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Fundarmenn: Aðalheiður, Helgi, Marsibil, Róbert Elís, Sigríður, 

Sveindís og Úlfhildur. Sigurður boðaði forföll. Hulda Sólveig var 

einnig forfölluð og heyrst hefur að Helga Veronika sé í útlöndum.  

1. Helgi bauð upp á kaffi og kökur. 

2. Hann kynnti síðan símenntunaráætlun skólans. Hún gildir fyrir 

kennarahópinn og alla starfsmenn. Hún er samt ekki tæmandi. 

Kennarar vinna líka mikið í að innleiða nýja aðalnámskrá. Verið 

er einnig að innleiða nýja Olweusar áætlun og Pals verkefni sem 

og er unnið að okkar gömlu verkefnum. Við fáum ca. 350-400 

þúsund krónur frá Hafnarfjarðarbæ. Við sækjum einnig til 

Kennarasambandssjóðsins og Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

Þetta er lifandi plagg. Símenntunaráætlunin er lifandi plagg 

þannig að ábendingar eru ávallt skoðaðar. 

3. Upplýsingatækni í skólastarfi. Það var samþykkt á fundi í 

fræðsluráði að skólar í Hafnarfirði yrðu í fremstu röð innan 

þriggja ára. Það var samþykkt að setja 50 milljónir í þróun 

upplýsingatækni á næsta ári. Það fara u.þ.b. 20 milljónir í 

leikskólana og 30 milljónir í grunnskólana. Helgi situr í nefnd 

sem hefur það verkefni með höndum að móta stefnu til næstu 

ára. Við viljum heyra sjónarmið nemenda því margir nemendur  

eru framarlega á þessu sviði. Það þarf að vera þráðlaust net í 

öllum skólum og einnig er mikið kallað eftir skjávörpum í allar 

kennslustofur.  

4. Frá Úllu: Það þarf t.d. að skipta öllum lyklaborðum og músum 

út hjá okkur. Erfitt er nú að skrifa ritgerð á spjaldtölu. Samt 

skrifa sumir smá fundargerðir á spjaldtölvu. Þannig að hún getur 

komið í staðinn fyrir fartölvu.  

5. Síðast var spurt um starfsreglur skólaráðs en þær eru ekki til að 

sögn Helga. Helgi hafði haft sambandi við þróunarfulltrúa 

Hafnarfjarðarbæjar. Þeir ætla að bregðast við. Helgi dreifði til 



fundarmanna drögum að starfsreglum sem fengnar eru á 

heimasíðu Heimilis og skóla.  

6. Róbert benti á að það vantar einn staf í HVALEYRARSKÓLI á 

skiltið fyrir utan skólann – það er reyndar L. Það þarf að ýta á 

húsvörð að laga þetta. 

7. Róbert spurði: Skíðaferð verður hún? Rætt var um hvort 

Félagsmiðstöðin komi að henni eins og hún hefur gert. Þetta 

hefur verið samstarfsverkefni við hana. Það er mikil stemmning 

fyrir þessu hjá nemendum segir Róbert formaður nemenda-

félagsins. Við styðjum þetta einnig hér í skólanum.  

8. Á skóladagatalinu var nefnt að í lok vinavikunnar væri skertur 

dagur. Hann var hins vegar ekki skertur þannig að við eigum 

inni einn skertan dag. Það verður kröfuganga um skertan dag!!! 

9. Athuga að hafa vatnsfont í miðrýminu. Einnig að fá nýja vaska 

inn á snyrtingar. Athuga með drykkjarföng hér og þar ef við 

viljum kalt vatn. Það er fínt vatn í stofunum núna. Það væri gott 

að taka brúsana fram. Þetta er í takt við heilsuátakið okkar 

10. Frá Sveindísi. Verður farið að Reykjum á næsta ári? Já.  

11. Athuga  lýsingu í salnum á samveru. Það vantar kastara fremst. 

(Undirituð hefur ýtt á húsvörð að koma þessu í lag). 

12. Athuga að það eru stundum biðraðir í örbylgjuofna. 

Aðalheiður kannaðist við þetta vandamál en það stundum mikið 

um að vera í salnum okkar. Það eru tveir örbylgjuofnar í gangi 

en mættu vera þrír. Helgi skólastjóri mun athuga það. Einnig var 

talað um hvort eitthvað hafi fækkað hjá Skólamat. Munum við 

skoða það  

13.  Marsibil viðraði áhyggjur af lítilli frímínútnasölu í kaffinu hjá 

unglingum á vegum Skólamats. Athuga að hafa grænmetisborðið 

fremst þannig að allir fái sér grænmeti. Hvetja þarf yngstu 

nemendurna að fá sér grænmeti. (Ath. við höfum haft fund hér 

með Fanneyju hjá Skólamat og þetta mál er í ferli).  

14. Það var kynning á ávaxtabökkum – og Róbert kaupir ætíð 

bakka síðan. 



15. Sigga kom með tillögu um að hafa fulltrúa félagsmiðstöðva á 

næsta skólaári sem grenndarfulltrúa hjá Skólaráði. 

Næsti fundur verður þann 13. jan. kl. 14.30. 

Samantekt: Marsibil Ólafsdóttir. 


