
 
 

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 

 
57. fundur skólanefndar Bláskógabyggðar 

Mánudagur 15. maí 2017 
Reykholti 

 
Mættir: Bryndís Böðvarsdóttir formaður, Valgerður Sævarsdóttir varaformarður, Axel Sæland 
ritari, Kristín Hreinsdóttir skólastjóri Bláskógaskóla Reykholti, Karl Hallgrímsson fulltrúi kennara 
Reykholti, Elfa Birkisdóttir skólastjóri Bláskógaskóla Laugarvatni, Guðbjörg Þóra Jónsdóttir fulltrúi 
kennara Laugarvatni, Kristín Ingunn Haraldsdóttir fulltrúi foreldra Laugarvatni, Herdís 
Friðriksdóttir fulltrúi foreldra Reykholti, Regína Rósa Harðardóttir leikskólastjóri Álfaborgar, 
Guðbjörg Gunnarsdóttir fulltrúi starfsmanna í Álfaborg, Sólveig Björg Aðalsteinsdóttir fulltrúi 
starfsmanna leikskóladeildar Bláskógaskóla Laugarvatni. 
 
Forfallaðir: Sólrún Lilja Ragnarsdóttir fulltrúi foreldra Álfaborg. 

 
Leik – grunnskólastig 

KL 16.00 – 18.15 
 

1. Skóladagatal allra skólanna 2017-2018 til staðfestingar. Samþykkt af skólanefnd. 
2. Skólanámskrá 2016-2019. Elfa fer stuttlega yfir námskránna, skólanefnd óskar Elfu til 

hamingju með hana. 
3. Skipurit Bláskógaskóla Laugarvatni, kynnt af Elfu. Nokkrar athugasemdir voru gerðar sem Elfa 

mun athuga. 
4. Helstu niðurstöður skólapúlsins í Bláskógaskóla Laugarvatni. Elfa fór yfir niðurstöðurnar, 

töluverðar umræður um hvort allar spurningar í skólapúlsinum eigi rétt á sér þar sem þær eru 
miðaðar við stærra samfélag. En heilt á litið kemur skólinn vel út. Einnig fór Kristín yfir þær 
niðurstöður kannana sem gerðar hafa verið í Reykholti sem koma einnig vel út. Um er að 
ræða skólapúlsinn (foreldra- og nemendakönnun), starfsmannakönnun og ytra mat. 
Niðurstöður allra kannana eru komnar á heimasíðu skólans nema ytra matsins, en það verður 
birt um leið og það berst skólanum í endanlegu formi. 

5. Valgreinar unglingastigs, smiðjuhelgar, tímafjöldi samkennslu á unglingastigi. Kristín kynnti 
nýtt verkefni Bláskógaskóla Reykholti, Bláskógaskóla Laugarvatni, Kerhólsskóla og Flóaskóla. 
Þar verður prófað að hafa 3 smiðjuhelgar fyrir unglingastig skólanna. Smiðjuhelgarnar deilast 
niður á staðina og nemendur koma með hugmyndir að smiðjum og um leið unnið með það 
sem er í boði á hverjum stað. Reynt verður að bjóða upp á 8 – 10 smiðjur hverja helgi þannig 
að allir fái eitthvað við sitt hæfi. Vegna þessara breytinga þarf að hugsa samkennsluna á milli 
skólanna upp á nýtt þar sem valgreinafjöldinn verður þá bara 6 stundir á viku í stað 8. Elfa og 
Kristín munu funda um það. Hugmundin að smiðjuhelgunum hefur þegar verið kynnt fyrir 
foreldrum og nemendum. 

6. Nöfn á skólum og heimasíða. Elfa spyr hvort ekki sé rétt að huga að þessu. Skólanefnd finnst 
það ekki tímabært, en sé góð umræða inn á skólaþing sem þurfi að huga að næsta haust.   



7. Nýir stjórnendur á Laugarvatni og í Reykholti. Nýr aðstoðarskólastjóri, Guðmundur 
Finnbogason, hefur verið ráðinn á Laugarvatn. Ekki er búið að ráða nýjan skólastjóra né 
aðstoðarskólastjóra í Bláskógaskóla Reykholti.  

8. Handbók foreldra barna á Álfaborg samþykkt af skólanefnd. 
9. Önnur mál: 

o Elfa kynnti hugmyndir sem hún og Halldór Páll skólameistari Menntaskólans að 
Laugarvatni hafa komið með varðandi samtal skólastiga (grunn- og framhaldsskóla) 
þar sem faggreinakennarar á grunnskólastigi og framhaldskólastigi hittast tvisvar á ári 
og kynna fyrir hvort öðru hvað sé verið að vinna með hverju sinni. Elfa lagði til að 
skólarnir hittist 15. september og 19. janúar. Hugmyndin gengur út á að  
Menntaskólinn að Laugarvatni, Bláskógaskóli Laugarvatni og Bláskógaskóli Reykholti 
taki þátt í fyrsta samtalinu. Kristín mun leggja tillöguna fyrir kennarafund 
miðvikudaginn 17. maí. 

o Kristín Ingunn spyr hvort skólarnir ætli sér að greiða fyrir námsgögn næsta ár. Góð 
umræða átti sér stað en ekki hægt að svara fyrirspurn að svo stöddu og verður tekið 
fyrir á næsta fundi. 

o Að lokum þakkar skólanefnd Kristínu Hreinsdóttur kærlega fyrir hennar störf. 
 
 
 

Fundi slitið Kl 18.15 
Fundargerð rituð af Axel Sæland 


