
 
Fundargerð matsteymis Hraunvallaskó la  

Dags: 11.05. 2018. Fundur haldinn í fundarherbergi skólans frá kl. 15.00-16.00 

Mættir: Lars Jóhann Imsland, Kristín Erla Þórisdóttir (fjarverandi), Magnús Róbertsson (fjarverandi), 

Hjördís Sigurbjartsdóttir (fjarverandi),   Kristín Erla Bech Þórisdóttir, Benedikt Steinar Benonýsson 

(fjarverandi), Donna María Skúladóttir (fjarverandi),  Elísabet Anna Pétursdóttir (fjarverandi),  

Súsanna Björg Vilhjálmsdóttir, Svava Dögg Gunnarsdóttir, Kristín Mogensen (fjarverandi),  Rannveig 

Þórisdóttir (fjarverandi) og Guðrún Snorradóttir.  

 

1. Framvinda umbótastarfs  

Verkefnastjóri umbótateymis fór yfir þá vinnu sem unnin hefur verið milli funda. Þar kom fram að í 

heildina skiptast þessir 8 þættir í 62 undirþætti (verkefni) og skilgreindir eru ábyrgðaraðili/-aðilar fyrir 

hverjum þætti. Farið var yfir stóra excelskjalið og staðan tekin frá síðasta fundi sem var 19.02. sl.   

Staðan 17.11.17 var þannig að : 

 27 þættir eru komnir í þann farveg að teljast loknir. 

 2 þættir eru á umræðustigi. 

 2 þættir eru lifandi verkefni allt skólaárið. 

 Aðrir þættir eru í vinnslu og margir komnir vel af stað. 

Staðan 19.02.18 var þannig að: 

 34 þættir teljast loknir. 

 Þeir þættir sem eru á áætlun jafnt og þétt allt skólaárið eru á fullu skriði, s.s. heimsóknir 

stjórnenda í kennslustundir. 

 Kynning fyrir starfsmenn fer fram 6. mars.  

Staðan 11.05. 2018 er þannig  að: 

 42 þættir teljast loknir. 

 Aðrir óloknir þættir eru á áætlun og verður lokið við þá í júní. Einhverjir af þeim þáttum 

munu verða að nýjum umbótaverkefnum á næsta skólaári. 

 Unnið er að lokaskýrslu til MMS og verið er að leggja drög að nýrri umbótaáætlun.  

Engar ábendingar komu frá matsteymi um framgang umbótavinnunnar eða um matsferlið. Breytingar 

munu verða á matsteyminu fyrir næsta vetur því verkefnfastjóri mun fara í námsleyfi næsta vetur og 

fulltrúar kennara munu láta af störfum við Hraunvallaskóla eftir þetta skólaár. Aðrir aðilar lýstu yfir 

vilja til að halda áfram að þróa og bæta skólastarfið í Hraunvallaskóla. Aðilum í matsteymi skólans var 

þökkuð góð störf í vetur. 

Fundargerð ritaði Lars Jóhann Imsland, skólastjóri.  


