
Skólaráð Hofsstaðaskóla 
Fundur miðvikudaginn 3. mars 2019 kl. 15.00 – 16.00. í fundarherbergi 

Fundarmenn: Íris Guðjónsdóttir fulltrúi foreldra, Hafþór Þorleifsson og Hrönn Kjærnested fulltrúar 

kennara, Magndís Anna Arnarsdóttir fulltrúi starfsmanna og Hafdís Bára Kristmundsdóttir 

aðstoðarskólastjóri. Margrét Harðardóttir skólastjóri var fjarverandi. Sigurveig Sæmundsdóttir fulltrúi 

grenndarsamfélags boðaði forföll svo og Sigríður fulltrúi foreldra. Varamaður komst ekki.  

Dagskrá:  

1. Mentor og persónuverndarlög. 
Greint var frá öryggisbresti í mentor kerfinu þar sem óviðkomandi aðili komst inn á 
nemendaspjöld og gat séð kennitölu og mynd af nemendum í skólum víðs vegar um landið. 
Einn nemandi í Hofsstaðaskóla var þar á meðal. Málið var tilkynnt til Persónuverndar og brást 
Mentor við með því að laga og uppfæra kerfið. Skólinn upplýsti viðkomandi foreldra.  
 

2. Bekkjarmyndatökur. 
Gerð var athugasemd við framkvæmd á sölu einstaklings- og bekkjarmynda. Myndir voru 
teknar í 1.,3., 5. og 7. bekk. Foreldrar höfðu samþykkt að myndirnar yrðu teknar en ekki var 
leitað samþykkis fyrir því að þær væru vistaðar hjá þriðja aðila þ.e. ljósmyndaranum. Einnig 
var gerð athugasemd við sölusíðuna, Shopify þar sem hægt var að sjá myndir af öllum 
nemendum í bekk barnanna og jafnvel eldri myndir sökum villu í uppfærslu á svæði 
ljósmyndarans. Málið var tilkynnt til Persónuverndar og naut skólinn aðstoðar persónu-
verndarfulltrúa Garðabæjar við úrvinnslu þess. Barna- og fjölskylduljósmyndir brugðust hratt 
við og höfðu samband við Shopify sem lagaði uppfærsluna og fór yfir öryggismál. Hefur 
ljósmyndastofan nú birt persónuverndarstefnu á vefsíðu sinni. Ef myndir verða aftur teknar 
af utanaðkomandi aðila mun þess verða gætt að afla samþykkis fyrir öllu ferlinu og það sé 
samkvæmt ýtrustu kröfum og reglum.  
 

3. Samskipti heimila og skóla – vinnureglur. 
Farið var yfir viðmið og vinnureglur um samskipti heimila og skóla sem hafa verið settar 
saman. Lesið var yfir skjalið sem hefur áður verið birt að hluta til í starfsáætlun skólans og á 
vefsíðu. Sérstakur kafli fjallar um samskiptamiðla og facebooksíður foreldrahópa eða bekkja. 
Einnig er fjallað um myndatökur og myndbirtingar svo og heimsóknir utanaðkomandi í 
skólann, trúnaðaryfirlýsingar og þagnarskyldu. Vinnureglurnar verða birtar á vefsíðu skólans 
og foreldrum send tilkynning um birtinguna.  
 

4. Skóladagatal 2019-2020. 
Tillaga skóladagatals næsta skólaárs var lögð fyrir og kynnt. Skipulagsdagar leik- og 
grunnskóla eru samræmdir að hluta til. Skólasetning verður 23. ágúst og skólaslit 9. júní 
2020. Skólanefndir leik- og grunnskóla hafa fjallað um tillöguna og bíður hún nú afgreiðslu 
bæjarráðs. Skólaráð allra skóla fjalla einnig um tillöguna og leggja fram formlegar umsagnir. 
Skólaráð Hofsstaðaskóla gerir engar athugasemdir við skóladagatalið og mun senda 
staðfestingu þess til skóladeildar.  
 

5. Önnur mál. 

a. Skólaritari. Fulltrúi foreldra vill koma á framfæri sérstöku hrósi til Lindu ritara fyrir 

einstaklega gott viðmót, hjálpsemi og alúð.  



b. Fjarvistir og skólaforðun. Unnið er að samræmdum vinnureglum í grunnskólum 

Garðabæjar um viðbrögð við óútskýrðum fjarvistum nemenda og skólaforðun. Reglurnar 

verða kynntar um leið og þær eru tilbúnar.  

c. Bingó foreldrafélagsins 23. mars 2019. Fulltrúi foreldra hefur áhyggjur af því hversu fáir 

foreldrar sjá sér fært að taka þátt í undirbúningi og framkvæmd bingósins. Fáir 

bekkjarfulltrúar hafa mætt á undirbúningsfundi á þessu skólaári. Brýnt þykir að skýra vel fyrir 

bekkjarfulltrúum til hvers er ætlast af þeim og hvetja þá til virkar þátttöku.  

c. Vefsíða skólans- Foreldrafélag. Yfirfara þarf og uppfæra efni á vefsíðunni um 

foreldrafélagið og starfsemi þess. Hafa í huga atriði í c. lið.  

d. Næstu fundur ráðsins verður 15. maí. Kl. 15.00. Á þann fund mæta nýkjörnir fulltrúar 

nemenda úr 6. bekk.  

Fundi slitið kl. 15.55.  

Hafdís Bára Kristmundsdóttir 

 

 


