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Dags.: 20.2.2019 Tími: 17 - 19 Staðsetning: Fundaherbergi 
A álmu 

Fund boðaði:SHJ 

 
Þátttakendur 
Mættir:  Hrafnhildur Karlsdóttir, Sverre Jakobsson, Sigríður Huld Jónsdóttir, Hörður 

Óskarsson fulltrúi kennara, Reynir Eiríksson, Sigríður Ólafsdóttir, Anna 
María Jónsdóttir, Axel Grettisson 

Fjarverandi: fulltrúi nemenda, Benedikt Barðason,Jón Hrói Finnsson fulltrúi foreldra, 
Kristín Halldórsdóttir.  

 
Dagskrá:  

1. Fundagerð síðasta fundar til samþykktar og undirritunar 
2. Framkvæmdir ársins - yfirlit um hlutverk Fasteigna í viðhaldi húsnæðisins 
3. Efnisgjöld á vorönn 2019  
4. Námsframboð á næsta skólaári 
5. Drög að starfsáætlun - skóladagatal næstu tveggja skólaára 
6. Félagslíf nemenda - umræða um að breyta fyrirkomulagi varðandi nemendafélagið. 

Skólinn styrki nemendafélagið í stað þess að rukka um sérstakt gjald 
7. Auglýsing um afleysingu aðstoðarskólameistara næsta skólaár 
8. Önnur mál 

 
nr. Fundargerð dagskrárliðs 

1. Fundargerð síðasta fundar undirrituð og samþykkt 

2. Framkvæmdir ársins 
Skólameistari kynnir hvernig staðið er að viðhaldi og framkvæmdum í samstarfi við 
Fasteignir. Viðhaldsáætlun skilað í lok hvers árs, þarf að forgangsraða.verkefnum 
og alltaf eitthvað óvænt sem kemur upp á hverju ári sem þarf að bregðast við.  

3. Efnisgjöld vorannar 2019 
Hámark efnisgjalda per nemanda verður 15.000 kr á vorönn 2019. Lagður fram listi 
með efnisgjöldum vorannar 2019 sem var samþykktur.  

4. Námsframboð á næsta skólaári  
Engar stórar breytingar á námsframboði frá fyrri árum, verður boðið uppá matsvein 
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og matartækni næsta haust og líklega matreiðslu næstu vorönn.  

5. Drög að starfsáætlun næstu tveggja skólaára 
Gera á tilraun með að gera skóladagatal til tveggja skólaára. Ekki mikill 
sveigjanleiki til að hafa vetrarfrí nema gera breytingar. Skóladagatalið verður til 
umræðu í skólaráði í næstu viku og í kjölfarið innan kennarahópsins.  

6. Félagslíf nemenda 
Skólameistari leggur til að þessum lið verði frestað til næsta fundar þar sem hvorki 
fulltrúi nemenda né fulltrúi foreldra er á fundinum.  

7. Auglýsing um afleysingu aðstoðarskólameistara næsta skólaár 
Verið að vinna auglýsingu um stöðu aðstoðarskólameistara, verður vonandi auglýst 
mjög fljótlega. Ákveðið að auglýsa á Starfatorgi.  

8. Önnur mál 
1) Þjóðskjalsafn búið að samþykkja málalykil skólans. Innleiðing á GoPro 

skjalastýringarkerfi mun hefjast í mars/apríl.  
2) Ítrekað að fundargögn þurfi að berast nefndinni a.m.k. tveimur dögum fyrir 

fund. Lagt til að fundi verði frestað ef gögn hafa ekki borist tveimur dögum 
fyrir fund.  

 
Fundargerð ritaði: Anna María Jónsdóttir dags.20.02.2019 
 
Fundagerðir skólanefndarfunda eru vistaðar á stjórnendadrifi (skolanefnd) og undirritað 
eintak geymt í möppu á skrifstofu skólameistara. Fundargerð er borin upp til 
samþykktar á næsta skólanefndarfundi og undirrita fulltrúar í skólanefnd fundargerðina. 
Dagskrá fundar er undirrituð í fundargerðabók sem geymd er á skrifstofu skólameistara. 
Samþykkt fundagerð er birt á heimasíðu skólans. 
 
Undirskrift fundarmanna  
 
 

_________________________________ 
Sigríður Ólafsdóttir 

 
 

_________________________________ 
Sverre Jakobsson 
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__________________________________ 
Hrafnhildur Karlsdóttir 

 
 
 

____________________________________ 
Reynir Eiríksson  

 
 
 

____________________________________ 
Axel Grettisson 
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