
Skólaráðsfundur - fjarfundur 

 

Dagsetning: 13. desember 2021 

Fundarmenn sem voru mættir: Kristinn Guðlausson skólastjóri, Bryndís K. Sigurðardóttir 

fulltrúi kennara, Grétar Birgisson fulltrúi kennara, Inga Oddsdóttir fulltrúi annars starfsfólks, 

Guðvarður Ólafsson og Óskar Auðunn Finnsson fulltrúar foreldra, Dröfn Pétursdóttir og 

Rinalds Kluga fulltrúar nemenda. Magnús Gunnarsson fulltrúi grendarsamfélagsins var 

fjarverandi.  

1. Starfsáætlun Hvaleyrarskóla 2021-2022. 
Starfsáætlunin lögð fram og vísað í svæði á vef þar sem hægt var að kynna sér 
skólanámskrána.  

a) Hér má finna slóð á stafsáætlunina og bekkjarnámskrár allra 
árganga: https://drive.google.com/drive/folders/17FOeTMi1HhM1i5mIqTKQsKDlLQ2
UH897?usp=sharing  

b) Starfsáætlunin fer á vef skólans.  

2. Staðan í sóttvarnarmálum. 
Skólastjóri fór yfir stöðu mála en nokkur smit hafa komið upp hjá okkur bæði meðal 
nemenda og starfsfólks.  
Upplýst var að umræða er að bólusetja börn 5 – 11 ára í byrjun janúar og verið er að 
skoða að þær bólusetningar fari fram innan skólann en eru á framkvæmd og ábyrgð 
Heilsugæslu Höfuðborgarsvæðisins.  

3. Skipulag í desember/Litlu-jólin. 
Litlu-jólin verða hjá öllum árgöngum skólans föstudaginn 17. desember.  
Skólinn hefst síðan að loknu jólaleyfi þriðjudaginn 4. janúar en starfsfólk er með 
skipulagsdag mánudaginn 3. janúar.  

4. Framkvæmdir á komandi ári: 
1. Skipta á um elsta hluta girðingar við Suðurbraut. Setja á upp hjólaskýli fyrir 

framan skólann. Stefnan er líka að endurnýja eitthvað af gólfdúkum og mála 2-3 
kennslustofur og einn gang. Við hér höfum verið að pressa á að klósett við sal 
skólans/matsal verði tekin í gegn og löguð.  

2. Skólalóð. Umræða var á Facebook síðu Holtinu, um skólalóðina sem þarf að bæta 
á nokkrum stöðum. Rætt um hjólagrindur og undir hlaupahjól sem hægt væri að 
læsa hjólunum. 

a) Skóladagatal 2021-2022 – breyting á skóladagatali.   

Skólastjóri leggur til að uppbrotsdagur sem vera á föstudaginn 3. desember verði 
föstudaginn 14. janúar. Þennan dag er stefnt að hafa Skólaþing fyrir nemendur 
skólans.  
Niðurstaða: Skólaráð Hvaleyrarskóla samþykkir þessa breytingu fyrir sitt leiti. 

https://drive.google.com/drive/folders/17FOeTMi1HhM1i5mIqTKQsKDlLQ2UH897?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17FOeTMi1HhM1i5mIqTKQsKDlLQ2UH897?usp=sharing


6.  Önnur mál: 

a) Nemendur spyrja hvort nemendur geta lokið sundi í 9. bekk. Er hægt að hafa sund 
í vali í 10. bekk? Verið er að skoða þetta hjá foreldraráði og síðan fræðsluráði sem 
færir málið til ráðuneytisins. Vert er að athuga hvort það væri möguleiki að láta 
þá nemendur sem ná hæfniviðmiðum í lok grunnskóla í 9. bekk í sundi að þeir fái 
að velja hvort þeir taka þriðja tímann í skólaíþróttum, í sund eða íþróttir í 10. 
bekk. 

Næsti fundur:  í lok janúar 2022. 

Fundi slitið kl. 15:35 

Samantekt skráði: Kristinn skólastjóri.  


