
 
Fundargerð skó lara ðs Hraunvallaskó la  

Dags: 6.10. 2015. Fundur haldinn í fundarherbergi skólans frá kl.  14.00-15.45 

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

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

Almarsdóttir, Harpa Magnúsdóttir, Viktor Breki, Tinna (fjarverandi) og Linda Hrönn Helgadóttir 

Dagskrá  

1. Skólaráð 2015 kynnt 

 Farið yfir fulltrúa í skólaráði. Engar athugasemdir voru gerðar við fulltrúa 
grenndarsamfélags.  

 Skólaráð er þannig skipað: 
o Lars Jóhann Imsland skólastjóri 
o Guðrún Sturlaugsdóttir aðstoðarskólastjóri 
o Fulltrúi kennara – Guðbjörg Inga Guðmundsdóttir 
o Fulltrúi kennara – Kristjana Árnadóttir 
o Fulltrúi starfsmanna – Jóhanna Inga Hjartardóttir 
o Fulltrúi foreldra – Valgerður Ósk Ómarsdóttir 
o Fulltrúi foreldra – Harpa Magnúsdóttir 
o Fulltrúi grenndarsamfélags – Reynir Þór Magnússon 
o Fulltrúar nemenda eru formaður og varaformaður nemendaráðs sem heita 

Tinna Sigurðardóttir og Viktor Breki Auðunsson. 
 

 
2. Lestrarstefna Hraunvallaskóla  

 Linda Helgadóttir kynnti nýtt starf verkefnastjóra sérverkefna og fór yfir helstu 
áherslur í starfi sínu jafnframt sem hún fór yfir helstu áherslur í læsismálum í 
Hraunvallaskóla á komandi árum.  Góður rómur var gerður að máli Lindu og henni 
þökkuð góð kynning.  
 

3. Áherslur á nýju skólaári 

 Skólastjóri fór yfir helstu áherslu á nýju skólaári sem í grófum dráttum felast í að: 
o Styðja við stefnu skólans og almennar áherslur í skólastarfi líkt og kveðið er á 

um í menntastefnu skólans. 
o Fylgja eftir Lestrarstefnu skólans og læsismálum líkt og kom fram í kynningu 

hjá Lindu. 
o Innleiðing á PALS í 3-7. bekk 
o Parakennslu í 1-7. bekk. 
o Huga að starfsgleði og stöðugleika í starfsmannahópnum.  
o Huga að búnaðarmálum og starfsaðstöðu stafsmanna og nemenda.  

 
4. Skólaskipan á Völlunum 

 Lars og Valgerður sitja í starfshópi um skólamál á Völlunum. Þau sögðu frá  því helsta 
sem rætt hefur verið á þeim tveimur fundum sem búið er að halda. Fram kom á máli 
þeirra að hingað til hefur verið rætt um eldri hugmyndir um skólastarf í Skarðshlíð, 



teikningar og hugmyndir fyrri starfshóps reifaðar. Lítið hefur verið um ákvarðanir en 
þó er búið að ákveða að færa skólann um stað sem almenn ánægja er með í 
starfshópnum. Þá liggur ekki fyrir með formlegum hætti hvað Hraunvallaskóli þarf að 
taka lengi við nemendum úr nýju skólahverfi.  

 Nokkur umræða varð um málið í skólaráði og fundarmenn voru sammála um að 
þrýsta þyrfti á skýr svör um hvenær nýr skóli gæti hafið starf sitt og hversu lengi sé 
hugsað að Hraunvallaskóli taki við nýjum nemendum úr öðru skólahverfi. Ljóst er að 
Hraunvallaskóli er fullsetinn í ár og ekki verður bætt við fleiri nemendum nema með 
að huga að stækkun hans. Þá er ljóst að ef það þarf að bæta við fleiri nemendum í 
Hraunvallaskóla á næsta ári þá eru flöskuhálsar í húsæðismálum sem verða enn 
þrengri fyrir vikið líkt og aðstaða fyrir list- og verkgreinar, rými fyrir sérkennslu, 
matsalur, skólalóð,  félagsmiðstöð og aðstaða fyrir unglinga svo eitthvað.   
 

5. Starfsáætlun 2015-2016 

 Starfsáætlun lögð fram og kynnt. Fundir fara fram í fundarherbergi skólans kl. 14.00-
15.30 sem hér segir: 

o 6. nóvember  

o 4. desember  

o 5. febrúar  

o 4. mars  

o 8. apríl  

o 6 . maí  

 Óskað var eftir athugasemdnum fyrir næsta fund.  
 

6. Önnur mál 

 Rætt um námsmatskvarða í samræmdum prófum. Kvarðinn þykir óskýr og tyrfinn. 
Nemendur í 10. bekk verða útskrifaðir skv. þessum kvarða í vor. Talið var mikilvægt 
að kynna kvarðann betur fyrir nemendum, foreldrum og starfsmönnum.  

 

  

 

Fundargerð ritaði Lars Jóhann Imsland 


