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63. fundur 

 

Fundargerð 31.1.2019 

Mætt voru:  Vala Steinsdóttir, grenndarfulltrúi ,Jökull Pétursson, fulltrúi foreldra, 

Katrín  Ásta Hafsteinsdóttir fulltrúi foreldra, Ellý Erlingsdóttir fulltrúi kennara  og Erla 

Jónsóttir fulltrúi annarra starfsmanna, Hafsteinn Ingólfsson húsumsjónarmaður. María 

Pálmadóttir skólastjóri sem stýrði fundi og Margrét Ólöf Jónsdóttir aðstoðarskólastjóri 

sem ritaði fundargerð. 

Dagskrá fundarins: 

 

 Húsnæðismálin – endurbætur. 

 Skólaþing með foreldrum – staða. 

 Niðurstöður samræmdra könnunarprófa. 
 

 
 

Húsnæðismálin – endurbætur: Stefnt er að því að mála skólann að utan. Bjóða á 
verkið út í febrúar. Það verður ekki farið í að laga þakið þar sem það er mjög stór 
framkvæmd og ekki er tryggt fjármagn til þess. Það þarf aukafjárveitingu til þess. 
Loftræstingin og hitastýringin verða lagaðar núna. Þegar búið er að laga í 
unglingadeildinni er búið að endurnýja allt stýrikerfi í húsinu. Nú er lögð áhersla á að 
kaupa vandaðar síur sem uppfylla þá staðla sem ætlast er til.  
 
Fræðsluráð útdeilir fjármagni til að lagfæra skólalóðina. Það þarf að bera sig eftir 
þessu fjármagni. Áætlunin hér er uppá 24 milljónir.  
Rætt var um aðgengismál fatlaðra en það þarf að skipta um hurðir til þess að allir geti 
komist greiðlega um bygginguna. 
 
Skólaþing með foreldrum – staða:  
Skólastjóri ræddi skólaþingið með foreldrum. Það eru mjög fáir búnir að skrá sig á 
þingið.Vala er búin að setja þetta inn á síðu foreldrafélagsins. Ræddum um leiðir til 
þess fá fólk til að koma. María ætlar að senda póst til bekkjarfulltrúa og biðja þá um 
að koma sjálfa eða finna fulltrúa frá öllum árgöngum.  
 
Niðurstöður samræmdra könnunarprófa: 
Skólastjóri fór yfir niðurstöður samræmdra könnunarprófa en síðar mun verða kynnt 
úrbótaáætlun. María varpaði upp samanburðartöflu frá skólum Hafnarfjarðar. Við 
erum lægri í Setbergsskóla nú en fyrri ár í 4. bekk. Íslenskan kom betur út en 
stærðfræðin. Niðurstöður í 7. bekk komu betur út. Íslenskan kom líka aðeins betur út í 
7. bekk. Skoðuðum niðurstöður samræmdra prófa frá árinu 2011 og þar má sjá að að 
meðaltal í Hafnarfirði hefur lækkað frá því ári. Veltum fyrir okkur hvernig á 
því.stendur. Umbótaáætlunin verður kynnt síðar og mikill áhugi er fyrir því að skoðuð 
verði framkvæmd þeirra.  Í janúar verður farið í að rýna í niðurstöðurnar, unnin 
úrbótaáætlun og skoðuð framkvæmd prófanna 
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Starfsáætlun Setbergsskóla – staða: 
María ræddi starfsáætlunina sem er alveg að verða tilbúin. Búið er að setja hluta af 
henni inn á heimasíðuna. María ætlar að senda skólaráði hana fyrir næsta fund. 
 

Önnur mál:  

Tillögur um matarmál ræddar. Starfshópur á vegum bæjarins gerði úttekt á 

matarmálum nemenda og stafsfólks. Hópurinn kom með þá tillögu að hafragrautur og 

ávextir verði í boði næsta vetur fyrir báða þessa hópa. Bókað var að skólaráðið er 

sammála þessum tillögum.  

Fundi slitið,  

Margrét Ólöf Jónsdóttir. 

 

 

 

 

 

 


