
Fundargerð skó lara ðs Hraunvallaskó la  

Dags: 30.09. 2019. Fundur haldinn í fundarherbergi skólans frá kl. 14.30 - 16:00 

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.  

Dagskrá 

 

1. Starfsáætlun Skólaráðs 2019-20 

Nýtt skólaráð kynnti sig og yfirfór hlutverk sitt og skyldur. Samþykkt var að Helga Helgadóttir yrði 

fulltrúi grenndarsamfélags áfram. Skólaráð er skipað eftirfarandi aðilum til næstu 2 ára: 

Lars Jóhann Imsland skólastjóri 
Guðbjörg Norðfjörð Elíasdóttir aðstoðarskólastjóri 
Fulltrúi kennara – Margrét Hildur Ríkharðsdóttir 
Fulltrúi kennara – Arna Vilhjálmsdóttir 
Fulltrúi starfsmanna – Hugrún Ketel  
Fulltrúi foreldra – Dröfn Sigurðardóttir 
Fulltrúi foreldra –Olgeir Gestsson/ Arna Rut Hjartardóttir   
Fulltrúi grenndarsamfélags – Helga Helgadóttir 
Fulltrúar nemenda eru – Þorgerður Katrín Sigurðardóttir og Elva Katrín Ómarsdóttir 

 

Farið var yfir starfsáætlun skólaráðs og breytingar gerðar frá tillögum skólastjóra. Fundir munu fara 

fram á mánudögum kl. 14.30 fyrir áramót og á föstudögum kl. 8:15 eftir áramót á fundarherbergi 

skólans 

 30. september  kl. 14:30 

 28. október   kl. 14:30 

 25. nóvember  kl. 14:30  

 24. janúar   kl. 8:15 

 28. febrúar   kl. 8:15 

 27. mars   kL. 8.15 

 24. apríl   kl. 8:15 

 

Ákveðið var að skólastjóri myndi lista upp áhersluatriði eða efnisatriði fyrir hvern fund og bæta inn í 

starfsáætlun. Þá mun mat á skólastarfi vera sérstakur þáttur á hverjum fundi þar sem skólaráð er líka 

matsteymi skólans. 

 

2. Áherslur í vetur 

Skólastjóri fór yfir áherslur á komandi skólastarfi sem má skipta í 4 flokka. Umræður sköpuðust um 

hvern þátt. 

1. Umbótastarf  

2. UT áherslur  

3. Umferðarverkefni  

4. Verkefni og verkefnateymi kennara 

Ákveðið var að skólastjóri myndi senda lokaskýrslu umbótateymis á skólaráð.  



3. Ungt fólk (Hagir og líðan í 5.-7. bekk) 

Skólastjóri kynnti niðurstöður úr könnun um Ungt fólk -Hagi og líðan í 5.-7. bekk sem framkvæmd var 

síðastliðið skólaár en allir nemendur á landinu í þessum aldurshópi tóku þátt. Margar rannsóknir fjalla 

um veru og líðan nemenda í skóla en færri um líðan og veru heima og því áhugavert að skoða þá 

punkta sem tengjast heimili. Ákveðið var að kynna þessar niðurstöður 10. október á kvöldfundi með 

foreldrum. 

4. Skóladagatal – mögulegar breytingar 

Rætt var um að mögulega þyrfti að breyta skóladagatali skólans vegna fyrirhugaðar námsferðar 

starfsmanna til Serbíu næsta vor. Skólaráð var almennt ekki á móti breytingu vegna þessa. Skólastjóri 

mun í framhaldi útfæra breytingar á skóladagatali og leggja fyrir Skólaráð til umsagnar.  

 

5. Ný menntastefna fyrir Hafnarfjörð 

Skólastjóri sagði frá vinnu sem fer fram í vetur á Mennta- og lýðheilsusviði Hafnarfjarðar og snýr að 

endurskoðun á skólastefnu Hafnarfjarðar sem mun eftir endurskoðun heita Menntastefna 

Hafnarfjarðar.  

 

6. Önnur mál 

 Fulltrúar nemenda komu fram ábendingu um að betra sé að hafa hafragraut fyrir unglinga í 

löngufrímínútunum fyrir hádegi líkt og var en ekki í upphafi dags þar sem fáir unglingar séu 

að nýta sér grautinn þá. Skólastjóri útskýrði fyrirkomulag matarútboðsins sem gerir það að 

verkum að ekki er hægt að breyta þessu í fyrra horf nema með aðkomu bæjaryfirvalda.  

 Fulltrúar nemenda komu með ábendingu um sturtu- og ferðatíma eftir íþróttir. 

Aðstoðarskólastjóri mun skoða málið og sjá hvað hægt sé að gera.  

 

Fundargerð ritaði Lars Jóhann Imsland 


