur náð markmiði, 90-100% 
árangur. Hefur náð markmiði að flestu leyti, 75-89%. Hefur náð markmiði að nokkru 
leyti, 60-75% og hefur náð markmiði að einhverju leyti, minna en 60% árangur. Áfram 
verða einkunnir í bókstöfum og tölustöfum. Kvarðar verða skoðaðir og metið hvort 
auka eigi við þá og nota t.d. sex þrepa kvarða. Á vef skólans er að finna margvísleg gögn 
um námsmat og skipulag þess. Foreldrar tala um að ekki sé alveg skýrt hvernig eigi að 
finna gögn og yfirlitin á fjölskylduvefnum mentor.is. Eldri útgáfan sé jafnvel þægilegri 
en sú nýrri. Einnig þykir það ókostur að fleiri kerfi í notkun í skólum bæjarins, Námfús 
og svo enn eitt í Fjölbrautaskólanum.  

3. Leiktæki á skólalóðina. Nýjar tillögur að leiktækjum hafa borist frá Krumma og frá 
öðrum framleiðanda. Tillögur hafa verið ræddar í stjórn foreldrafélagsins og verða 
kynntar á fundi nemendafélagsins á morgun. Fundarmenn eru sammála um að tvö 
leiktæki í tillögunni séu fýsilegur kostur. Ræddar voru tillögur að því hvað gæti komið í 
framhaldi af kaupum á þessu tæki.  

4. Samræmd próf 2015. Niðurstöður eru komnar. Stærðfræði í 4. bekk kemur lakar út en 
fyrri ár og ekki eins vel og vonir stóðu til. 7. bekkur kemur vel út og svipað og þegar þau 
voru í 4. bekk. Niðurstöður verða rýndar og brugðist við á viðeigandi hátt. Spurt er 
hvort og þá hvernig niðurstöður skólans í heild verða kynntar foreldrum. Ekki þykir 
fýsilegt að birta tölur opinberlega en vel er hægt að segja frá heildarniðurstöðum og 
tiltaka þætti sem komu mjög vel út og svo öfugt. Markmiði með upplýsingagjöf gæti 
verið að efla foreldra í stuðningi við námið.  

5. Skráningar í mentor. Persónuvernd hefur gert athugasemdir við skráningar skóla í 
mentor.is. Samband sveitarfélaga er að skoða málið. Athugasemdirnar eru gerðar við 
öryggi í vörslu upplýsinganna. Bæjarlögmaður hefur bannað að skrifað verði inn í 
mentor þar til nýjar verklagsreglur hafa verið samþykktar. Eftir sem áður þarf að skrá 
atburði og vista í læstu rými. Eyða þarf gögnum úr tölvu þegar búið er að prenta út því 



slík varsla er heldur ekki örugg. Ekki skal eyða neinum gögnum sem þegar eru fyrir í 
mentor. Skoða þarf vinnuferla við skráningu og vistun á gögnum í skólanum.  

6. Önnur mál.  
a. Foreldrar benda á að bregðast þurfi við hálku og svelli á skólalóðinni og 

aðliggjandi göngustígum. Nemendur eru að detta og meiða sig. Bærinn mun 
ekki vera að standa sig í því að salta og sandabera göngustíga og leiksvæði.  

b. Rætt var um umferðaröngþveiti við skólann og hvað er til ráða. Fæst börn búa 
svo langt í burtu frá skólanum að það þurfi að keyra þau þá daga sem ekkert er 
að veðri. Einnig var bent á að bæta þurfi lýsingu við gangstíga og gangbrautir. 
Málið verður tekið upp á fundi Grunnstoða með bæjarstjóra.  

c. Innheimta bekkjarmynda. Skólinn er ósáttur við að ljósmyndari hafi skipulagt 
greiðslur þannig að nemendur hafi þurft að koma með peninga og kvittanir í 
skólann í stað þess að greitt hafi verið beint inn á bankareikning. Þessu fylgir 
aukaálag fyrir starfsfólk skólans og ekki ásættanlegt að nemendur séu með 
peninga á sér.  

d. Af fundi með bekkjarfulltrúum. Þar var rætt um dræma mæting á haustfundi 
og hugsanlegar skýring að baki. Nefnt var að fundirnir væru of langir, 30 mín 
væri nóg. Þeir væru boðaðir of seint og tímasetning dagsins væri óhentug. 
Fundirnir þurfi að vera styttri og markvissari. Skólinn mun taka þessi atriði til 
athugunar. 

e. Umgengni á bekkjarkvöldum. Dæmi eru um að umgengni sé ekki nógu góð á 
bekkjarkvöldum sem eru í umsjá foreldra og þá einkum í salnum. Því miður þá 
hafa leikstjöld á sviði verið skemmd. Mikilvægt er að vel sé gengið um tæki og 
búnað skólans og allir taki ábyrgð á því og fylgi eftir. 

f. Laufabrauð foreldrafélagsins verður laugardaginn 28.11. kl. 11.00-14.00. 
Undirbúningsnefnd leggur til að nemendur úr 7. bekk fá að aðstoða við 
framkvæmdina. Beðið um að umsjónarkennarar muni kynna þetta og 
forráðamenn komi með nemendum sem ætla að aðstoða.  

g. Árbók í 7. bekk. Foreldrafélagið er að vinna í því að undirbúa útgáfu árbókar 
með myndum af nemendum og bekkjarmyndum. Góð viðbrögð voru við 
könnun sem gerð var meðal foreldra. Kostnaður verður að teljast hóflegur. 
Panta verður bókina fyrir prentun. Áætlað er að afhenda bókina fyrir Reykjaferð 
í febrúar.  
 

Fundi slitið 
Hafdís Bára Kristmundsdóttir 


