
Fundargerð skó lara ðs Hraunvallaskó la  

Dags: 04.03. 2016. Fundur haldinn í fundarherbergi skólans frá kl. 14.00-15.30 

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

(fjarverandi), Kristjana Árnadóttir, Reynir Þór Magnússon, Jóhanna Inga Hjartardóttir, 

Valgerður Ósk Almarsdóttir, Harpa Magnúsdóttir(fjarverandi), Viktor Breki (fjarverandi) og 

Tinna (fjarverandi).  

Dagskrá: 

1. Skóladagatal 

Farið var yfir skóladagatal Hraunvallaskóla fyrir skólaárið 2016-17 en skóladagatalið er 

tvískipt að þessu sinni, annars vegar fyrir 1.-7. bekki og hins vegar fyrir 8.-10. bekki. Er það 

gert til að koma betur til móts við ólíkar áherslur á þessum stigum sem og að tengja betur 

starf unglingadeildar og félagsmiðstöðvar. Fundarmenn staðfestu umfjöllun um 

skóldagatalið sem er tilbúið og bíður afgreiðslu hjá Fræðsluráði. Skóldagatalið má finna á 

heimasíðu skólans.  

 

2. Forfallakennsla 

Haldið var áfram að ræða forfallakennslu í Hraunvallaskóla en skriflegt svar skólans sem lagt 
var fram á síðasta skólaráðsfundi vakti upp nokkrar spurningar frá foreldrum. T.d. hversu hátt 
hlutfall af forföllum eru mönnuð með forfallakennurum á móti álagsforföllum (þar sem 
kennari er með 2 bekki í einu) og hvort elsta stigið væri að missa mest úr þar sem yngsta 
stigið gangi fyrir þegar kemur að afleysingum? Því er til að svara að samkvæmt athugun þá 
eru hlutföllin þannig að 80% forfalla eru leyst með forfallakennara en 20% með 
álagsforföllum og að reynt er að leysa forfallakennslu í unglingadeild með sama hætti og á 
yngsta stigi.  

Foreldrar foru líka með fyrirspurn um hvort að sálfræðingur sé núna starfandi við skólann og 
þá hvort að sá aðili anni því álagi vel? Því er til að svara að sálfræðingur er starfandi við 
skólann og hann telur að álag sé töluvert. Það sé t.d. erfitt að vinna að greiningum og veita 
ráðgjafaþjónustu við nemendur og foreldra í núverandi starfshlutfalli. Skólastjóri mun fylgja 
þessu máli eftir og ræða við yfirsálfræðing á Skólaskrifstofu um málið.  

3. Önnur mál 

 Rætt var mikilvægi þess að fá meira fjármagn til skólans til að koma til móts við álag 

vegna aukins nemendafjölda. Skólastjóri fylgir því eftir og ræðir við fræðslustjóra um 

málið. 

 Jákvæðar fréttir af tölvukaupum. Skólar í Hafnarfirði eru að fá aukinn búnað núna á 

vorönn og aftur verður bætt í að hausti. 

 Rætt um Skarðshlíðarskóla og sagt frá vinnu starfshóps um málið. Ekki hefur verið 

fundur nýlega í starfshópnum svo lítið er að frétta þegar þetta er skrifað.  

 Rætt lauslega um afmælishópa. Að mati skólastjórnenda er mikilvægt að þessi umræða 

fari fram með bekkjartenglum undir stjórn foreldrafélagsins.  

 

                                                            Fundargerð ritaði Lars Jóhann Imsland 


