
 
 

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

 

33. fundur fræðslunefndar Bláskógabyggðar 

Miðvikudagur 7. maí 2014 
Laugarvatn 

 
Leikskóli (16:00 – 16:30) 

Mætt: Bryndís Böðvarsdóttir formaður (BB), Axel Sæland ritari (AS), Valgerður Sævarsdóttir 
varaformarður (VS),  Júlíana Tyrfingsdóttir leikskólastjóri Álfaborg (JT), Þuríður Ágústa Sigurðardóttir  
fulltrúi starfsmanna Álfaborgar (ÞÁS), Hrund Harðardóttir skólastjóri (HH), Sólveig Björg 
Aðalsteinsdóttir fulltrúi starfsmanna leikskólahluta Bláskógaskóla (SBA). 
Forfölluð: Áshildur Sigurðardóttir fulltrúi foreldra (ÁS). 

 

1. Reglur leikskóla Bláskógabyggðar. Ein breyting hefur átt sér stað þ.e. að í báðum 

leikskólum verði boðið upp á að hægt verði að taka inn börn frá 12 mánaða aldri. 

Fræðslunefnd samþykkir reglurnar að öðru leiti. 

2. Jákvæður agi – Drög að innleiðingaráætlun í Álfaborg. Júlíana kynnir þá vinnu sem 

búið er að vinna, en áætlunin spannar þrjú ár. Þessi vetur var fyrsta árið í 

innleiðingunni og áfram hald verður næstu tvö ár. 

3. Skóladagatal Álfaborgar og leikskóladeildar Bláskógaskóla. Eru enn í vinnslu og verða 

tekin fyrir á næsta fræðslunefndarfundi. 

4. Önnur mál 

a) Hrund segir frá því að búið sé að auglýsa eftir starfsmanni á leikskóladeild. 

b) Hrund kynnir markmið Skólaþjónustu Árnesþings, en þau eru afrakstur 

hugarflugsfundar sem haldinn var í Þingborg, Flóahreppi 12. febrúar 2014. Þar 

unnu skólastjórnendur, sveitarstjórnarmenn og starfsmenn skólaþjónustunnar 

að því að móta skýr sameiginleg markmið í skólmálum fram til ársins 2017. 

 

Leik- og grunnskóli  (16:30 – 17:30) 
 

Heimsókn Ingvars Sigurgeirssonar en hann hefur verið fenginn af sveitarstjórn til að 
gera úttekt á skólunum. Umræður. 



 

Grunnskóli  (17:30 – 18:30) 
 

Mætt: Bryndís Böðvarsdóttir formaður (BB), Axel Sæland ritari (AS), Valgerður Sævarsdóttir 
varaformarður (VS), Hrund Harðardóttir skólastjóri (HH), Aðalheiður Helgadóttir (fulltrúi 
starfsmanna) (AH), Guðný Tómasdóttir áheyrnarfulltrúi Grímsnes- og Grafningshrepps (GT), Elísabet 
Dröfn Erlingsdóttir fulltrúi foreldra (EDE). 

 
1. Skóladagatal Bláskógaskóla. Dagatalið samþykkt af hálfu fræðslunefndar. Ábending 

frá fulltrúa foreldra um að hafa haustkynningarfund samhliða skólasetningu fékk 

góðan hljómgrunn. Hrund segir frá því að allir skólar uppsveitanna séu búnir að setja 

inn þrjá símenntunardaga fyrir upphaf kennslu næsta haust, þar sem skólaþjónustan 

ætlar að vera með námskeið þessa daga. Kennarar voru ánægðir með þessa 

breytingu.  

2. Akstursáætlun næsta skólaárs verður óbreytt. Hrund ætlar að fá skólabílstjóra til að 

gera tímaáætlun þar sem þeir gefa út kl. hvað þeir eru að koma á hvern bæ á 

morgnana (+/-). Þetta er gert til að auðvelda foreldrum að gera börnin sín klár fyrir 

skólann. Tímaáætlun verður kynnt á næsta fundi. 

3. Starfsmannamál, ráðningar o.fl. Þrír kennarar eru búnir að segja upp. Einn kennari er 

að koma til baka úr leyfi. Níu umsóknir eru komnar fyrir þessi störf. 

4. Önnur mál 

a) Skólinn ætlar í hreinsunarátak í þéttbýliskjörnum sveitarfélagsins. 
b) Starfsmannasamtöl eru að verða búin. 
c) Aðalheiður leggur áherslu á að sveitarstjórn taki mark á þeirri samantekt sem 

Ingvar mun svo leggja farm að lokinni sinni greiningu. 
 
 


