
Fundargerð skó lara ðs Hraunvallaskó la  

Dags: 31.10. 2016. Fundur haldinn í fundarherbergi skólans frá kl. 14.00-15.30 

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

Björk Guðmundsdóttir, Reynir Þór Magnússon, Jóhanna Inga Hjartardóttir, Björgvin Franz 

Gíslason (fjarverandi), Unnur Jónsdóttir, Kristín og María Mist (fjarverandi).  

Dagskrá: 

 

1. Úttekt MMS – Ytra mat  

 Skólastjóri kynnti fyrirhugaða úttekt Menntamálastofnunar á Hraunvallaskóla en 

Menntamálastofnun hefur umsjón með ytra mati á grunnskólum fyrir hönd mennta- 

og menningarmálaráðuneytis. Í ytra mati felst að utanaðkomandi aðili leggur mat á 

starfsemi viðkomandi skóla með hliðsjón af gildandi lögum, reglugerðum og 

aðalnámskrám. Er það meðal annars gert með því að skoða fyrirliggjandi gögn um 

starfsemi skóla, heimsóknir úttektaraðila og viðtöl við nemendur, starfsfólk skóla og 

foreldra. 

 

2. Niðurstöður samræmdra prófa 

 Skólastjóri fór yfir niðurstöður samræmdra prófa í íslensku og stærðfræði í 4. og 7. 

bekk sem fram fóru í september síðastliðnum. Niðurstöðurnar voru speglaðar í 

niðurstöðum fyrri ára en árangur þessa árs er nokkuð líkur fyrri árum. Skólinn er enn 

undir landsmeðaltali og áfram þarf að vinna að bættum árangri.  

 

3. Skólaskipan á Völlunum 

 Skólastjóri kynnti niðurstöðu starfshóps um skólamál á Völlunum en kynningarfundur 

fyrir foreldra var haldinn 27. október sl. Í stórum dráttum er lagt til að nýr skóli byrji í 

safnaðarheimili Ástjarnarsóknar haustið 2017 og að nemendur í 1.-4. bekk á Völlum 6 

og Völlum 5b fari í nýjan skóla. Þannig má létta á Hraunvallaskóla um u.þ.b. 50 

nemendur og nemendafjöldi Hraunvallaskóla mun þá fara úr tæplega 900 í 850. Smám 

saman mun fjöldi nemanda lækka vegna breytinga á skólahverfi og skólinn komast í 

jafnvægi.  

 

4. Önnur mál: 

 Skólastjóra hafði borist nokkrar fyrirspurnir frá fulltrúa foreldra fyrir fundinn sem 

svarað var og fulltrúi foreldra ætlaði að koma svörum til skila. Það sem komið var inn 

á var eftirfarandi: 

i. Hlutverk umsjónarkennara. 

ii. Kennsla í borgaravitund og lífsleikni. 

iii. Mætingar í foreldraviðtöl. 

iv. Brottrekstur úr skóla og skólareglur. 

v. Skólanámskrá og starfsáætlun. 

                                                            

 Fundargerð ritaði Lars Jóhann Imsland 


