
Skólaráðsfundur 17. mars 2014   

Fundarmenn: Aðalheiður G., Helgi, Hulda Sólveig, Marsibil, Róbert Elís, 

Sigríður og Sigurður. Helgu Veroniku vitum við ekki um og Úlfhildur var með 

leyfi. 

 

1. Helgi skólastjóri setti fund og tjáði okkur að tölvukerfið hefði legið niðri 

meira og minna allan daginn þannig að eigi var unnt að prenta nýjustu 

útgáfurnar af skóladagatalinu fyrir skólaárið 2014-2015. Fundarmenn 

skildu það og Helgi dreifði drögum og tjáði okkur að nú verðum við með 

þrjár útgáfur, eina fyrir hverja deild. Ýmsar vangaveltur hafa verið með 

foreldradaginn í október – námsefniskynningar hafa farið fram nýlega. Sumir 

reyna að hafa opið hús þennan dag sbr. Lækjarskóli. Aðalheiður ræddi um að 

meiri þörf væri á þessum degi í janúar. Foreldradagurinn er settur inn 

þriðjudaginn 7. október en Sveindís ítrekaði að ef um breytingar væri að 

ræða, þá færi sú umræða fram í skólaráði áður en ákvörðun væri endanlega 

tekin. Skólastjóri útskýrði mun á ,,skertum dögum“ á milli deilda. Yngsta 

deildin óskar eftir því að hafa slíkan dag þann 15. maí og Róbert lagði til að 

við hefðum þá tónlistartengda þemavinnu. Verður sú ágæta tillaga skoðuð 

vel.  

2. Ekki hefur náðst að hafa forskóla í tónlist á vegum Tónlistarskóla Hf. hjá 

yngstu börnunum hér í Hvaleyrarskóla. Sveindísi finnst það miður en vegna 

mikillar aðsóknar í Tónlistarskóla Hf. þá detta börnin út sem hafa ekki farið í 

þetta nám og eru 7 eða 8 ára og þurfa að fara á langan biðlista til að komast í 

tónlistarnám í skólanum. Hulda sagði frá því að reynt hefði verið að taka 

börnin í út úr Dægradvöl í Hraunvallaskóla til að fara í þetta nám og að 

foreldrar hefðu síðan þurfa að aka sínum börnum í Tónlistarskólann. Þetta 

var of erfitt og datt niður. Ræða þarf betur við skólastjóra Tónlistarskólans en 

þetta málefni hefur reyndar verið í umræðunni í mörg ár. Skoða þarf hvað 

þetta nám kostar og kynna þessi mál betur fyrir verðandi foreldrum 6 ára 

barna hér er þau sækja skólafærninámskeiðið okkar í vor. 

3. Þemaverkefnið okkar þetta árið verður: Leikir fyrr og nú. Það hefst þann 25. 

mars og því lýkur þann 28. mars.  

4. Marsibil sagði frá samstarfsvilja fulltrúa þeirra sem sjá um Skólamat. Þau 

vilja gjarna hitta stjórn foreldrafélagsins til þess að leggja betur á ráðin. 

Yfirleitt er ánægja með matinn hér, sumum finnst alltaf það sama, en það er 

nú ef til vill sami söngurinn á heimilum landsins. Það mætti ýta meira 

grænmeti að yngstu börnunum, því við borðum ekki nóg af því hér. Ath. að 

fá heilsuteymið í lið með okkur. Einnig hefur börnunum fækkað í matnum. 



Hulda og Hildur reyndu að fá innihaldslýsingar máltíðanna en það tókst ekki 

er þær unnu saman í heilsuteyminu í fyrra.  

5. Það verður málfundur þann 4. apríl frá kl. 13.00-16.00 og fjallar hann um 

lestur og læsi í okkar sveitarfélagi. Þar verður tekið fyrir byrjendalæsið, 

PALS og læsi almennt. Skólinn á að senda fjóra fulltrúa og skal einn þeirra 

vera fulltrúi foreldra. 

6. Stjórn foreldrafélagsins reiknar með fundi með eineltisteyminu hér þann 31. 

mars kl. 14.15.  

7. Sigurður ræddi um tölvumálin og finnst þau hafa farið á mis við kennslu í 

Word og Exel. Boðið hefur verið upp á tölvuáfanga í vali en þeir hafa ekki 

verið vel sóttir. Þetta verður hluti af nýrri aðalnámskrá á næsta ári. Róbert 

kom með skemmtilegar upplýsingar um staðsetningu stafa á lyklaborði og 

hver veit nema breytinga sé að vænta í þeim efnum. Við sem höfum lært 

almennilega fingrasetningu erum nú mishrifin af því!!! 

8. Það stendur til að vera með sameiginlegan fræðslufund foreldra hér þann 

26. mars. Þar verða fulltrúar frá Blátt áfram og einnig kemur Sigríður Dögg 

með kynfræðslu. Helgi upplýsti að bæjarstjóri hefði verið að panta þennan 

dag/kvöld fyrir hverfafund hér á Holtinu og verður hann haldinn í 

Hvaleyrarskóla. 

9.  2. apríl er dagur einhverfu og þá er mælst til þess að allir komi í bláu, 

bæði nemendur og starfsfólk.   

10. Það hefur aukist aðsóknin í hafragrautinn á morgnana og er það vel.  

 

 

Næsti fundur verður þann 28. apríl kl. 14.30. 

Samantekt: Marsibil Ólafsdóttir. 

 

Ps. Þess má geta að Gurrý hefur keypt örbylgjuofn til afnota inni í matsalnum 

okkar.  

 


