
 
Fundargerð skó lara ðs Hraunvallaskó la  

Dags: 11.01. 2016. Fundur haldinn í fundarherbergi skólans frá kl.  16.00-17.00 

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

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

Valgerður Ósk Almarsdóttir, Harpa Magnúsdóttir Viktor Breki (fjarverandi) og Tinna 

(fjarverandi).  

Dagskrá  

1. Næsta skólaár (2016-17) 

 Skólastjóri kynnti  lausn á húsnæðismálum Hraunvallaskóla fyrir skólaárið 2016-17  

út frá samþykkt starfshóps um skólaskipan á Völlunum. Óskað var eftir eftir 

viðbrögðum/umsögn skólaráðs Hraunvallaskóla um tillögu starfshópsins til 

Fræðsluráðs fyrir næsta fund ráðsins sem haldinn verður nk. miðvikudag.  

Úr fundargerð fræðsluráðs: 

 
„Lars Imsland, skólastjóri Hraunvallaskóla, mætti á fundinn og kynnti hugsanlega útfærslu á 

skólastarfinu í Hraunvallaskóla skólaárið 2016-2017.  

 

Lögð er fram tillaga er frá starfshópnum til fræðsluráðs á þessa leið:  

„Starfshópur um skólamál á Völlum leggur til við fræðsluráð að húsnæðismál Hraunvallaskóla 

skólaárið 2016-2017 verði leyst með lausum kennslustofum sem nú eru nýttar af leikskólanum. 

Þetta er lagt til í fullu samráði við skólastjórnendur Hraunvallaskóla.  

Jafnframt leggur hópurinn áherslu á að undirbúningi að nýjum leik- og grunnskóla verði flýtt og 

hönnun hans sett af stað flótlega á næsta ári svo fyrsti áfangi hans verði tilbúinn til notkunar 

haustið 2017. Stofnaður verði starfshópur skipaður hagsmunaaðilum sem hafi það hlutverk að 

móta skólagerð og áherslur og hugmyndafræði skólans.“  

 

Fulltrúar Samfylkingar og Vinstri grænna bóka:  

"Fulltrúar Samfylkingar og Vinstri grænna telja mikilvægt að mótuð verði skýr stefna varðandi 

spjaldtölvuvæðingu í grunnskólum Hafnarfjarðarbæjar. Slíkt stefna hlýtur að eiga að markast af 

faglegri nálgun en ekki skyndiviðbrögðum og töfralausnum í húsnæðismálum grunnskólum 

bæjarins. Mikilvægt er að jafnræðis sé gætt varðandi kennslugögn og aðstöðu sem nemendum í 

grunnskólum bæjarins stendur til boða."  

 

Fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Bjartrar framtíðar bóka:  

"Bent er á að fulltrúi Samfylkingarinnar stendur að og tók fullan þátt í gerð þeirrar tillögu sem hér 

liggur fyrir sem fulltrúi hans í starfshópnum um skólamál á Völlum. Því er jafnframt fagnað að 

fulltrúar VG og Samfylkingar vilji móta stefnu um spjaldtölvuvæðingu í grunnskólunum."  

 

Fræðsluráð tekur jákvætt í tillöguna og óskar viðbragða starfsfólks og skólaráðs 

Hraunvallaskóla við henni á næsta reglulega fræðsluráðsfundi“ 

 

 Kynning skólastjóra lagðist vel í hópinn og eftirfarandi ályktun var samþykkt:  

,, Skólaráð Hraunvallaskóla tekur jákvætt í tillögu starfshóps um skólamál á 

Völlunum sem kynnt var í fræðsluráði 16.12. 2015. Skólaráð leggur áherslu á að 



vel sé hlúð að starfsemi Hraunvallaskóla meðan á þrengingum stendur,  

sérstaklega hvað varðar nemendur, starfsfólk og aðbúnað“ 

 

 

2. Mataráskrift 

 Skólastjóri óskaði eftir viðbrögðum skólaráðs Hraunvallaskóla vegna 

mismunandi mataráskriftaleiða milli grunnskóla í Hafnarfirði. Eins og staðan er 

í dag geta nemendur í Hraunvallaskóla ekki valið daga eins og hægt er í þeim 

skólum þar sem Skólamatur er, heldur þurfa þeir að kaupa fulla áskrift eða 

enga. Því er um mismunun að ræða sem þarf að laga sem fyrst.  

 Skólaráði fannst mikilvægt að koma þessum málum í betra horf og  fól 

skólastjóra að fylgja málinu eftir. Skólastjóri mun vera í sambandi við 

fræðslustjóra og óska eftir að komið verði á viðeigandi tölvukerfi sem nær 

utan um þetta áskriftarform svo nemendur í Hraunvallaskóla njóti jafnræðis í 

mataráskriftarleiðum.  

 

3. Forfallakennsla  

 Á fundi foreldrafélags Hraunvallaskóla þann 08.01.2016 á Súfistanum var lögð fram 

svohljóðandi bókun: ,,Foreldrafélagið hefur áhyggjur af forfallakennslu í skólanum og 

óskar eftir skriflegur svari og upplýsingum um þá verkferla sem eru í gildi þegar að 

kennari forfallast“ 

 Lagt var fram skriflegt svar við erindinu.  

 

  

Fundargerð ritaði Lars Jóhann Imsland 


