
 
 

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 

 
47. fundur skólanefndar Bláskógabyggðar 

Mánudagur 15. febrúar 2016 
Laugarvatn 

 
Leik- og grunnskólastig (16:00 – 18:00) 

 
Mættir: Bryndís Böðvarsdóttir formaður, Valgerður Sævarsdóttir varaformaður, sem 
ritaði fundargerð, Kristín Hreinsdóttir skólastjóri Bláskógaskóla Reykholti, Regína Rósa 
Harðardóttir leikskólastjóri Álfaborg, Elfa Birkisdóttir skólastjóri Bláskógaskóla 
Laugarvatni, Þuríður Ágústa Sigurðardóttir fulltrúi starfsmanna Álfaborgar, Aðalheiður 
Helgadóttir fulltrúi kennara Bláskógaskóla Reykholti, Guðbjörg Þóra Jónsdóttir fulltrúi 
kennara Bláskógaskóla Laugarvatni, Nils Guðjón Guðjónsson fulltrúi foreldra Álfaborgar, 
Kristín Ingunn Haraldsdóttir fulltrúi foreldra grunnskóladeildar Bláskógaskóla 
Laugarvatni, Herdís Friðriksdóttir fulltrúi foreldra Bláskógaskóla Reykholti, Þóra Þöll 
Tryggvadóttir fulltrúi foreldra  leikskóladeildar Bláskógaskóla Laugarvatni, Guðný 
Tómasdóttir áheyrnarfulltrúi Grímsness- og Grafningshrepps.  
 
Axel Sæland ritari er í foreldraorlofi, varamaður hans Freyja Rós Haraldsdóttir var 
forfölluð sem og Sólveig Björg  Aðalsteinsdóttir fulltrúi starfsmanna leikskóladeildar 
Bláskógaskóla Laugarvatni 
 
1. Álfaborg - Handbók fyrir foreldra 

Leikskólastjóri sagði frá nýrri handbók fyrir foreldra. Þegar barn byrjar í skólanum fá 
foreldrar bækling sem inniheldur ýmsar nauðsynlegar upplýsingar um skólastarfið. 

2. Fjárhagsáætlun Bláskógaskóli Laugarvatni - leik og grunnskóladeild 
Skólastjóri gerði grein fyrir fjárhagsáætlun og greinargerð með henni. Áætlunin 
verður endurskoðuð eftir hálft ár þegar frekari forsendur liggja fyrir. Í framhaldi varð 
umræða um spjaldtölvuvæðingu í skólum en mikilvægt er að skólarnir kunni að nýta 
sér tækifærin sem felast í notkun þeirra. 

3. Reglur um lokanir í leikskólum Bláskógabyggðar vegna manneklu 
Umræða varð um málið. 

4. Stöðugildi í leikskólum Bláskógabyggðar – samanburður á leikskólum 
Umræður. 

5. Nýtt námsmat í grunnskólum 
Bláskógaskóli í Reykholti hefur tekið upp nýtt námsmat eins og áætlað er samkvæmt 
aðalnámsskrá grunnskóla að skólar geri fyrir vorið 2016. Þetta nýja fyrirkomulag 
hefur verið kynnt fyrir foreldrum í bréfi og í foreldraviðtölum. Í aðalnámskrá eru 
eingöngu sett fram matsviðmið fyrir 10. bekk en skólinn hefur sett upp viðmið fyrir 
alla árganga í öllum greinum. Þetta hefur kostað mikla vinnu en matsviðmiðin munu 
nýtast bæði kennurum og nemendum vel og fá að þróast áfram. Skólanefnd lýsir yfir 



mikilli ánægju með þennan árangur skólans og vonar að nýtt námsmat muni auka 
árangur nemenda. 

6. Skóladagatal næsta skólaárs 2015-2016 
Skólastjórar Bláskógaskóla í Reykholti og á Laugarvatni kynntu drög að skóladagatali 
næsta árs, en nú hafa skólarnir samræmt skóladagatöl sín – og hafa einnig samræmt 
við Kerhólsskóla. Álfaborg á eftir að koma inn í vinnuna, en gerir það á næstu 
dögum. 
 
 
Fundi slitið kl. 17.30 

 


