
Fundargerð skó lara ðs Hraunvallaskó la  

Dags: 03.05. 2019. Fundur haldinn í fundarherbergi skólans frá kl. 8.15 - 09:30 

Mættir: Lars Jóhann Imsland, Guðbjörg Norðfjörð, Hrönn Garðarsdóttir, Karítas Guðmundsdóttir Helga Helgadóttir 

(fjarverandi), Hugrún Helga Ketel (fjarverandi),  Björgvin Franz Gíslason, Arna Rut Hjartardóttir (fjarverandi), 

Berghildur Björt Egilsdóttir og Elín Björg Símonardóttir.  

 

Dagskrá 

1. Þróun Hraunvalaskól m.t.t. nemendafjölda og húsnæðis.  

Skólastjóri greindi frá því að útlit sé fyrir að að allir nemendur skólans geti rúmast í aðalbyggingu 

skólans kringum 2023. Mikilvægt er að byrja að huga að nauðsynlegum breytingum á húsnæði 

svo hægt sé að tryggja sem besta aðstöðu með tilliti aðstöðu og hugmyndafræði skólans.  

Farið var yfir drög að minnisblaði sem lagt verður fyrir fræðsluráð en í því er óskað eftir að 

fræðsluráð hefji vinnu við breytingar á húsnæði og aðstöðu í Hraunvallaskóla í tengslum við 

uppbyggingu í Skarðshlíð og fækkun nemenda í Hraunvallaskóla. 

 

2. Starfsmannapúlsinn – niðurstöður 2019 

Guðbjörg Inga Guðmundsdóttir deildarstjóri og umsjónarmaður Skólapúlsins í Hraunvallaskóla fór 

yfir niðurstöður starfsmannapúlsins. Könnunin var lögð fyrir í mars/apríl og yfir 80% þátttaka 

náðist. Breytt snið var á spurningum og því ekki hægt að bera saman á milli ára nema í einstaka 

þáttum. Helstu niðurstöður eru: 

 Starfsandi hefur batnað til muna úr -1,1 (marktækt verri en annars staðar) og í það að 

standa á pari. 

 Einelti á vinnu stað hefur farið úr 6,6 (marktækt meira en annars staðar ) í að vera – 

0.1 sem er aðeins minna en annar staðar.  

 Ánægja með stjórnun skólans er marktækt minni en annar staðar en galli var í 

framsetningu spurninga og því er liður um stjórnun ómarktækur. 

 

3. Mat á störfum skólaráðs skólaárið 2018-19.  

Meðlimir skólaráðs lögðu mat á gagnsemi funda í vetur en ánægja var með nýtt hlutverk sem 

matsteymi og umræður um niðurstöður kannana voru gagnlegar. Almennt voru meðlimir 

skólaráðs ánægðir með starfið í vetur og rætt var um samheldin hóp foreldra og starfsmenna.  

 

Fundargerð ritaði Lars Jóhann Imsland 


