
Skólaráð Hofsstaðaskóla 
Fundur miðvikudaginn 17. október kl. 15.00 – 16.00. Á bókasafninu. 

Veigar Már, Anna Guðlaug, Íris, Konráð, Sigurveig, Hafþór, Hrönn, Magndís, Margrét H., Hafdís 

Bára. Sigríður boðað forföll og varamaður mættur. 

Dagskrá:  

1. Skólabyrjun haustið 2018 

Nýtt skólaráð Hofsstaðaskóla boðið velkomið til starfa. 580 nemendur eru í skólanum í 26 

bekkjardeildum. Húsnæðið er vel nýtt og öll rými sem hægt er að nota fyrir kennslu stærri og 

minni hópa eru notuð. Í Regnboganum eru 240 börn. Þar er mjög vel mannað og góður hópur 

starfsmanna. Stöðugleiki í starfsmannahópnum er talsverður. Í fyrsta bekk eru stórir hópar, 

fimm kennarar sem koma að, stuðningsfulltrúar og sérkennarar. Vel er að skólanum búið á 

flestan hátt. Það vantar skólaliða og hluti ræstingar er í útboði. Húsið er opnað kl. 7.30 og frá 

kl. 8.00 er gæsla á göngum sem kennarar koma að til að leysa. Ný persónuverndarlög setja 

mark sitt á störf stjórnenda og verkefni allra. Verið er að móta verkferla í svo mörgu. 

Nemendur eru ánægðir með skólabyrjun.  

2. Starfsáætlun Hofsstaðaskola 2018-2019. Henni var skilað 5. september sl. og í henni eru 

hagnýtar upplýsingar varðandi skólastarfið og skipulag. Skólaráðið er beðið um að kynna sér 

innihaldið. Starfsáætlun er á vef skólans, http://hofsstadaskoli.is/skolinn/starfsaaetlun/ . 

3. Persónuverndarlög. Í kjölfar nýrra laga hefur verið farið yfir verkferla um samskipti heimila 

og skóla. Í starfsáætlun skólans koma fram helstu atriði hvernig þessu er háttað og nú eru í 

vinnslu nákvæmari vinnureglur. Skólaráði eru birt drög og fá fljótlega sent eintak til yfirlestrar. 

Fjallað er um samskipti og reglur varðandi síma, tölvupósta, notkun samfélagsmiðla, notkun á 

mentor og almenna upplýsingamiðlun á milli skóla og heimila. Enn fremur um heimsóknir í 

skólann. Sú vinnuregla er í gildi að ávarpa alla þá sem eiga leið um skólann og þeir bjóða þeim 

aðstoð og kanna erindi. Ekki er í bígerð að læsa inngöngum en setja þarf upp merkingar og 

ávarpa alla þá sem um húsið ganga. Starfsmenn Garðabæjar eiga að fá nafnspjöld.  

a. Samþykkiseyðublað. Allir foreldrar þurfa að veita samþykki sitt fyrir því að teknar verði 

myndir af börnum þeirra og þær birtar. Blöðin verða send heim með nemendum og í tölvupósti 

og eiga foreldrar að skila þeim í nemenda- og foreldrasamtölum í næstu viku. Unnið verður úr 

svörum foreldra og þess gætt að hvorki verði teknar eða birtar myndir af þeim nemendum 

sem ekki er samþykki fyrir.  

b. Bekkjarmyndatökur. Þeim var frestað vegna nýrra laga og þess að samþykki verður að vera 

fyrir birtingunni. Í fyrsta lagi um miðja nóvember verður hægt að taka myndir og verður það 

skoðað í samráði við foreldrafélagið hvort það verði gert þá eða beðið til vors. Þó þarf að skoða 

7. bekkinn því þær myndir fara í árbók.  

c. Samfélagsmiðlar. Skýrar reglur gilda um facebook-síður árganga/bekkja og hópa. Þær má 

einungis stofna og nota í þeim tilgangi að flytja upplýsingar um tiltekna viðburði og aðrar slíkar 

tilkynningar. Útbúinn hefur verið texti sem foreldrar/umsjónarmenn facebooksíða eiga að 



birta á þeim. Í textanum er getið um tilgang síðunnar og þær reglur sem gilda um samskipti á 

henni. 

f. Vinnsluskrá. Hofsstaðaskóli er að vinna vinnsluskrá í samstarfi við persónuverndarfulltrúa 

Garðabæ. Þar er farið yfir alla vinnuferla og vinnslu upplýsinga um nemendur og starfsfólk. 

Grunnskólar eru undir smásjá Persónuverndar og þeim fylgt mjög vel eftir.  

3. Starfsáætlun skólaráðs 2018-2019 

Lagt er til að skólaráðið fundi á miðvikudögum kl. 15.00-16.00. Fundir verða eftirtalda daga: 5. 

desember, 6. febrúar, 20. mars og 22. maí.  

4. Önnur mál.  

Bekkjarkvöld. Foreldrar hafa spurst fyrir um afnot af bekkjarstofum fyrir bekkjarskemmtanir. 

Slíkt er heimilt en gæta þarf að því að viðkvæmar persónulegar upplýsingar séu ekki sýnilegar 

í stofunum. Þetta tengist umræðu um trúnað og lögum um persónuvernd. Á lyklaspjaldi sem 

foreldrar fá eru almennar vinnureglur sem gilda á bekkjarkvöldum. Stjórn foreldrafélagsins 

fundar á morgun ásamt bekkjarfulltrúum og ætlar formaður félagsins að fjalla sérstaklega um 

þetta mál.  

Spurt var um ærslabelginn sem koma átti sl. vor. HBK spyrst fyrir um það og upplýsir ráðið.  

Spurt var um kynjahlutfall í skólanum, drengir eru 276 og stúlkur 281.  

Stjórn foreldrafélagsins. Konráð sagði frá helstu verkefnum. Endurnýjun hefur orðið í 

stjórninni. Jólaföndur, piparkökumálun o.fl. verði í boði á Laufabrauðsdeginum. Skipað var í 

nefndir. Hugmyndir eru um að skipta Bingóinu upp á milli aldursstiga og halda í tengslum við 

öskudaginn. Hafa ákveðið þema á hvoru um sig. 1.-4. og 5. – 7. bekkur. Settir voru 

verkefnastjórar fyrir einstaka verkefni. Rætt var almennt um starf foreldrafélagsins og því 

fagnað hversu öflugt það er.  

Spurt var hvort foreldrar hafi rætt um tíð leyfi nemenda sem geta verið löng og haft áhrif á 

líðan og skólagöngu barnanna. Slíkt mun ekki hafa verið rætt á vettvangi foreldra.  

Fundi slitið kl. 16.00.  

Hafdís Bára Kristmundsdóttir 


