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Fundur: 
4. fundur Foreldrafélags 

Staður: 
Kennarastofa Hvaleyrarskóla 

Dags:            tími: 
13. jan            18:00 – 19:30 

Mættir: Sveindís, Guðrún Erla, Sigrún, Helga Veronica, Petrína, Íris, Ásbjörg, Helga Guðlaug, 
og Margrét. 
Forföll: Gísli 

Dagskrá samkvæmt fundarboði: 
1. Foreldraröltið  
2. Einelti – Olweusar áætlun 
3. Skólanámsskrá 
4. Yfirlit styrkja 
5. Starfið fram á vor 
6. Önnur mál 

 

1. Foreldraröltið  
 
Allt virðist vera rólegt í hverfinu og lítið um að vera þegar foreldraröltið er á ferðinni.  Þegar 
sendur er póstur á bekkjarfulltrúa er gott að minna á að þeir sem rölta sendi skýrslu til 
foreldrafélagsins um hvernig gekk.  Deildarformenn senda sérstakt eyðublað með póstinum til 
bekkjarfulltrúa sem auðvelt er að fylla út. Mikilvægt að deildarformenn viti hvort það hafi verið 
rölt eður ei. Deildarformenn fara yfir skipulagið fyrir næsta fund og merkja við þá daga sem 
rölt hefur verið til að við fáum betri yfirsýn á röltið. 
 
2. Einelti – Olweusar áætlun 
 
Umræðu frestað, ákveðið að senda póst á eineltisteymi og fá fund með þeim í febrúar. 
 
 
3. Skólanámsskrá 
 
Umræða um hvernig aðkoma foreldra er í námskrá skólans.  Ákveðið var að skipta á milli 
okkar þáttunum sem eru í námsskránni til að kynna okkur betur um hvað námskráin snýst: 
 
  * Læsi – Helga Veronica og Guðrún Erla 
  * Sköpun – Petrína og Helga Guðlaug 
  * Heilbrigði og vellíðan – Sveindís 
  * Lýðræði og mannréttindi – Íris og Ásbjörg 
  * Sjálfbærni – Sigrún 
  * Jafnrétti – Margrét 
 
Vera byrjuð að lesa efnið fyrir næsta fund. Hafa í huga aðkomu og samstarf foreldra að 
hverjum þætti námsskráarinnar sem og máta Hvaleyrarskóla inn í námsskránna. Taka fram 
það sem gott er og til fyrirmyndar og benda á ef vankantar eru. Hver og einn gerir stuttlega 
grein fyrir sínum þætti á næsta fundi. Gott að fá eitt blað með minnispunktum/áherslum úr 
hverjum þætti. 
 
 
4. Yfirlit styrkja 
 
Rætt aðeins um hvað við höfum verið að styrkja undanfarin ár og hvað við viljum styrkja.  
Rætt um að hafa árlega fræðslu til foreldra og einnig að halda áfram að styrkja fræðslu til 
nemenda skólans eins og venjan er.  Vorhátíðin er líka hluti af því sem er styrkt, 
útskriftarferðir 10.bekkja, skáld í skólum o.fl..   
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Helga Veronica ætlar að koma með á næsta fund hvað við styrktum á síðasta skólaári. 
 
 
5. Starfið fram á vor 
 
Athuga með hvort skólinn óski eftir einhverri sérstakri fræðslu fyrir nemendur, t.d. Tölum 
saman eða Blátt áfram.  Einnig að kanna með hvort Foreldraráð Hafnarfjarðar verði með 
einhverja sameiginlega fræðslu. 
 
Vorhátíð, var síðast skipulögð að mestu í skólaráði. Foreldrafélag tók að sér að greiða fyrir 
ákveðna þætti og verkum var skipt á milli manna. 
 
Rætt um þörf á sófa og hringborði. Ekkert ákveðið. 
 
 
6. Önnur mál 
 
Rætt um útisvæðið þegar veðrið er vont.  Hættulegt fyrir nemendur að vera úti í mikilli hálku – 
hvernig getur skólinn brugðist við því? 
 
Einnig var rætt um hvort skólinn hafi einhverjar sérstakar viðbragðsáætlanir þegar slys verða 
á skólatíma eða þegar alvarleg veikindi koma upp hjá nemanda eða kennara.  Þegar 
dauðsföll hafa orðið tengd fjölskyldum nemenda þá hefur skólinn staðið sig vel í að upplýsa 
forráðamenn um það.  Rætt var um bréf sem Fimleikafélagið Björk sendi til foreldra barna 
sem urðu vitni að slysi á jólasýningu þar sem drengur slasaðist.   
 
Umræða um missmunandi upplýsingagjöf til foreldra varðandi veikindi hjá kennurum. 
Stundum er sendur póstu um að tímar falli niður, kennarar gera líka mjög misjafnlega grein 
fyrir fjarveru sinni í upplýsinum til foreldra. Gott væri ef umsjónarkennarar, sérstaklega í 
yngstu deild, létu foreldra vita ef það eru mikil forföll.   
 
 

 

Fundi slitið kl. 19:30   -  Fundarritari Guðrún Erla 

 


