
Fundargerð skó lara ðs Hraunvallaskó la  

Dags: 28.09. 2018. 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, Björgvin Franz Gíslason (fjarvarandi), Arna Rut Hjartardóttir, Berghildur Björt 

Egilsdóttir og Elín Björg Símonardóttir.  

Dagskrá: 

1. Skólaráð 

 Farið yfir starfsemi og hlutverk skólaráðs. Starfsáætlun yfirfarin og breytingar á skólaráði 

kynntar. Eftirfarandi skipa skólaráð Hraunvallaskóla:  

 

o Lars Jóhann Imsland skólastjóri 

Guðbjörg Norðfjörð Elíasdóttir aðstoðarskólastjóri 

o Fulltrúi kennara – Karítas Guðmundsdóttir 

o Fulltrúi kennara – Hrönn Garðarsdóttir 

o Fulltrúi starfsmanna – Hugrún Ketel  

o Fulltrúi foreldra – Björgvin Frans Gíslason 

o Fulltrúi foreldra – Arna Rut Hjartardóttir   

o Fulltrúi grenndarsamfélags – Helga Helgadóttir 

o Fulltrúar nemenda eru - Berghildur Björt Egilsdóttir og Elín Björg Símonardóttir  

 

 Fundir fara fram á föstudögum í fundarherbergi skólans kl. 8.15-9.35 sem hér segir: 

o 26. september 

o 29. október   

o 30. nóvember  

o 1, febrúar 

o 1, mars  

o 29. mars  

o maí  

 

 

2. Áherslur á skólaárinu 

 Skólastjóri fór yfir áherslur á nýju skólaári. Þær helstu eru: 

o að vinna í tengslum við persónuvernd verður áberandi og tímafrek og skólaráð þarf 

að hafa aðkomu að þeirri vinnu.  

o að unnið verður að umbótastarfi sem snýr bæði að nemendum og starfsmönnum.  

 

3. Skólalóð og skólahúsnæði 

 Verið er að setja upp kastala á skólalóðinni og mála á leiki á malbik. 

 Huga þarf að umferðaröryggi og hjólaumferð á skólalóð.  

 

4. ERASMUS+ Green Clean Future 

 Sagt frá heimsókn í október frá N-Írlandi, Danmörku, Finnlandi og Rúmeníu í tengslum við 

ERASMUS+ verkefnið Green Clean Future. Verkefnið er unnið skólaárin 2017-19 og áhersla er 



á umhverfisvernd og sjálfbærni og þætti eins og loftlagsbreytingar, veðurfarsbreytingar, 

matarsóun, sjálfbæran ferðamáta, plast, endurvinnslu og flokkun. Hraunvallaskóli sér um 

skipulag verkefna tengd plasti og ber ábyrgð á gæðastjórnun verkefnisins. Verkefnið hefur 

heimasíðu, https://greencleanfutureer.vixsite.com/erasmus, þar sem afrakstur samstarfsins 

mun birtast jafnóðum. 

 

5. Önnur mál 

 Rætt um næsta fund og málefni sem væri gott að ræða þá. 

 

    

 

 Fundargerð ritaði Lars Jóhann Imsland 


