
 
Skólaráð Hofsstaðaskóla 22. maí 2018 kl. 15.00-16.00. 

 

Fundarmenn: Helga Margrét Pálsdóttir, Guðmundur Thor Ingason fulltrúi nemenda. Anna Guðlaug 

Ólafsdóttir og Veigar Már Brynjólfsson, nýkjörnir fulltrúar 6. bekkinga. Anna Laxdal, Anna Ágústa 

Hauksdóttir, Anna Þóra Jónsdóttir, Margrét Harðardóttir og Hafdís Bára Kristmundsdóttir.  

Dagskrá:  

1. Fulltrúar í skólaráði. Nýir fulltrúar í skólaráði boðnir velkomnir og fráfarandi 
fulltrúum þakkað fyrir samstarfið og sitt framlag. Guðmundur Thor Ingason og Kári 
Kjartansson láta nú af störfum og fara í 8. bekk í annan skóla. Anna Guðlaug 
Ólafsdóttir og Veigar Már Brynjólfsson taka við þeirra sætum. Varamenn þeirra eru 
Arnar Þór Ólafsson og Sólveig Birta Snævarsdóttir. Starf skólaráðs og hlutverk 
nemenda var kynnt. Fastir fundir ráðsins hafa verið á miðvikudögum kl. 15.00. Það 
verður skoðað. Kosnir verða nýir fulltrúar starfsmanna og a.m.k. annar fulltrúi 
foreldra.  

2. Símanotkun nemenda. Stjórnendur og starfsmenn skólans velta fyrir sér hvað sé til 
ráða því ekki er lengur hægt að ná utan um símanotkun nemenda. Símanotkun er 
bönnuð á skólatíma en nemendur nota símann samt sem áður. Þeir nota símana í 
tímum, í frímínútum og á göngum. Kennarar hafa leyft nemendum að hlusta á tónlist 
eða að nota símann sem námstæki. Símanotkun eykst eftir því sem nemendur verða 
eldri. Vandamálið er ekki til staðar á yngra stigi en er stærst í 7. bekk og svo 6. bekk. 
Nemendur segjast sjá aðra nemendur nota símana á skólatíma og jafnvel taka upp 
síma í tímum og senda snapp. Dæmi er um að foreldrar hringi í börn sín í 
kennslustundum. Nemendur segja kennara ræða þetta við þá en það breyti litlu. Það 
hafa verið átaksvikur og forvarnavikur þar sem skjátími er ræddur. Nauðsynlegt er að 
ná samtali við foreldra og samstöðu. Við verðum að finna leiðir til þess að vekja þessa 
umræðu og byrja strax að hausti. Kynna reglurnar fyrir nemendum, foreldrum og 
starfsfólki og tala um og minna á aftur og aftur. Gott er að leita eftir hugmyndum frá 
nemendum. Bent á kennara sem er með gott kerfi og fá hann til þess að kynna fyrir 
fleiri. Fá nemendur til þess að kynna fyrir öðrum nemendum. Rætt um hvort eigi að 
hafa körfu í stofunni og setja síma í. Það hefur kosti og galla.  

3. Skóladagatal 2018-2019. 
Kynnt og farið yfir. Búið er að setja inn viðburði Hofsstaðaskóla s.s. skerta daga 
nemenda sem eru skólasetning og skólaslit, nemenda- og foreldrasamtalsdaga, 
Reykjaferð 11. – 15. mars. Þorrablót í lok janúar og árshátíð 7. bekkinga.  

4. Reykjaferð og árbók 
Árbók 7. bekkinga var gefin út þriðja árið í röð. Brýnt er að fá foreldra úr 7. bekk til 
þess að sjá um verkefnið. 

5. Hljóðlistaverk 
Uppsetning verksins hefur því miður tafist. Nemendur minna á að hægt er að hafa 
ljós sem lýsir ef hávaði fer yfir ákveðin mörk.  

6. Önnur mál 
a. Skólahjúkrun. Nemendum þykir slæmt að ekki sé hjúkrunarfræðingur með 

daglega viðveru í skólanum. Kennarar taka undir. Skólahjúkrunarfræðingur er 
talinn mikilvægur þáttur í því að finna þau börn sem líður illa og sinna sálgæslu.  



b. Ærslabelgur. Nýtt leiktæki sem Garðabær á verður sett niður á grænu svæði 
næst Löngumýri. Tækið er litríkur dúkur og lofti blásið undir. Gengur í daglegu 
tali undir nafninu Hoppudýna. Framkvæmdir eru byrjaðar en ekki víst að þeim 
ljúki fyrr en í júní.  

c. Rúðubrot. Því miður hafa að undanförnu verið brotnar rúður í Höllinni, lausum 
kennslustofum við skólann. Verið er að skoða uppsetningu fleiri 
öryggismyndavéla.  

d. Nemendafjöldi næsta ár. Hann verður svipaður og í ár. Í 1. bekk koma 69 
nemendur og verða í þremur bekkjardeildum. Núverandi 4. bekk verður skipt í 
fjóra hópa vegna aukins nemendafjölda. 
 
Fundi slitið kl. 16.00.     Hafdís Bára Kristmundsdóttir 


