
Fundur skólaráðs 3. mars 2016 nk. klukkan 15.00 - 16.00 
 
Mættar voru: Guðný Hauksdóttir og Kristín Hafsteinsdóttir fulltrúar foreldra. Ingibjörg 
Sigfúsdóttir og Guðbjörg S. Petersen fulltrúar kennara, Agnes Kragh fulltrúi starfsmanna. 
Glóey Gunnarsdóttir og Magnús Stephensen fulltrúar nemenda. Margrét Harðardóttir og 
Hafdís Bára Kristmundsdóttir.  
Dagskrá: 
 

1. Forvarnaráætlun Hofsstaðaskóla. Námsráðgjafi kom og kynnti vinnu við 
forvarnarætlun sem verður hluti af skólanámskrá. Áætlunin tekur yfir ýmsa þætti og 
eru nú þegar til ýmsir verkferlar m.a. um öryggi og velferð nemenda. Vísað verður í 
ýmsar áætlanir s.s. öryggisáætlun, Gegn einelti í Garðabæ, áfallaáætlun, agamál ofl. 

2.  Skólanámskrá. Er í vinnslu og taka fjölmargir starfsmenn þátt í að vinna hana. Nýtt 
kerfi í mentor, K3. Námsframvinda er í notkun núna en mun breytast í samræmi við K3.  

3. Skóladagalið 2016-2017. Tillaga lögð fram. Dagatalið er nokkuð hefðbundið. Fimm 
skipulagsdögum er dreift á skólaárið og er reynt að raða þeim jafnt á vikudaga. 
Vikuvetrarleyfi í febrúar. Næsta ár verður vetrarleyfið vikuna fyrir samræmdu prófin í 
8. og 10. bekk sem þykir vafasamt m.t.t. nemenda og starfsmanna. Umsögn verður 
send skóladeild að loknum fundinum.  

4. Skólastarf til vors. Farið var yfir nokkra viðburði í skólastarfinu sem snerta nemendur 
og foreldra. Stóra Upplestrarkeppnin, kynningarfundur fyrir foreldra verðandi 1. 
bekkinga. Fundurinn er opinn öllum sem vilja kynna sér skólastarfið. Fjallaferð er 
fyrirhuguð 17. mars ef veður leyfir. Nemendur nesta sig sjálfir og Skólamatur dregur 
frá einn dag af mataráskrift. Lagt er til að hafa fjallaferðina fyrr á dagskrá. Það verður 
tekið til athugunar. Lestrarsprettur hjá 6. bekk verður 6. apríl þar sem nemendur hafa 
undirbúið sig með því að lesa sem flestar bækur og svara svo spurningum úr þeim. 
Keppt er í liðum á milli bekkja. Listadagar verða í lok apríl. Þeir eru skipulagðir af 
Garðabæ og taka allir leik- og grunnskólar þátt í verkefninu. Margt verður á dagskrá 
m.a. tónlistarsmiðja í 6. bekk og Kvikmyndaverkefni með RIFF. Á þemadögum í lok apríl 
verður unnið með 40 ára afmæli Garðabæjar og verkefni í tengslum við það. Fyrirhugað 
er að vígja endurbætt skólahúsnæði 28. apríl ef áætlanir standast. Þann dag á að vígja 
nýtt leiktæki sem foreldrafélagið gefur skólanum. Foreldrar vilja gjarnan taka þátt í 
vígsluathöfninni og eru þegar farnir að hugsa um aðkomu. Fundað verður sérstaklega 
um þetta þegar nær dregur. Hjólað í vinnuna/skólann verður á dagskrá í maí. Vorferðir 
og íþróttadagur verða skv. hefðinni í júní.  

5. Nýjar reglur varðandi bekkjarkvöldin. Ekki leyft að vera í salnum nema þegar kennarar 
eru á staðnum. Nota á bekkjarstofur og ganga fyrir framan þær. Ný náttúrufræðistofa 
og miðrými í nýbyggingunni getur hentað vel.  

6. Bingó foreldrafélagsins verður 12. apríl. Vinningum verður safnað meðal foreldra og 
mega þeir koma með þá á skrifstofuna.  

Önnur mál: 

 Frábærlega vel heppnað skemmtiatriði var á Öskudaginn í boði foreldrafélagsins.  

 Foreldrar spurðu hvort hægt væri að fá lögregluna eða sérfræðinga til þess að koma og 
yfirfara reiðhjól nemenda. Það verður skoðað og athuga hvaða aðilar geti gert það og 
foreldrafélagið gæti greitt fyrir það.  

 Spurt hvort myndin „Fellum grímuna“ hafi verið sýnd nemendum. Það hefur verið gert 
í 6. og 7. bekk og hluti hennar í 5. bekk.  



 Sundlaugin hefur verið lokuð í bráðum tvær vikur vegna bilunar og sundkennsla hefur 
því fallið niður. Leitað verður leiða til þess að bæta upp þeim hópum sem flesta tíma 
missa.  

 Deildarstjórar og námsráðgjafi sóttu námskeið, Samskipti stúlkna og eru farnir af stað 
með vinnu eftir ákveðnum verkferlum með stúlkum í 6. bekk. Hluti af verkefninu er 
fundur með foreldrum. Verkefnið fer mjög vel af stað.  

 Íþróttahúsið verður lokað 9. og 10. mars vegna þess að Skólahreysti keppnin fer fram í 
Mýrinni. Um það leiti sem skóla lýkur verða stórir hópar keppenda og áhorfenda að 
mæta í Mýrina og lýkur á að það verði umferðaröngþveiti við skólann. Foreldrar munu 
frá bréf um þetta og verða hvattir til þess að láta börn sín ganga heim úr skólanum 
þessa daga.  

 Foreldrar spurðu um vinnu við greiningu á niðurstöðum samræmdra prófa og hvort 
gripið hafi verið til ráðstafana. Svarið er að slíkt hefur verið gert og markvisst er unnið 
með þá sem þess þurfa.  

 Nýtt verkefni er í undirbúningi í skólanum, Vinaliðar. Hugmyndin kemur frá Árskóla á 
Sauðárkróki og munu kennarar þaðan koma og kenna okkur. Starfsmenn fara á 
námskeið og nemendur taka þátt og verða vinaliðar. Vinaliðar kenna og stýra leikjum 
fyrir aðra nemendur. Markmið verkefnisins er að efla félagsfærni, bæta samskipti og 
vinna gegn einelti. Verkefnið er kostnaðarsamt og sækir skólinn um styrk í Þróunarsjóð 
grunnskóla.  

 
Fundi slitið 
Hafdís Bára Kristmundsdóttir 


