
Fundargerð skó lara ðs Hraunvallaskó la  

Dags: 3.2. 2020. Fundur haldinn í fundarherbergi skólans frá kl. 8.00-9.30 

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

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

Elva Katrín Sigurðardóttir og Þorgerður Katrín Ómarsdóttir.  

Dagskrá 

1. Kynning á starfi  UT-teymis Hraunvallaskóla 

Guðbjörg Norðfjörð kynnti UT teymi skólans og fór yfir starfsáætlun teymisins en  UT-teymi 

skólans samanstendur af Guðbjörgu Norðfjörð, Vilborgu Sverrisdóttur, Önnu Maríu Proppé, 

Huldu Guðmundsdóttur og Lars Jóhanni Imsland skólastjóra. Fram kom að starfið hjá teyminu er 

viðamikið og teygir anga sína um allan skólann. Miklu hefur skipt að UT deildararstjórar sinna ekki 

kennslu í vetur því aukið hefur verið við fræðslu og ráðgjöf til kennara. Workplace síða UT teymis 

var sýnd, HUGSA spjaldið kynnt, UT reglur og fyrirkomulag rifjað upp svo eitthvað sé nefnt. Góður 

rómur var gerður að starfi UT-teymi skólans og því þakkað góð störf.  

  

2. Upplýsingamiðlar í Hraunvallaskóla og heimasíða 

 Skólastjóri kynnti upplýsingastefnu skólans og þá upplýsingamiðla sem notaðir eru í 

Hraunvallaskóla.  Áhersla er á skýrar boðleiðir og gott aðgengi að upplýsingum, fyrirvara, 

uppbyggileg samskipti, samvinnu og frumkvæði. Hér má sjá yfirlit yfir þá miðla sem notaðir 

eru í Hraunvallskóla: 
 Heimasíða skólans 

 Vikupistill 

 Workplace 

 Work Chat 

 Tölvupóstur 

 Símar 

 Brosið 

 Mentor 

 Fræðslusíða tölvudeildar 

Hraunvallaskóla 

 Google Classroom 

 Appel School Manager 

 Appel Classroom 

 Facebook – síða skólans og Mosi 

og Hraunsel 

 Facebook - árgangasíður 

 Twitter 

 Instagram (Mosi) 

 Snapchat (Varlafréttir + Mosi) 

 

3. innra mat – Skólapúlsinn 

Skólastjóri fór yfir nýjustu mælingar í skólapúlsinum fyrir nemendur í 6-10. bekk. Niðurstöður eru 

áfram jákvæðar og skólinn er marktækt yfir á mörgum þáttum. Skoða þarf betur tíðni hreyfingar 

hjá nemendum og leiðsagnarmat frá kennurum.  

 

4. Önnur mál 

a. Spurt var út í þróun mála hvað varðar kynfræðslu sem áður hefur verið rætt á 

skólaráðsfundum. Skólastjóri upplýsti að búið væri að greina stöðuna og framhaldi tæki 

við starfshópur sem myndi koma með tillögur að framtíðarskipulagi á öllu forvarnarstarfi 

frá 1.-10. bekk. Hópurinn mun skila af sér í vor og vinna tillögur sínar inn í skólanámskrá 

sem kennurum ber síðan framfylgja.  

b. Rætt var lauslega um hugmyndir um lýðræðisráð fyrir nemendur en málið hefur verið 

rætt á skólaráðsfundum fyrr í vetur. Það nýjasta í málinu er að stefnt er að því að nota 

tæknina sem mest í þessari vinnu en starfið er ómótað ennþá.  

 

Fundargerð ritaði Lars Jóhann Imsland 


