
 

Skólaráð Hofsstaðaskóla 7. febrúar 2018 kl. 15.00-16.00 
Fundarmenn: Sigurveig Sæmundsdóttir, Ásta Sóllilja Karlsdóttir, Helga Margrét Pálsdóttir, Kári Fannar 

Kjartansson, Guðmundur Thor Ingason, Anna Laxdal, Anna Ágústa Hauksdóttir, Anna Þóra Björnsdóttir, Margrét 

Harðardóttir og Hafdís Bára Kristmundsdóttir. 

Dagskrá: 

1. Skólastarf í vetur 

 Afmælishátíð verður haldin 26. apríl á listadögum. 1. september var sjálfur afmælisdagurinn. 

Afmælishátíðin verður frá hádegi og fram eftir degi. Ýmsar hugmyndir eru komnar fram um 

dagskrá. Foreldrar hafa ákveðið að gefa listaverk í matsalinn. Ekki hafa komið formleg svör frá 

bæjaryfirvöldum um að þau ætli að greiða hluta af verkinu en munnleg vilyrði hafa fengist. Leita 

þarf nýrra tilboða í listaverkið og fá formleg svör svo hægt sé að hefjast handa.  

 Árbók 7. bekkjar. Foreldrar afhenda bókina á fundinum. Mikil eftirvænting er ríkjandi meðal 

nemenda. Foreldrar hafa séð um framkvæmdina. Ljósmyndir í bókinni eru góðar og teknar um 

leið og bekkjarmyndir. Mikilvægt er að fá foreldra úr árganginum til þess að vinna verkefnið. 

Skipa þarf nefnd strax að hausti.  

 Reykjaferð 7. bekkja. Nemendur fara að Reykjum 12. til 16. febrúar. Samið hefur verið við 

rútufyrirtæki um akstur. Þrír umsjónarkennarar og þroskaþjálfi fara með og að auki munu 

deildarstjóri og námsráðgjafi vera með hópnum hluta úr vikunni.  

2. Skólabragur 

Rætt um skólabrag og hegðun nemenda. Háreysti á göngum og hlaup. Nemendur sýna samnemendum 

og starfsfólki ekki næga virðingu. Vinna þarf markvisst og ákveðið með neikvætt orðbragð. Margir 

nemendur eru til fyrirmyndar en vinna þarf með agaða framkomu og virðingu. Reglulega er leitað eftir 

samstarfi við foreldra. Skráningar agamála hafa breyst í kjölfar úrskurða um Mentor.is og eru ekki lengur 

eins reglulegar og áður. Fara þarf varlega í notkun á tölvupóstum og símtöl eru öruggust. Næsta skólaár 

verður byrjað að vinna eftir Uppeldi til ábyrgða og vonast stjórnendur og starfsfólk eftir því að innleiðing 

stefnunnar takist vel og bæti skólabrag.  

 

3. Fundur með Grunnstoðum 

 Farið var yfir atriði sem tekin voru saman fyrir síðasta fund Grunnstoðar með bæjarstjóra. 

Umferðamál við skólann og öryggi nemenda þarf að taka til gagngerrar endurskoðunar. Á 

fundinum var mest áhersla lögð á að ræða um hljóðvist í matsal og úrbætur þar um. 

Umferðarmálin þ.e. aðkoma að skólanum þarf að komast á dagskrá.  

 

4. Skóladagatal 2018-2019 kynning á tillögu 

Tillaga skóladagatals var lögð fram til skoðunar. Fundarmenn skoða og senda stjórnendum athugasemdir 

ef einhverjar eru. Skólaráðið mun síðan senda skóladeild umsögn um tillöguna. Vetrarleyfið er sett mitt 

á milli jóla- og páska og 2. janúar er jólaleyfisdagur. Stjórnendur leik- og grunnskóla hafa unnið saman 

að gerð tillögunnar og samræmt alla skipulagsdaga og aðra frídaga.  

5. Önnur mál 

Næsti fundur ráðsins verður 14. mars kl. 15.00. Þá þarf m.a. að ræða um skráningu á tómstundaheimili 
skólans.  

 

Fundi slitið kl. 16.10.  

Hafdís Bára Kristmundsdóttir 


