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45. fundur

Fundur settur kl. 8.10
Mætt voru: María Pálmadótti skólastjóri, Sif Stefánsdóttir aðstoðarskólastjóri, Ólöf
Kristín Einarsdóttir fulltrúi kennara, Hildur Guðmundsdóttir fulltrúi kennara, Ásta
Eyjólfsdóttir fulltrúi starfsmanna, Jökull Mar Pétursson fulltrúi foreldra, Heiða
Gunnarsdóttir fulltrúi foreldra og Kristín Thoroddsen formaður Foreldrafélags
Setbergsskóla og fulltrúi grenndarsamfélags, Þórður Skúlason og Þorbjörg
Guðmundsdóttir fulltrúar nemenda.
Sveitarfélagið er að vinna umferðarstefnu. Fyrir tæknideildina.


Hamraberg – vantar gangstétt öðru megin.



Blind beyja



Undirgöngin – ekkert sem tekur við af þeim.



Undirgöng á leið í Kaplakrika – engin lýsing.



Lýsingu vantar í undirgöng í nágrenni skóla.



Unglingar ganga út í Kaplakrika.



Lýsingu í kringum skólann er verulega ábótavant.



Á sumum svæðum skyggir gróður á innkeyrslur í kringum skóla.



Sleppisvæði við íþróttahús – þyrfti að vera innakstursskylti – inn og út. Það sama
á gestasvæðum við skólann.



Gagnbrautir við skóla illa upplýstar.



Göngustígar illa upplýstir.



Göngustígur við lækinn – þarf að lýsa. Kjörin gönguleið fyrir krakkana á leið í
skólann en algjört myrkur á stígnum. Ákveðið var að hafa ekki lýsingu á sínum
tíma því íbúar við Lækjarberg neituðu. Vildu ekki lýsingu við lækinn.



Möl á skólalóð dreifast út á malbik við skólalóð. Skapar slysahættu við skólann.
Þarf að skoða.
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Vespur og reiserar komast á stíga þar sem grindur sem loka stígum eru of víðar.
Þarf að skoða aðgengi að stígunum – of breiðir.



Keyrt inn á skólalóð sérstaklega á vorin. Þarf að loka skólalóð betur þannig að
bílar komist ekki upp að velli. Þarf að tryggja að lokun á skólalóð sé með þeim
hætti að skólinn geti ráðið því hvenær opið og hvenær lokað. Öll vor hafa stólpar
verið færðir þannig að bílar geta komist inn á skólalóð og þar með að vellinum.
Sömu sögu er að segja um fótboltavöll í hrauni. Hægt að aka að honum.



Tröppur við Traðarberg – orðnar mjög lélegar og þarf að lýsa miklu betur.



Skólalóðin er í heild sinni illa upp lýst og þar þarf að gera útbætur.



Mikill hraði niður Hlíðarbergið við Traðarberg. Þarfnast skoðunar.



Stundum mikill hraði í hringakstri um Hlíðarberg. Strætó ekur of hratt og virðir
ekki hraðatakmörk. Hraðakstur í hverfinu. Mætti setja þrengingar og kodda til að
draga úr hraða.



Það væri til mikilla bóta ef í boði væri frístundabíll eins og var hér áður.



Þarf að setja skýrar reglur um það hvar megi skilja eftir snjóruðning. Stundum rutt
þannig að snjór loki göngustígum.



Vantar áhald til að kraka rusl upp úr læknum.



Gróður í görðum víða farinn að skaga út á gangstétt. Mætti biðja íbúa að hreinsa
til gróður sem skagar út á gangstétt.



Oft mikil umferð að undirgögnum sem leiða að Kaplakrika. Það skapar talsvert
ónæði fyrir íbúa við Lyngbergið.



Búið að gera úrbætur varðandi vatnssöfnun á bílastæði fyrir framan skóla.



Þyrfti að hækka poll á skólalóð við Vesturenda skóla. Þyrfti að moka ofan í og
jafna stétt.



Þarf að gera við þegar mottur á körfuboltavelli bila. Holur komnar í undirlag á
körfuboltavelli sem þarf að lagfæra. Körfur ónýtar og þarf að lagfæra.
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Ferðamenning með krökkunum:


Áhugi á að hvetja til þemaverkefnis með börnunum til að fá upplýsingar um
ferðamáta nemenda.



Bryndís mun senda spurningar

B mun vinna úr athugasemdum, rölta um kerfið, kostnaðarmet og setja í forgangsröðun.
Það sem þarf að gera strax, það sem má bíða. B gerir ráð fyrir að skýrslan verði
opinber. Skólaráð Setbergsskóla óskar eftir að fá
Bryndís sendir upplegg að bréfi til foreldra og verkefnum fyrir nemendur að vinna.
Ánægja með að það skuli vera í gangi vinna til að taka út umferðaröryggi nemenda.

