
 
Skólaráð Hofsstaðaskóla 14. mars 2018 kl. 15.00-16.00. 

Fundarmenn: Ásta Sóllilja Karlsdóttir, Helga Margrét Pálsdóttir, Anna Laxdal, Anna Ágústa Hauksdóttir, 

Anna Þóra Jónsdóttir, Margrét Harðardóttir og Hafdís Bára Kristmundsdóttir. Aðrir boðuðu forföll.  

Dagskrá: 

1. Umferðarmál 
Umferðin við skólann er mikil og skipulagið er ekki gott. Þröng aðkoma og þörf á að 

setja einstefnumerkingu. Mikið álag er á þessari götu og margir sem koma að á stuttum 

tíma. Það vantar tilfinnanlega s.k. sleppistæði. Margir foreldrar aka börnum sínum í 

skólann og öll aðstað er mjög þröng. Börn hlaupa á milli bíla og sjást illa t.d. í 

skammdeginu. Mjög erfitt aðgengi er t.d. fyrir langferðabifreiðar sem ná ekki beygjum 

og þurfa að bakka. Ákveðið var að setja þetta mál af stað. Skólinn skrifi bréf til 

bæjaryfirvald og biðji um skoðun á skipulaginu og tillögur að úrbótum verði gerðar. 

Foreldrar ætla að styðja skólayfirvöld í þessu verkefni enda snýst það um öryggi 

nemenda.  

2. Skólamatur 
Fulltrúar skólamatar komu í febrúar á fund skólastjórnenda til þess að kanna rætur að 
baki neikvæðrar umræðu á vefmiðlum. Líklegt er að um sé að ræða fámennan en 
háværan hóp. Fulltrúar skólamatar komu á fund allra skólastjóra í bænum og gerðu 
grein fyrir markmiðum sínum og leiðum til þess að bjóða upp á sem bestan mat. 
Foreldrar telja að almennt sé maturinn góður og það sé erfitt að gera öllum til hæfis. 
Foreldrar hafa ekki heyrt að það sé meiri óánægja með matinn en gengur og gerist á 
heimilum. Framboð er fjölbreytt, val um tvo rétti, grænmetis- og salatbar.  
 

3. Hljóðvist 
Búið er að panta listaverk í matsalinn sem foreldrar ætla að gefa skólanum og 
Garðabær styrkir með greiðslu á uppsetningu. Listamaðurinn, Bryndís Bolladóttir fær 
nýtt tilboð og vonir eru bundnar við að verkið geti verið tilbúið í ágúst.  

4. Önnur mál 
a. Sagt var frá því að nýr kjarasamningur við kennara var undirritaður í gær og sitja 

kennarar kynningarfund á sama tíma og skólaráðsfundurinn fer fram.  
b. Rætt var um viðhorf nemenda til starfsmanna sem eru ekki kennarar og 

sérstaklega þeirra sem tala litla íslensku. Börnin hlíða þeim síður en kennurum. 
Snýst um virðingu gagnvart öllum og sjálfsmynd þeirra sem sinna þessum starfi.  

c. Bingó foreldrafélagsins verður að þessu sinni í sal Hofsstaðaskóla. Söfnun 
vinninga stendur yfir og hefur verið biðlað til foreldra um að gefa vinninga.  

d.  
Fundi slitið kl. 15.50.     Hafdís Bára Kristmundsdóttir 


