
Skólaráð Hofsstaðaskóla 
4.fundur miðvikudaginn 15. maí 2019 kl. 15.00 – 16.00.  
Fundarmenn: Veigar Már fulltrúi nemenda. Konráð Olavsson fulltrúi foreldra, Hafþór 
Þorleifsson og Hrönn Kjærnested fulltrúar kennara, Magndís Anna Arnarsdóttir fulltrúi 
starfsmanna og Hafdís Bára Kristmundsdóttir aðstoðarskólastjóri. Margrét Harðardóttir 
Sigurveig Sæmundsdóttir fulltrúi grenndarsamfélags. 
 

Dagskrá: 
1. Skóladagatal 2019-2020. Dagatalið hefur verið samþykkt og hver skóli mun svo birta 

sérútgáfu með þeim viðburðum sem eru staðbundnir svo og nemenda- og 

foreldrasamtalsdögum. Dagatalið er birt á vefsíðu skólans. 

2. Árbók Hofsstaðaskóla. Bókin verður gefin út í fjórða sinn í ár. Foreldrar hafa fram að 

helgi til þess að panta bókina. Vegna persónuverndarlaga þurfa foreldrar að 

samþykkja sérstaklega að leyfilegt sé að birta myndir af börnunum í bókinni. Næsta ár 

verður kallað sérstaklega eftir samþykki foreldra vegna bókarinnar á sérstöku 

eyðublaði.  

3. Bekkjarmyndatökur. Skólinn lenti í ákveðnum hremmingum í vetur og þarf að 

endurskoða alla verkferla og gæta upplýsingaskyldu. Fulltrúar foreldra ætla að ræða 

það á sínum vettvangi hvort vilji er fyrir því að halda áfram með myndatökurnar og 

láta vita hver þeirra skoðun er.  

4. Skipulag skólastarfs næsta skólaárs. Skólastjóri gerði grein fyrir helstu atriðum 

varðandi næsta ár.  

a. Nemendafjöldi. 63 börn hafa verið innrituð í 1. bekk og 63 ljúka námi í 7. 

bekk. Heildarfjöldi verður um 570-580 nemendur. Innritun nýnema tekur 

langan tíma og dæmi um að verið er að skrá börn í skólann fram á sumar og 

haust. Slíkt hefur áhrif á skipulag næsta skólaárs, hópa- og bekkjafjölda. Fram 

kemur að talsverð aukning er á því að nemendur flytjist á milli skóla jafnt og 

þétt yfir skólaárið.  

b. Húsnæðismál. Foreldrar í 3. bekk hafa sótt það fast að árgangurinn verði ekki 

lengur í Höllinni og komi inn í skólann. Búið er að leysa það mál með því að 

taka aðra tölvustofuna undir bekkjarstofu. Í stað borðtölva fær skólinn s.k. 

cromebooktölvur sem verða notaðar í bekkjarstofum.  

5. Rafræn vöktun – öryggismyndavélar. Garðabær hefur sett sér reglur um rafræna 

vöktun sem gilda um allar stofnanir. Hofsstaðaskóli hefur þegar birt reglur á vef 

skólans sem byggðar eru á reglum frá Persónuvernd. Skýr ákvæði eru um það hversu 

lengi skal varðveita myndefnið og hverjir mega skoða það.  

6. Verklagsreglur um öryggisbresti í persónuvernd. Nýjar reglur hafa verið kynntar og 

brýnt að allt sé geymt, tölvupóstar og önnur erindi. Forráðamenn geta kallað eftir því 

að fá að sjá gögn er varða börn þeirra eða þau eru nefnd í gögnum. Fulltrúi foreldra 

fékk afhentar reglur til kynningar meðal foreldra. Persónuvernd hefur gefið út ýmist 

kynningarefni fyrir foreldra og nemendur sem er mjög áhugavert og gagnlegt.  

 

 



7. Önnur mál: 

a. Skólaráð næsta skólaárs. Kosning nýrra fulltrúa nemenda verður 27.5.  

b. Leyfisveitingar. Spurt hvort eitthvað nýtt hafi komið fram um tíðar 

leyfisbeiðnir foreldra. Skóladeild og skólastjórnendur hafa unnið að 

sameiginlegum reglum um ófullnægjandi skólasókn nemenda þar sem m.a. 

kemur fram að ef óskað er eftir leyfi fyrir einstaka nemanda umfram 10 daga á 

skólaári þá verði haldinn fundur með foreldrum áður en leyfið er veitt þar sem 

rætt er um nám viðkomandi nemanda. Einnig rætt um íþróttamót sem haldin 

eru á virkum dögum og hópur nemenda þarf að fá frí úr skólanum til þess að 

taka þátt.  

c. Fjáröflunarbingó. Það gekk vel og í ár var prófað að tvískipta. Vel var mætt í 

fyrri hópnum sem var yngri nemendur. Stemmingin var góð á báðum 

skemmtunum.  

d. Málaðir leikir á skólalóðina. Skólinn leggur fram tillögur um að fyrirtæki verði 

fengið til þess að mála leiki á lóðina sem margir nemendur geta leikið á í einu. 

Fulltrúi foreldra tók vel í erindið. Rætt um fleiri leiktæki og aðkomu foreldra 

og bæjarins að því.  

e. Sigurveig fulltrúi grenndarsamfélags dregur sig í hlé eftir nokkurra ára mjög 

ánægjulega setu í skólaráði og var henni þakkað fyrir vel unnin störf.  

f. Skólastjóri þakkaði ráðinu fyrir veturinn og óskaði þeim sem fara annað góðs 

gengis.  

Fundi slitið kl. 16.00 

 

Hafdís Bára Kristmundsdóttir.  


