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Skólaráð 10. apríl 2014.                          38. fundur 

Fundur settur kl. 8.10 

Mætt voru: María Pálmadótti skólastjóri, Sif Stefánsdóttir aðstoðarskólastjóri, Ragnheiður 

Ásmundsdóttir fulltrúi kennara, Hildur Guðmundsdóttir fulltrúi kennara, Ásta Eyjólfsdóttir 

fulltrúi annarra starfsmanna, Margrét Hanna og Sigurbjörg Daníelsdóttir fulltrúar foreldra, 

Kristín Thoroddsen fulltrúi grenndarsamfélags og Gunnar Eyjólfsson umsjónarmaður 

fasteigna. 

Dagskrá: 

1. Skólahúsnæðið og skólalóðin – öryggi og aðbúnaður 

3. Önnur mál 

1. Fórum yfir stöðuna á húsnæði skólans og úrbætur. Búið er að kaupa nýjar 

eldavélar og ofna í heimilisfræðistofuna. Loftræstikerfið er komið í gott lag. 

Eftir að stýrikerfi og element voru löguð þá hefur verið betra lag á hitanum og 

heyrir til undantekninga ef hitinn er í ólagi. Dúkar voru lagaðir eftir sumarið, 

(skemmdir urðu á dúku í sumar eftir að skólinn var notaður fyrir 

sumarnámskeið). Útiljós keypt og sett upp í anddyrunum. Þakrennur voru 

hreinsaðar. Berg undirbúið og sérhannað fyrir starfsemina þar. Verið er að 

reyna að laga leka á þaki. Erfitt hefur verið að sanda skólalóðina vegna mikilla 

frosta og hálku. Gunnari tókst að laga snjóbræðslukerfið og hefur það verið til 

mikilla bóta. Unglingadeildin var máluð, gangar að hluta til sem og 

loftræstiklefi. Hljóðkerfið var lagað og stendur til að Gunnar setji upp kassa 

fyrir það. Bruna og heilbrigðiskerfið gaf grænt ljós á að kerfið væri í lagi í 

skólanum. Gunnar mun fara yfir körfuboltavöllinn og laga það sem han getur. 

Gunnar ætlar líka að fara yfir leiktækin og gera við það sem hann getur. Hann 

stefnir að því að gera þetta fyrir sumardaginn fyrsta. Hann sagði að þau yrðu 

endurnýjuð að hluta til. Ræddum að kaupa þyrfti fleiri sópa bæði stóra og litla. 

Við vorum ekki ánægð með skólann í haust eftir aðkomu ÍTH og sumarnotkun 

þeirra. Geir Bjarnason er búinn að óska eftir fundi með Maríu og fara yfir þau 

mál. Ræddum grindverkin og að þau hafi þjónað sínum tilgangi þ.e. að hlífa 

trjánum. Best væri að taka þau niður. Foreldrafélagið er tilbúið að koma að 
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vinnu við skólalóðina. Eftir páska er Kristín tilbúin að fara yfir skólalóðina með 

Gunnari og Guðjóni garðyrkjustjóra. María sagði frá hópi ungmenna 

(samfélagshjálpin) sem málaði „leikina“ á vellinum. 

 

María lýsti yfir áhyggjum yfir sparnaði á þrifum því ýmislegt hefur drabbast 

niður því skólinn er ekki nægilega vel þrifinn. Gunnar mun fara yfir þessi mál 

með Agötu hjá Sólar ásamt reikingum starfsmanna við skólann og spjall í 

símann á göngunum þegar enn er skóli. Hreinsa þarf mun betur handrið og 

húna. Sótthreinsibrúsa vantar líka á snyrtingar, bæta þarf úr því. 

2. Kristín spurði um næsta skólaár og mönnun innan skólans. María sagði að 

stækkun á námsverinu gæfi tilefni til meiri sveigjanelika innan skólans. Herdís 

og Lóa koma úr námsleyfi og vonumst við til að geta ráðið áfram þá kennara 

sem komu hér inn í haust. Sigurlaug í Bergi hættir og þurfum við að auglýsa 

hennar stöðu fyrir næsta ár. 

Fundi slitið kl. 9.30. 

Sif Stefánsdóttir ritaði fundargerð.  

 


