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Fundinn sátu: Glóey Gunnarsdóttir og Magnús Stephensen fulltrúar nemenda, Ingibjörg Sigfúsdóttir 

fulltrúi kennara, Guðný Hauksdóttir og Kristín Hafsteinsdóttir fulltrúar foreldra, Sigurveig 

Sæmundsdóttir fulltrúi grenndarsamfélags og Hafdís Bára Kristmundsdóttir aðstoðarskólastjóri. 

Fulltrúi annarra starfsmanna var forfallaður og sömuleiðis varamaður. Varamaður kennara var ekki 

kallaður til. Skólastjóri þurfti að sinna öðru verkefni.  

Aðalfundur foreldrafélagsins hefur ekki verið haldinn og því eru fulltrúar foreldra og 

grenndarsamfélags sem sátu í ráðinu á liðnu skólaári boðaðir til fundarins.  

1. Skólabyrjun. Almennt þykir skólabyrjun hafa tekist vel og starfið hafa farið vel af stað. Í list- og 

verkgreinum var aðstaða ekki tilbúin en það kom ekki að sök. Nemendur eru 491 sem er fjölgun 

um tæpa 40 nemendur frá því á síðasta skólaári. Ráðningar í tómstundaheimili gengu mjög vel. 

Þar eru skráð 170 börn og verið er að finna lausnir á því að koma öllum fyrir svo vel sé. Í fyrsta 

bekk eru 76 nemendur í tveimur hópum og borða þeir hádegisverð í Regnboganum, húsnæði 

tómstundaheimilisins. Fulltrúar nemenda benda á að skoða þurfi uppþvott í mötuneyti 

nemenda. Diskar séu stundum óhreinir og glösin skýjuð og kámug. Þessum ábendingum verður 

komið áfram til Skólamatar sem sér um matinn. Líklegt þykir að endurnýja þurfi glösin því þau 

séu orðin rispuð og úr sér gengin. Nákvæmar tölur yfir fjölda þeirra sem eru í mataráráskrift 

liggja ekki fyrir en verða sendar ráðinu um leið og þær eru klárar. Mæting á haustfundi með 

foreldrum var minni en undanfarin ár. Getgátur voru um að foreldrar hefðu gleymt fundunum 

þar sem til þeirra var boðað mjög tímalega og gott hefði verið að ritari hefði sent ítrekun daginn 

áður. Einnig var bent á að markmið fundanna yrðu sett skýrar fram.  

2. Skólahúsnæði. Endurbætur og viðbygging hafa tekist mjög vel. Bókasafnið er sérstaklega 

glæsilegt og vel útbúið. Öll salerni hafa verið máluð og sett ný skilrúm á milli eininga. Skipt var 

um allflestar handlaugar og salernisskálar. Allir gangar voru málaðir og gólf bónuð. Allar 

skóhillur hafa verið lagfærðar og fleirum bætt við. Von er á fleiri snögum. Ný húsgögn hafa 

komið í nokkrar stofur. Viðbyggingin kemur vel út og er unnið í því að setja upp innréttingar 

þar og ljúka því sem til stendur að gera. Tónmennt er kennd í bráðbirgðahúsnæði þar til búið 

verður að ljúka við nýja stofu. Sérstaklega ánægjulegt er hversu vel hefur verið gengið frá 

lóðinni við skólann þar sem byggt var við. Aðgengi að læknum er mun betra bæði fyrir skólann 

og nærumhverfið.  

3. Starfsáætlun skólaársins 2015-2016. Aðstoðarskólastjóri lagði fram drög að áætluninni og 

mun senda lokaútgáfu innan tíðar. Gerðar hafa verið lítillegar breytingar á henni í samræmi við 

ábendingar skólaráðs 2014. Nýmæli í punktakerfi ástundunar er að merkt verður sérstaklega 

ef nemendur horfa á og taka ekki þátt í sundi eða íþróttatíma. Það er gert til þess að kortleggja 

betur hversu oft slíkt kemur fyrir hjá hverjum nemanda og upplýsa foreldra/forráðamenn um 

það. Skólaráð þarf að samþykkja starfsáætlun áður en hún verður lögð fyrir skólanefnd til 

samþykktar. Hún er einnig birt á vef skólans.  

4. Önnur mál. 

a. Nemendur kvarta undan því að sturtur í íþróttahúsinu séu kaldar og lengi að hitna. Fáir 

nemendur fara í sturtu eftir íþróttatíma þótt þeir séu eindregið hvattir til þess. Einnig 

eru of fáar körfur í klefunum og þá sérstaklega þegar tveir bekkir eru í sama klefa og 

næstu hópar að mæta. Þá er oft þröng á þingi og fötin detta af snögunum og þá er 

betra að vera með körfur.  

b. Fleiri skóhorn vantar í anddyri nemenda.  



c. Lúsin mætti í skólann á fyrsta degi og hefur verið viðvarandi síðan í flestum árgöngum. 

Rætt um hvað sé til ráða og fram kemur að árvekni og eftirfylgni foreldra sé það sem 

skipti mestu máli. Spurt var hvort nemandi sem fái lús megi ekki koma í skólann næsta 

dag en skv. ráðleggingum landlæknisembættisins þá mega nemendur mæta í skólann 

um leið og búið er að meðhöndla þau með tilheyrandi þvotti.  

d. Bílastæðavandi við skólann. Erfitt er fyrir starfsmenn að fá stæði við skólann á 

morgnana og hefur það verið sérstaklega erfitt meðan haustfundir með foreldrum hafa 

staðið yfir. Lagt til að sérmerkja stæðin norðan megin við skólann.  

e. Vefur foreldrafélagsins. Bent á að foreldrar fari yfir og uppfæri upplýsingar á vef 

skólans og vefsvæði foreldrafélagsins.  

f. Bekkjarmyndatökur hafa verið á forræði foreldrafélagsins og verður það erindi tekið 

fyrir á aðalfundi. Myndir eru teknar í 1.,3. 5. og 7. bekk. Skemmtilegra þykir að taka 

myndirnar snemma á haustin á meðan nemendur eru enn útiteknir eftir sumarið.  

g. Skólastjórnendur eru beðnir um að hraða svörum við því hvernig þeir kjósi helst að 

foreldrafélagið styrki skólann. Helst vantar fleiri leiktæki á skólalóðina. Erindinu verður 

svarað fyrir vikulokin.  

 

Fundi slitið kl. 16.25. 

Hafdís Bára Kristmundsdóttir 

aðstoðarskólastjóri.  

 


