
Skólaráðsfundur þann 7. des. kl. 15.00 -16.00. 

Fundarmenn: Helga Veronika varaformaður foreldrafélagsins,  Hreindís stuðningsfulltrúi,  

Kristinn skólastjóri, Jóhannes Páll fulltrúi nemanda, Magnús G. framkvæmdastjóri Hauka, 

Marsibil aðstoðarskólastjóri, Sara fulltrúi nemenda, Sigurborg kennari, Sveindís formaður 

foreldrafélagsins og Úlfhildur kennari.   

Skólastjóri bauð alla velkomna til þriðja fundar skólaráðsins. Fyrsta málið var 

greining á umferðaröryggi við grunnskólana í Hafnarfirði. Bryndís Friðriksdóttir frá 

Eflu mætti til fundarins og lagði fram götukort af umhverfi hverfisins og skólans. Hún 

og hennar fólk er að vinna að umferðaröryggisáætlun fyrir Hafnarfjarðarbæ. Þau fara í 

vettvangsferðir, kostnaðarmeta framkvæmdir og síðan endar þetta sem vinnuplagg 

fyrir bæinn. Aðkoman að skólanum er afar þröng, erfitt er fyrir bíla að mætast í 

bekkunni og sérstaklega í þessari færð. Sigurborg sagði að þegar ,,Göngum í skólann“ 

verkefnið stóð yfir þá hafi umferðin við skólann minnkað til muna. Magnús upplýsti 

að ákveðið hefði verið að byggja annan sal við Íþróttahúsið að Ásvöllum. Gott væri að 

fá undirgöng beint frá skólanum og undir Suðurbrautina. Rætt var um mislæg 

gatnamót og umferðaröryggi við skólann. Nefnd voru gatnamótin við Álfholt og þar 

göngubraut með hraðahindrun. Er betra að setja gönguljós þar eða blikkljós? Börnin á 

Holtinu sækja frístundir bæði Hauka- og FH húsið. Hjólastígar eru mikið að batna í 

hverfinu. Eitt árið fengum við hjólagrindur að gjöf frá Ísal. Setja þarf grindurnar 

markvissara upp. Það vantar handrið niður stíginn hjá yngstu deildinni. Þar getur orðið 

afar hált. Þá er grindverk of lágt þar sem hættulegi veggurinn er við yngstu deildina. Á 

skólalóðina á einhvern tíma að koma íþróttahús. Dagskráin er tveimur tímum lengri 

hér en hjá öðrum nemendum þar sem íþróttaiðkun fer fram við skólana. Lögð verður 

fyrir ferðakönnun hjá einum árgangi í hverri deild í janúar, þ.e. hve margir ganga, eru 

keyrðir o.s.frv. 

Spjaldtölvur í skólastarfi: Við vorum að 5 Ipada (eigum þá 17 stk.) og 20 Android 

tölvur. Verið er vinna í að setja forrit upp í þessi tæki. Það er hægt að læsa tölvunum 

þannig að að það sé einungis hægt að nota þær eins og á að gera í tímunum. Það kom 

fram að https://kahoot.it/#/ er skemmilegt verkefni. Margir eru einnig hrifnir að 

Android símum sem, eru á góða verði. Þá má að sögn nemendanna nota www.islex.is 

sem er orðabók á dönsku. 

Desemberskipulag: Hið árlega jólabingó verður á miðvikudaginn. Þá verður til sölu 

kaffi, vöfflur og kökur. Hettupeysurnar verða einnig afhentar þá. Margir krakkar í 

miðdeild pöntuðu sér peysu.  

Það var svipuð sala í jólaföndri foreldra eins og í fyrra.  

Annars má sjá skipulag desembermánaðar á heimasíðu skólans. 

 

Göngur foreldra hafa verið lagðar niður í bili vegna dræmrar þátttöku. Gerð verður 

göngukönnun síðar 

https://kahoot.it/#/
http://www.islex.is/


Fjárhagsáætlun 2016: Það er svipuð upphæð þar og var á síðasta ári. Hún verður 

betur tekin fyrir á næsta fundi Sveindís upplýsti að skólahreystibrautin væri inni hjá 

Fasteignafélaginu.  

 

Fundi slitið með ósk um góðar stundir. Samantekt: Marsibil. 


