
Fundargerð skó lara ðs Hraunvallaskó la  

Dags: 06.05. 2016. Fundur haldinn í fundarherbergi skólans frá kl. 14.00-15.30 

Mættir: Lars Jóhann Imsland, Guðrún Sturlaugsdóttir, Guðbjörg Inga Guðmundsdóttir, Kristjana 

Árnadóttir (fjarverandi), Reynir Þór Magnússon, Jóhanna Inga Hjartardóttir, Valgerður Ósk 

Ómarsdóttir, Harpa Magnúsdóttir, Viktor Breki (fjarverandi) og Tinna (fjarverandi). Fundinn sat 

einnig Dagbjört M Pálsdóttir formaður foreldrafélags Hraunvallaskóla. 

Dagskrá: 

1. Breyting á rekstrarfyrirkomu lagi á skólamötuneyti 

 Ákveðið hefur verið að bjóða út rekstur á skólamötuneyti í grunn- og leikskóla. Mötuneytið 

verður því lagt niður í núverandi mynd og verktaki mun taka yfir reksturinn. Með þessu er 

verið að bæta þjónustu við nemendur en helstu kostir við þessa breytingu eru:  

o Fjölbreyttari matseðill (35-40 réttir á matseðli) 

o Fjölbreyttari salatbar 

o Skráningakerfi fyrir nemendur og starfsfólk 

o Dagaval 

o Minna utan um hald fyrir stjórnendur og stofnun (Ritari, samskipti, Matartorg) 

o Kemst betur fyrir í  núverandi aðstöðu  

o Rekstur tækja og viðhald búnaðar færist frá skóla 

o (ofnæmiseldhús/Skólamatur) 

o Fleiri í áskrift? 

 

2. Næsta skólaár 

Farið yfir drög að kennsluskipulagi fyrir næsta skólaár. Í kjölfarið var ákveðið að skólaráð 

Hraunvallaskóla og stjórn foreldrafélagsins fái fund hjá fræðsluyfirvöldum og bæjarstjóra til 

að ræða málefni Hraunvallaskóla og þá sérstaklega úthlutun vegna næsta skólaárs. 

Mikilvægt er að þessi fundur sé fyrir opinn fund um málefni Hraunvallaskóla sem 

foreldrafélagið hyggst halda kringum 19. maí og fyrirhugað er að bjóða bæjarstjóra og 

fræðslustjóra á. 

 

3. Húsnæðismál 

Stjórnendur fá fund um fyrirhugaðar framkvæmdir á skólahúsnæði nk. þriðjudag. Skólaráð 

og stjórnendur hafa áhyggjur af því hvort náist að framkvæma nauðsynlegar breytingar í 

tíma. Mikilvægt er að ekki verði seinkunn eða röskun á skólastarfi vegna þess að 

nauðsynlegum framkvæmdum sé ekki lokið fyrir ágúst 2016. Stjórnendur fylgja þessu máli 

eftir.  

  

4. Önnur mál 

 Rætt um sundkennslu. Næsta vetur verða ekki fleiri en 15 nemendur í sundhópum í 1.-

10. bekk.                                                          

 

   Fundargerð ritaði Lars Jóhann Imsland 


