
Fundargerð skó lara ðs Hraunvallaskó la  

Dags: 11.10. 2017. Fundur haldinn í fundarherbergi skólans frá kl. 14.30-16.00 

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

Garðarsdóttir,  Helga Helgadóttir, Hugrún Helga Ketel, Björgvin Franz Gíslason, Unnur 

Jónsdóttir, Berghildur Björt Egilsdóttir og Elín Björg Símonardóttir.  

Dagskrá: 

 

1. Skólaráð og starfsáætlun  

Skólastjóri kynnti nýtt skólaráð og starfsáætlun. Helga Helgadóttir var samþykkt sem fulltrúi 

grenndarsamfélags. Skólaráð 2017-19 er þannig skipað:   

 Lars Jóhann Imsland skólastjóri 
 Guðrún Sturlaugsdóttir aðstoðarskólastjóri 
 Fulltrúi kennara – Guðbjörg Inga Guðmundsdóttir 
 Fulltrúi kennara – Hrönn Garðarsdóttir 
 Fulltrúi starfsmanna – Hugrún Ketel  
 Fulltrúi foreldra – Björgvin Frans Gíslason 
 Fulltrúi foreldra – Unnur Jónsdóttir   
 Fulltrúi grenndarsamfélags – Helga Helgadóttir 
 Fulltrúar nemenda eru: Berghildur Björt Egilsdóttir og Elín Björg 

Símonardóttir í 9. Bekk.  
 

2. Áherslur á skólaárinu 

Skólastjóri fór yfir áherslur á nýju skólaári en á þessu skólaári stunda um 820 nemendur nám 

við Hraunvallaskóla.  

 Í fyrsta sinn í sögu skólans fækkar nemendum en í vetur verða 38 

umsjónarbekkir í stað 42 áður. Af þessum sökum er aðstaða almennt betri og 

rýmri en í fyrra.  

 Í vetur verður áhersla á umbótastarf. Unnið verður með 8 þætti sem snúa að 

nemendum, námi og kennslu, starfsmönnum, vinnuaðstöðu, stjórnun skólans, 

teymsivinnu, ánægju foreldra og innra mati. Stofnað verður matsteymi með 

fulltrúum allra hagsmunaaðila skólans. Einnig verður sérstakt umbótateymi 

starfandi til að samræma og fylgja eftir umbótastarfi vetrarins.  

 Haldið verður áfram að innleiða nýtt námsmat á yngsta og miðstigi  en 

unglingadeildin byrjaði í fyrra.   

 Hraunvallaskóli verður þátttakandi í verkefninu – Green Clean Future – en það 

er 2 ára Erasmus+ verkefni sem snýst um umhverfisvernd og sjálfbærni. 

Þátttökulönd auk Íslands eru; Finnland, Rúmenía, Danmörk og N-Írland. 

 Í vetur munum við útvíkka vinaliðaverkefnið upp á miðstig en það gengur út á 

það að hvetja nemendur til meiri þátttöku í afþreyingu í frímínútunum og 

skapa betri skólaanda. Vinaliðar er stuðningsverkefni við eineltisáætlun 

skólans en hugmyndafræðin er sú að þar sem boðið er upp á skipulagt starf, 

fái gerendur eineltis aðra hluti til að hugsa um.  

 Búið að ráða félagsráðgafa sem starfar samhliða náms- og starfsráðgjafa.  



 Hegðunarathvarf verður starfandi í vetur (Glymur). 

 Hafnarfjarðarbær útvegar nemendum námsgögn, þ.e ritföng og stílabækur. 

Foreldrar þurfa aðeins að sjá börnum sínum fyrir skólatösku, sund- og 

íþróttafatnaði og skriffærum til notkunar heima. 

 Húsvörður kominn undir stjórn skólastjóra grunnskóla.  

 O.fl.  

 

 

3. Kynning á hegðunarathvarfi fyrir nemendur  (Glymur) 

Ásta Björk Björnsdóttir og Guðrún Sveinsdóttir kynntu nýtt hegðunarver skólans. Í máli þeirra 

kom fram að Glymur er fyrir nemendur í 1. til 10. bekk í Hraunvallaskóla sem eru með flókinn 

hegðunarvanda. Lögð er áhersla á fyrirbyggjandi úrræði líkt og virknigreiningu og ráðgjöf en 

starfsmaður Glyms kemur á kennslusvæði, gerir virknigreiningu, veitir ráðgjöf og aðstoðar 

kennara við að setja upp stuðningsúrræði á svæðinu.   

Dvöl í Glym er tímabundin en nemendur geta, um ákveðinn tíma, dvalið í Glym allan 

skóladaginn sinn eða verið ákveðnar kennslustundir yfir daginn, t.d. síðustu kennslustund dags 

þegar úthald og sjálfsstjórn er á þrotum.  Í ákveðnum tilfellum fer nemandi ekki í matsal og 

frímínútur með sínum umsjónarhóp. Ákveðinn undanfari þarf að eiga sér stað áður en 

nemendur eiga kost á að fara í Glym líkt og að : 

 Agakerfi SMT hefur verið vel fylgt eftir og verkfæri þess nýtt 

 Skráningar 

 Foreldrasamstarf/fundir 

 Skólakort/umbunarkerfi 

 Önnur úrræði SMT og skólans hafa verið nýtt 

 Virknigreining og ráðgjöf 

 

4. Kynning á starfi félagsráðgjafa 

Olga Huld Gunnarsdóttir félagsráðgjafi kom og sagði frá hlutverki sínu í Hraunvallaskóla en 

skólafélagsráðgjafi vinnur í nánu samstarfi með forráðamönnum, kennurum, 

skólastjórnendum og öðru sérfræðifólki sem koma að starfi nemenda. Hann er málsvari 

nemenda og trúnaðarmaður og leitar lausna í málum þeirra. Félagsráðgjafi hefur sérþekkingu 

umfram aðrar starfsstéttir á barnaverndarlögum og úrræðum samfélagsins. 

Helstu áherslu í starfi hennar eru:  

 Félagsleg og persónuleg ráðgjöf og stuðningur 

 Forvarnir gegn ofbeldi og andfélagslegri hegðun          

 Samvinna, ráðgjöf og stuðningur við kennara og starfsfólks 

 Samvinna, ráðgjöf og stuðningur  við foreldra og forráðamenn 

 Þróun úrræða og verkefna 

 Teymisvinna, samstarfsfundir og nemendaverndarráð.   

 

5. Umbótastarf 

Guðrún Snorradóttir verkefnastjóri kom og kynnti umbótastarf vetrarins. Umbótaáætlunin er 

byggð á úttekt MMS, Skólapúlsinum og Bókun 1 samkvæmt kjarasamningum kennara. 

Umbótateymið hefur haldið fimm fundi og farið yfir áæltunina, forgangsraðað og skipt með 

sér verkum. Umbótateymið kynnir áætlunina fyrir Skólaráði, Matsteymi og starfsfólki reglulega 

og fær viðbrögð á framkvæmdina. Áhersla er á 8 umbótaþætti sem eru:  



 

 Álagsþættir vegna nemendamála 

 Álagsþættir vegna vinnuaðstæðna 

 Álagsþættir vegna náms og kennslu 

 Umbætur á stjórnun skólans 

 Umbætur á námi og kennslu 

 Umbætur á innra mati 

 Umbætur á teymisvinnu 

 Aukin nemendavirkni og ánægja foreldra með skólastarfið 

 

 

6. Önnur mál: 

Skólaráð telur mikilvægt að vinna með eftirfarandi atriði í samvinnu við skólasamfélagið í vetur:  

 útbúa skýrari snjalltækjareglur og móta skólamenninguna með tilliti til 

snjalltækja.  

 geymslu hlaupahjóla og mikilvægi þess að mæta betur nemendum sem hafa 

áhuga á hlaupabrettum og hlaupahjólum. Brýnt er að bæta aðstöðu fyrir 

þennan hóp á skólalóðinni. 

                                                            

 Fundargerð ritaði Lars Jóhann Imsland 


