
Skólaráðsfundur þann 12. okt. kl. 14.30 -15.30. 

Fundarmenn: Hegla Veronika varaformaður foreldrafélagsins, Hreindís Elva 

stuðningsfulltrúi, Kristinn skólastjóri, Jóhannes Páll fulltrúi nemanda, Magnús 

G. framkvæmdastjóri Hauka, Marsibil aðstoðarskólastjóri, Sara fulltrúi nem-

enda, Sigurborg kennari, Sveindís formaður foreldrafélagsins og Úlfhildur 

kennari. 

Skólastjóri bauð alla velkomna til fyrsta fundar og fundarmenn kynntu sig. 

Skólanámskrá  Það er annað form á henni en verið hefur. Unnið hefur 

verið að henni í 2-3 ár. Auk þess að vera skólanámskrá fyrir allan skólann 

greinist hún einnig í bekkjarnámskrár og greinanámskrár. Skil á 

skólanámskrá til Skólaskrifstofu Hafnarfarðar er þann 16. okt. Síðan fer 

hún á heimasíðu skólans í PDF skjali. Breyta á einkunnagjöf í 10. bekkjum 

í A B C D. Útfæra þarf það nánar. 

Við skólann eru rúmlega 400 nemendur. Ýmis námskeið voru fyrir 

kennara og starfsfólk í haust og má þar nefna skyndihjálparnámskeið, 

sundnámskeið, vinaliðanámskeið o.fl..  

Helga Veronika spurði hvers vegna hætt væri að kenna dönsku í 6. bekk? 

Samkvæmt aðalnámskrá var hún tekin út og aukið við kennslu í íslensku 

og stærðfræði. 

Vinaliðaverkefnið var kynnt og hefst það í næstu viku. Nemendur í 4. – 7. 

bekkjum munu stýra leikjum úti. Hver vinaliði sinnir þessu starfi í hálft ár. 

Þann 22. okt. verður námskeið fyrir þá. Hildur og Hulda skólaliði munu 

stýra þessu. Gerður hefur verið samningur til þriggja ára. Fulltrúar 

nemenda á fundinum sýndu þessu áhuga og það verður kannað betur hvort 

þau geti tekið einhvern þátt í þessu verkefni.  

Koma á upp leiktækjum eins og lofað var. Foreldrar hafa ýtt á það ásamt 

skólastjóra og sýndi skólastjóri okkur teikningu af fyrirhuguðum breyting-

um. Keypt verður gormaleiktæki, færa á tæki inn á gamla gæslurólóinn 

o.s.frv. Kristinn upplýsti að Sigurður hjá umhverfis- og framkvæmdasviði 

stefnir á að láta endurhanna alla lóðina.  

Ekki borist svar til foreldrafélagsins frá bænum um beiðni þess að  setja 

upp skólahreystivöll. Þessari beiðni var vísað til skipulags- og 



umhverfisráðs. Hægt væri að setja þessa braut á leiksvæði miðdeildar en 

þar vantar tilfinnanlega meiri fjölbreytni.  

Rætt var um íþróttahús og sagði Magnús að allir skólar vildu hafa slík hús 

sem næst sér. Þau nýtast misjafnlega sbr. Lækjarskóli, en þau stóru nýtast 

best. Byggja á nýjan stóran sal við íþróttamiðstöðina á Ásvöllum. 

Umræður sköpuðust um leiðina sem börnin ganga, öryggisatriði, einelti 

sem gæti átt sér stað o.fl.  

Fundir skólaráðs verða 1. mánudag hvers mánaðar og hefjast kl. 15.00. 

Sveindís sagði að verið væri að stofna gönguhóp í Hvaleyrarskóla. Fyrsta 

gangan verður þann 14. okt. og síðan alla miðvikudaga Hefst hún kl. 20.00. 

Kemur þetta heim og saman við það heilsueflandi samfélagi sem við 

vinnum að. Foreldrar hafa styrkt ýmislegt í þeim efnum og kom fram 

hugmynd um að stofna þyrfti styrktarsjóð til að gera skólastarfið líflegra. 

Skapa þarf vissa menningu og hefðir. Lögð voru fram drög að 

gönguáætlun fyrir bekkina: 1.b. Hellar í nágrenni skólans, 2.b. 

Hvaleyrarvatn (rúta), 3.b. Ástjörn/Ásfjall, 4.b. Straumur, 5.b. Búrfellsgjá 

(rúta), 6.b. Sveifluháls (rúta), 7.b. Þorbjörn (rúta), 8.b. Helgafell, (rúta), 

9.b. Keilir (rúta) og 10.b. Esja (rúta). 

Helga sagði að það hefði verið góður fundur hjá bekkjarfulltrúum. 

Sumir vissu reyndar ekki að þeir væru fulltrúar. Auka þarf upplýsinga-

flæðið í þessum efnum og benti Sigurborg á það að senda bréfið einnig til 

foreldra sem kennarar fengu.  

Miklar umræður sköpuðust um innkaupalistana hjá okkur. Foreldrar vilja 

fá þá á vorin og skólastjóri var inn á því. Þá var einnig rætt um 

sameiginleg innkaup og verður það einnig skoðað vel. 

Öryggisbúnaði er áfátt á vissum stöðum við skólann. Verið er að vinna í 

þeim efnum. 

Unglingarnir okkar vilja fjölbreyttari skólalóð. Mála þarf handbolta-

völlinn þar sem mörkin eru, ath. hvernig má nýta skeifuna betur, hafa 

eitthvað annað en parísa o.fl. 



Fundi slitið og sumir fundarmenn fóru út til að finna betri lausnir varðandi 

öryggisbúnaðinn.  

Samantekt: Marsibil Ólafsdóttir. 


