
 
12. fundur Fræðslunefndar Bláskógabyggðar 

mánudaginn 18. maí 2009 
í Aratungu, Reykholti. 

 
Grunnskóli 

 
Mætt voru: Margeir Ingólfsson formaður, Axel Sæland varaformaður, Sigurbjörn 
Árni Arngrímsson ritari, Sigmar Ólafsson aðstoðarskólastjóri Grunnskóla 
Bláskógabyggðar (GB), Bryndís Böðvarsdóttir nýr fulltrúi foreldra og Lára 
Hreinsdóttir fulltrúi kennara. SÁA ritaði fundargerð. 

 
MI setti fund kl 15:32 
Formaður bauð nýjan fulltrúa foreldra velkominn og skerpti á trúnaðarreglum 
fræðslunefndar öllum til áminningar. 
 
Dagskrá fundarins: 
 
1. Starfið út skólaárið, starfsmannamál o.fl. 

• SÓ fór yfir starfsmannamál. Búið er að manna skólann (báða staði) fyrir næsta 
skólaár.  Mannabreytingar verða Reykholtsmegin þar sem Alice Pedersen og 
Sólrún Héðinsdótir láta af störfum.  Sigurlaug Angantýsdóttir fer auk þess í 
veikindaleyfi næsta vetur.  Í staðinn koma Drífa Kristjánsdóttir í 100% starf, 
Sigurlaug Jónsdóttir menntaður sérkennari og talmeinafræðingur í um 70% 
starf og Agla Þyrí Kristjánsdóttir kemur aftur inn úr barnsburðarleyfi í 80% 
starf. Einnig er aðeins um breytingar á starfshlutfalli núverandi starfsmanna í 
Reykholti. Laugarvatnsmegin eru litlar breytingar á starfsfólki. Sigurður 
Helgason fer þó í veikindaleyfi næsta ár og inn kemur Hallbera Gunnarsdóttir 
úr barnsburðarleyfi. Helena Traustadóttir lætur einnig af kennslu en 
hugsanlegt er að hún starfi áfram sem skólaliði. Allir sem ráðnir til kennslu við 
skólann (báðir staðir) eru með réttindi.   

• SÓ sagði frá sjálfsmatsvinnu skólans og könnunum sem hafa verið unnar í 
sambandi við hana. 

 
2. Endurskoðuð fjárhagsáætlun 2009 

• MI skýrði frá því að endurskoðuð fjárhagsáætlun hefur verið samþykkt í 
sveitarstjórn ásamt framkvæmdaáætlun ársins en þar er samþykkt að veita  
600.000 kr í endurnýjun á húsbúnaði í grunnskólanum.   

• SÓ saknar mánaðarlega funda skólastjórnenda með sveitarstjóra. 
 

3. Trúnaðarmál 
Trúnaðarmál rætt og fært í trúnaðarmálabók fræðslunefndar 
 
4. Bókun foreldrafélags Reykholtsskóla 

• MI skýrði frá því að fundur var haldinn í foreldrafélagi Reykholtsskóla til að 
slíta því félagi því stofna átti nýtt foreldrafélags GB.  Foreldrafélagið 
samþykkti eftirfarandi ályktun og sendi til formanns fræðslunefndar 



• Aðalfundur foreldrafélags grunnskóla Bláskógabyggðar haldinn í Reykholti 
þann 6. maí harmar þá ákvörðun Grímsness og Grafningshrepps að segja upp 
samningi um samstarf í skólamálum. 
Greinargerð: Foreldrafélagið telur að með þessum samningi hafi verið brotið 
blað í samvinnu milli sveitarfélaga.  Félagsleg og námsleg staða barna í báðum 
sveitarfélögum hafi styrkst, samgangur barna og foreldra aukist og staða 
svæðisins alls styrkst. 

 
5. Gjöf foreldrafélags Reykholtsskóla 
MI skýrði frá því foreldrafélag Reykholtsskóla vildi nota þá peninga sem til voru í 
félaginu við slit þess til að færa GB greiningartæki fyrir lesblindu að gjöf.  
Fræðslunefnd þakkar höfðinglega gjöf 

 
6. Önnur mál 

6.1 MI kynnti erindi frá Grímsnes- og Grafingshreppi þar sem óskað er eftir 
saminingi um samstarf í skólamálum út skólaársinð 2012-2013.  Sveitarstjórn 
Bláskógabyggðar hefur samþykkt að vinna að slíkum samningi og verður hann 
lagður fram til kynningar í fræðslunefnd. 

6.1 MI kynnt að næsti fundur fræðslunefndar yrði ekki fyrr en síðla sumars og 
dagskrá yrði boðuð með góðum fyrirvara. 

 
Fleira ekki bókað  

Fundargerð lesin upp í lok fundar og samþykkt 
 

Fundi slitið kl. 17:07 
 

Sigurbjörn Árni Arngrímsson, fundarritari. 
 



Leikskóli 
 
Mætt voru: Margeir Ingólfsson formaður, Axel Sæland varaformaður, Sigurbjörn 
Árni Arngrímsson ritari, Júlíana Tyrfingsdóttir skólastjóri Álfaborgar, Sólveig Björg 
Aðalsteinsdóttir skólastjóri Gullkistu, Margrét Harðardóttir fulltrúi foreldra í 
Gullkistu og Hekla Hrönn Pálsdóttir nýr fulltrúi foreldra í Álfaborg.  Hrafnhildur 
Eyþórsdóttir fulltrúi starfsmanna leikskólanna boðaði forföll vegna veikinda. SÁA 
ritaði fundargerð.  
 
MI setti fund kl 17:14 
Formaður bauð nýjan fulltrúa foreldra velkominn og skerpti á trúnaðarreglum 
fræðslunefndar öllum til áminningar 
 
Dagskrá fundarins: 
 
1. Starfið út skólaárið, Álfaborg 

• JT sagði frá starfninu. Af 33 börnum verða bara 25 í júnímánuði, 4 börn nýta 
sér auka 4. vikna sumarfrí og 4 börn hætta.   

• 20. maí verður farið í vorferð í Bláskógabyggð (Myrkholt-Geysir) sem endar 
með lautarferð í Reykholti.   

• Grilldagur verður 24. júní með pylsum og hoppkastala.   
• Skólastarfið mun færast meira út í júní og vettvangsferðir verða farnar.   
• Hjóladagur sem haldin var tókst vel og verður aftur í júní.   
• Mat á skólastarfinu stendur yfir og verður lokið í lok maí. Samdóma álit 

starfmanna er að starfið hafi gengið framar vonum, mikil jákvæðni og bjartar 
framtíðarhorfur. 

 
2. Starfið út skólaárið, Gullkista 

• SBA sagði frá starfinu.  4. leikskólakennarinn var að bætast í hópinn í dag 
(Kristín Ingunn Haraldsdóttir).  Hún vill efla útkennsluna innan leikskólans og 
fyrsti útidagurinn verður 20. maí.  Elvar Már Svansson hefur leyst Hrafnhildi 
Eyþórsdóttur af í veikindaleyfi hennar og mun taka þátt í útkennslustarfinu af 
fullum krafti.   

• Útskriftarhátið og sýning á verkum barnanna var haldin 13. maí og 6 börn 
útskrifuð. 2-3 börn munu hætta næsta haust til viðbótar. Þremur nýjum 
börnum hefur verið lofað leikskólaplássi næsta haust. 3 börn hætta 1. júní og 3 
ný bætast við þannig að leikskólinn verður fullsetinn allt árið.  1 barn ætlar að 
nýta sér auka 4. vikna sumarfrí.   

• Fram að sumarfríi verður grænmetisvika og ávaxtavika og vorferð verður farin 
22. maí í Austurey.   

• Búningadagur og hjóladagur verða haldnir.   
• Starfsfólk beggja leikskóla er að safna fyrir námsferð vorið 2010 og munu 

m.a. senda beiðni til sveitarstjórnar um fjárstyrk.   
• Jóna Björg Jónsdóttir leikskólakennari hefur fallist á að vera verkefnisstjóri í 

uppeldislegri skráningu fyrir leikskólana.  
• Mikil ánægja og gleði er um samstarf leikskólanna í báðum leikskólunum. 
 
 

 



3.  Endurskoðuð fjárhagsáætlun 2009 
MI skýrði frá því að endurskoðuð fjárhagsáætlun hefur verið samþykkt í sveitarstjórn 
ásamt framkvæmdaáætlun ársins.  Lítið breytist nema að húsaleiga eignasjóðs á 
Gullkistu var vanmetin um ~3 milljónir og hækkar leigan sem því nemur.  Annað er 
óbreytt frá fyrri áætlunum sem þýðir að miðað er við óbreyttan rekstur. 
 
4. Vistun eins árs barna í Gullkistu 

• SBA. sagði frá því að þessi tilraun um vistun eins árs barna hafi tekist mjög 
vel enda lögðu allir sig alla í verkefnið.  Álag jókst reyndar á alla starfsmenn 
ekki síst leikskólastjóra.  Þetta var samt mjög ánægjulegt og tókst mjög vel og 
SBA leggur til að verkefninu verði haldið áfram   

• MI gerir grein fyrir því að ekki verði hægt að halda áfram með verkefnið 
vegna stöðu sveitarsjóðs.  Kostnaðurinn yrði samkvæmt mati SBA ~4,5 
milljónir vegna auka stöðugildis og útbúnaðar sem þarf en á móti kemur að 
leikskólastjóri gæti sinnt veikindaforföllum.   

• SBA þykir miður að ekki sé hægt að halda tilrauninni áfram.   
• Fræðslunefnd áréttar þó að þetta er það sem stefnt skuli að og eins árs börn 

skuli verða tekin inn um leið og aðstæður leyfa. 
 
5. Endurskoðun “leikskólareglna” 
MI fór yfir leikskólareglurnar lið fyrir lið. 
 
Breytingar á lið 6a. 
Foreldrar geta valið milli 4-9 tíma vistunar 
Komutímar 
08:00 
08:45 
12:00 
13:00 
Heimferðartímar 
13:00 
14:00 
15:00 
16:00 
17:00 
 
Breytingar á lið 6b 
Foreldrar geta valið milli 4-9 tíma vistunar 
Komutímar 
08:00 
09:00 
13:00 
Heimferðartímar 
12:00 
12:15 
13:00 
14:00 
15:00 
16:00 
17:00 



 
Breyting á lið 8. 
Fyrstu málsgrein þessa liðs er breytt í “Afslættir frá gjaldskrá eru eftirfarandi” 
 
Breytingar á lið 9. 
Í stað “maímánaðar” kemur “júnímánaðar” 
 
6. Önnur mál 

6.1 SBA bendir á að 30 manna leikskóli Gullkista hafi 5 stöðugildi en Álfaborg 
með 36 barna leikskóla hafi 6,5 stöðugildi.  Inn í þessum 6,5 stöðugildum eru 
0,55 stöðugildi í stuðning auk matráðar.  Matráður er hins vegar ekki inn í 
stöðugildum Gullkistu.  Beinn samanburður er því ekki einfaldur en hægt að 
færa rök fyrir því að Álfaborg hafi 0,7 stöðugildum meira.  Húsnæði 
Álfaborgar er hins vegar ekki eins vel hannað fyrir leikskóla og húsnæði 
Gullkistu sem samnýtir stofur með GB og kallar því hugsanlega á fleiri 
stöðugildi. 

6.2 SBA bendir á að miðað við þann fjölda starfsmanna sem eru á Gullkistu verði 
ekki hægt að bjóða öllum þeim sem vilja 8 tíma vist á leikskólanum næsta 
vetur. 

6.3 MI kynnt að næsti fundur fræðslunefndar yrði ekki fyrr en síðla sumars og 
dagskrá yrði boðuð með góðum fyrirvara. 

6.4 JT bað um að fastir fundartímar fræðslunefndar yrðu settir niður eða í.þ.m. 
boðað yrði til þeirra með meiri fyrirvara.  MI sá ekkert því til fyrirstöðu að 
boða til fundar með meiri fyrirvara þó svo að dagskrá fundar lægi ekki fyrir 
fyrr en nær drægi fundi. 

 
Fleira ekki bókað  

Fundargerð lesin upp í lok fundar og samþykkt.  
 

Fundi slitið kl. 19:16 
 

Sigurbjörn Árni Arngrímsson, fundarritari. 
 
 

 


