
Fundargerð skó lara ðs Hraunvallaskó la  

Dags: 25.05. 2020. Fundur haldinn í fyrirlestrarsal skólans frá kl. 8.15-9.35 

Mættir: Lars Jóhann Imsland, Guðbjörg Norðfjörð, Arna Vilhjálmsdóttir, Margrét Hildur Ríkharðsdóttir, Helga 

Helgadóttir, Hugrún Helga Ketel, Arna Rut Hjartardóttir Dröfn Sigurðardóttir (fjarverandi), Elva Katrín Sigurðardóttir 

og Þorgerður Katrín Ómarsdóttir (fjarverandi).  

Dagskrá 

 Skólastarf á COVID tíma 

Skólastjóri og aðstoðarskólastjóri sögðu frá skólastarfi í samkomubanni. Almennt gekk vel og 

skipulagið var gott. Mikill stuðningur og góðar leiðbeiningar komu frá sviðsstjóra mennta- og 

lýðheilsusviðs og hennar góða fólki. Kennarar, starfsmenn og nemendur sýndu mikla 

aðlögunarhæfni og vel gekk að fylgja áætlunum eftir.  

  

 Yfirtaka á Fjölgreinadeild – Fjölgreinadeild Hraunvallaskóla 

Skólastjóri sagði frá því að Hraunvallaskóla hefur verið falið að sjá um rekstur á Fjölgreinadeild 

sem áður var kennd við Lækjarskóla. Starfsmenn munu nú tilheyra Hraunvallaskóla en starfið 

mun áfram vera í Menntasetrinu við lækinn. Um miðlægt úrræði er að ræða fyrir allan 

Hafnarfjörð og er gert ráð fyrir 5-8 nemendum í 8.-10. bekk og um 5 starfsmönnum. Yfirtakan fer 

formlega fram 1. ágúst nk. en þegar er byrjað að vinna að ráðningum fyrir næsta skólaár á vegum 

Hraunvallaskóla.  

 

 Breytingar á skóladagatali  

Ein breyting hefur verið gerð á skóladagatali Hraunvallaskóla fyrir skólaárið 2020-2021. Færa 

þurfti samtalsdag frá 1. október til 8. október. Er það gert af því að samræmt próf í stærðfræði í 

4. bekk er 1. október en dagsetningar samræmdra prófa lágu ekki fyrir þegar skóladagatalið var 

unnið fyrr á skólaárinu. Skólaráð staðfesti umfjöllun sína með undirskrift.  

 

 Breyting á viðmiðunarstundaskrá 

Búið er að breyta viðmiðunarstundaskrá skólans í samræmi við væntanlegar áherslur frá MMS. 

Helstu breytingar eru að búið er að stórauka tíma í náttúrufræði á kostnað valgreina í 

unglingadeild.  Skólaráð staðfesti umfjöllun sína með undirskrift. 

 

 Framkvæmdir í sumar á húsnæði 

Greint var frá því að í sumar verður ráðist í lagfræringar á leka í aðalbyggingu skólans. 

Framkvæmdir hefjast um 12. júní og standa fram í júlí.  

 Næsta skólaár 

Skólastjóri upplýsti að umtalsverð fækkun verði á nemendum á næsta skólaári. Það gerir það að 

verkum að fækka mun um fimm umsjónarbekki. Ráðningar ganga vel og er búið að ráða 

kennara/leiðbeinendur fyrir næsta skólaár. Breytingar verða á störfum skólaliða, 

stuðningsfulltrúa og frístundaleiðbeinenda en búið er að sameina þessi starfsheiti í eitt undir 

starfslýsingu skóla- og frístundaliða. Þessum ráðningum er þó ekki lokið.  

 

 Önnur mál 



a. Spurt var um stöðuna á endurskoðun á námskrá í samfélagsfræði og aukinni kynfræðslu. 

Því er til að svara að þessi vinna er í fullum gangi og ætti að ljúka í júní þannig að hægt 

verði vinna eftir endurskoðaðri námskrá frá næsta skólaári.  

b. Umferðarfræðsluverkefni færist yfir á næsta skólaár út af áhrifum covid á skólastarf.   

c. Vorhátíð foreldra fellur niður út af samkomubannsreglum.  

 

 

Fundargerð ritaði Lars Jóhann Imsland 


