
 
 

S K Ó L A N E F N D  B L Á S K Ó G A B Y G G Ð A R 

 

44. fundur skólanefndar Bláskógabyggðar 

Mánudagur 19. október 2015 
Reykholt 

KL 16.00 – 18.00 
Mættir: Bryndís Bövarsdóttir formaður, Valgerður Sævarsdóttir varaformarður, Axel 
Sæland ritari, Kristín Hreinsdóttir skólastjóri Bláskógaskóla Reykholti, Regína Rósa 
Harðardóttir leikskólastjóri Álfaborg, Elfa Birkisdótttir skólastjóri Bláskógaskóla 
Laugarvatni, Þuríður Ágústa Sigurðardóttir fulltrúi starfsmanna Álfaborgar, Guðný 
Tómasdóttir áheyrnarfulltrúi Grímsnes- og Grafningshrepps, Þóra Þöll Tryggvadóttir 
fulltrúi foreldra  leikskóladeildar Bláskógaskóla Laugarvatni, Erla Baldursdóttir fulltrúi 
starfsmanna grunnskóladeildar Bláskógaskóla Laugarvatni, Aðalheiður Helgadóttir 
fulltrúi starfsmanna Bláskógaskóla Reykholt, Guðbjörg Þóra Jónsdóttir fulltrúi kennara 
Bláskógaskóla Laugarvatni. 
Forfallaðir: Kristín Ingunn Haraldsdóttir fulltrúi foreldra grunnskóladeildar Bláskógaskóla 
Laugarvatni, Sólveig Björg Aðalsteinsdóttir fulltrúi starfsmanna leikskóladeildar 
Bláskógaskóla Laugarvatni. 

 
 

1. Starfsáætlun Álfaborgar, yfirfarin og samþykkt 
2. Starfsáætlun Bláskógaskóla í Reykholti yfirfarin og samþykkt 
3. Starfsáætlun Bláskógaskóla á Laugarvatni, yfirfarin og þarfnast smá 

breytinga. Verður lögð fram til samþykktar á næsta fundi. 
4. Áfalla- og slysaáætlun Álfaborgar yfirfarin og samþykkt 
5. Sameiginleg agastefna í skólunum. Mikil umræða átti sér stað. Bláskógaskóli í 

Reykholt og Álfaborg eru að nota ART. Bláskógaskóli á Laugarvatni stefnir á 
að taka það upp með tímanum. 

6. Símenntunaráætlun, umræða átti sér stað. 
7. Verklagsreglur varðandi tilkynningar til barnaverndar –  þurfa að koma fram í 

handbók starfsmanna.  

8. Snjómokstur og hálkuvarnir í kringum skóla sveitarfélagsins. Skólanefnd 
ítrekar    mikilvægi þess að inngangar að skólahúsnæðis sem og gönguleiðir 
að skólum sveitarfélagsins séu mokaðar og hálkuvarðar.  Í Handbók um 
velferð og öryggi barna í grunnskólum, gefin út í desember 2014 
(http://www.menntamalaraduneyti.is/media/oryggishanbok/Oryggishanbok
_grunnskola_2014.pdf) segir á bls. 28 í lið 5.5.11 Hálka.  

Mikilvægt er að huga að hálkuvörnum í kringum skóla. Skýr verkaskipting þarf að 
vera á meðal starfsmanna sveitarfélaga hvað hálkuvarnir varðar. Áður en 
starfsemi hefst í skólanum þarf að vera búið að hálkuverja. Sama gildir um 
snjómokstur.  



Þar sem því verður við komið ættu gönguleiðir að skólabyggingum að vera 
hálkuvarðar t.d. með hita undir gangstéttum/göngustígum. Ef ekki er hiti 
undir gangstéttum/göngustígum er mikilvægt að rekstraraðili sjái til þess að 
leysa þann vanda með söltun eða sandburði. Æskilegt er að rekstraraðili geri 
leiðbeiningar um hálkuvarnir í samvinnu við skólastjóra. Ganga þarf úr skugga 

um að þær séu virkar. Bílastæði geta oft verið mjög hál og því mikilvægt 
að gerðar séu sambærilegar ráðstafanir þar. 

Í Handbók um velferð og öryggi barna í leikskólum, gefin út í ágúst 2014 
(http://www.menntamalaraduneyti.is/media/frettir2014/Oryggishanbok_lei

kskola_2014.pdf) segir á bls. 30 í lið 5.5.8. Hálka  
Mikilvægt er að huga að hálkuvörnum í kringum leikskóla. Skýr 
verkaskipting þarf að vera á meðal starfsmanna sveitarfélaga hvað 
hálkuvarnir varðar. Áður en starfsemi hefst í leikskólanum þarf að vera 
búið að hálkuverja. Sama gildir um snjómokstur.  
Þar sem því verður við komið ættu gönguleiðir að leikskólabyggingum að 
vera hálkuvarðar t.d. með hita undir gangstéttum/göngustígum. Ef ekki 
er hiti undir gangstéttum/göngustígum er mikilvægt að rekstraraðili 
leikskóla sjái til þess að leysa þann vanda með söltun eða sandburði. 
Æskilegt er að rekstraraðili geri leiðbeiningar um hálkuvarnir í samvinnu 
við leikskólastjóra. Ganga þarf úr skugga um að þær séu virkar.  
Bílastæði geta oft verið mjög hál, því er mikilvægt að gerðar séu 
sambærilegar ráðstafanir þar.  

9. Samþykkt sveitarfélagsis um ungmennaráð og hvernig eigi að skipa í það. 
Skólanefnd tekur vel í þau drög sem æskulýðsnefnd hefur lagt fram og 
sveitarstjórn skoðað. Skólanefnd leggur til að fulltrúar skólanna verði 
formenn nemendafélaganna. 
 
 
 
 
 
 

 


