
Fundargerð skó lara ðs Hraunvallaskó la  

Dags: 29.03. 2019. Fundur haldinn í fundarherbergi skólans frá kl. 8.15 - 09:30 

Mættir: Lars Jóhann Imsland, Guðbjörg Norðfjörð, Hrönn Garðarsdóttir, Karítas Guðmundsdóttir (fjarverandi), Helga 

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

Berghildur Björt Egilsdóttir og Elín Björg Símonardóttir.  

Fastafulltrúar foreldra boðuðu forföll en Dröfn Sigurðardóttir mætti í þeirra stað.  

 

Dagskrá 

1. Breytingar á yfirstjórn skólans 

Skólastjóri tilkynnti að Guðrún Sturlaugsdóttir aðstoðarskólastjóri muni láta af störfum 1. ágúst 

nk.  Búið er að auglýsa starfið laust til umsóknar.  Þetta eru tímamót í sögu skólans því Guðrún 

hefur starfað hér frá fyrsta degi og átt stóran þátt í að móta það góða skólastarf sem við stöndum fyrir 

hér í Hraunvallaskóla. 

 

2. Skólalóðin 

Skólastóri kynnti forgangsröðun verkefna sem snúa að umbótum á skólalóð í sumar en áætlað er 

sérstakt fjármagn um 5-6 mkr í verkefnið. 

Forgangsröðun: 

1. Fjarlægja mölina. Í portunum/við húsið verða settar hellur, malbikað þar sem 
timburpallurinn var, malbikað við  körfuboltavöllin.  Loka með malbiki svæðinu 
norðan/vestan við færanlegu stofuna.  

2. Malbika stíg að hjólbrettavelli – ef fjármagn leyfir úr 1.lið 
3. Mála leiki á malbik – klár frá í fyrra. Málun á völlum.  
4. Bæta lýsingu við hjólabrettavöll – skoðað verður með að setja annan haus á þá staura 

sem eru.  
Annað sem bíður: 

1. Stækka leiksvæði við battavöll og kastala en lagt er upp með að gera  tillögu af 
framtíðarskipulagi sem hægt er að stefan að – kostnað og áfangaskiptingu: 

a. Fjarlægja gras og malbika í staðinn 
b. Útbúa hól á hraunsvæði 
c. Fjölga leiktækjum 

2. Leiksvæði í norðurenda  - lítið notað í dag. Svæðið er að fara undir framkvæmdir. 
3. Yfirfara og laga malbik út af pollamyndun  

 
Rekstrartengt – sem gert verður í sumar  

 Yfirfara þarf gróður   

 Mála tæki og yfirfara  

 Setja hjólagrindur upp aftur  

 Yfirfara púkk vegna pollamyndunar SES 
 

3. Skólapúlsinn - Foreldrakönnun 

Guðbjörg Inga Guðmundsdóttir deildarstjóri og umsjónarmaður Skólapúlsins í 

Hraunvallaskóla fór yfir niðurstöður foreldrahluta skólapúlsins og bar saman við niðurstöður 

nemendahluta. Í ljós kemur að nemendur eru almennt jákvæðari en foreldrar gagnvart 



skólastarfinu og foreldrar í unglingadeild og miðdeild, að hluta, virðast hafa meiri áhyggjur af 

t.d. líðan nemenda en foreldrar á yngsta stigi. Almennt mælist mest ánægja hjá foreldrum á 

yngsta stigi, síðan miðstigi og minnst ánægja er hjá foreldrum á ungingastigi.  Tölur eru víða á 

uppleið þó einstaka þættir séu undir landsmeðaltali. Að mati stjórnenda er það merki um að 

umbótastarf og fækkun nemenda í skólanum sé að stuðla að bættir umgjörð og markvissara 

skólastarfi og er það hvatning til að halda áfram að bæta skólastarfið og auka ánægju í 

framtíðinni.   

 

 

4. Skóladagatal 2019-2020.  

Skólastjóri kynnti skóladagatal 2019-2020 og skólaráð staðfesti umfjöllun sína með undirskrift 

á þar til gerðu eyðublaði.   

 

5. Næsta skólaár 

Skólastjóri upplýsti að ákveðið hefur verið að á næsta skólaári muni 7. og 8. bekkur bætast 

við þá árganga sem fyrir eru í Skarðashlíðarskóla. Kynningarfundur verður í Skarðshlíðarskóla 

fyrir forráðamenn og nemendur sem málið varðar og þá munu skólastjórnendur kynna 

skólann og sýn þeirra á kennslu í 7. og 8. bekk næsta vetur. Það skal tekið fram að málið 

varðar aðeins þá nemendur sem búa innan hverfismarka Skarðshlíðarskóla sem er svæði á 

Völlunum innan/austan Hvannavalla, gatan Hafravellir, öll Skarðshlíð og Hamranes.  Þessum 

nemendum býðst að vera áfram í Hraunvallaskóla kjósi þeir það. 

 

 

 

 Fundargerð ritaði Lars Jóhann Imsland 


