
 
 

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 

 

35. fundur skólanefndar Bláskógabyggðar 

Miðvikudagur 27. ágúst 2014 
Laugarvatn 

 
 

 

Sameiginlegur fundur leik- og grunnskóla  (16:00 – 18:00) 

 
Mætt: Bryndís Böðvarsdóttir formaður (BB), Valgerður Sævarsdóttir varaformarður (VS), sem að 
þessu sinni ritaði fundargerð, Freyja Rós Haraldsdóttir (FRH), varamaður Axels Sæland, ritara, 
Hrund Harðardóttir skólastjóri Bláskógaskóla (HH), Elfa Birkisdóttir leikskólastjóri Álfaborgar (EB), 
Aðalheiður Helgadóttir (AH), fulltrúi starfsmanna grunnskóladeildar Bláskógaskóla, Sólveig Björg 
Aðalsteinsdóttir (SBA), fulltrúi starfsmanna leikskóladeildar Bláskógaskóla, Kristín Ingunn 
Haraldsdóttir (KIH), fulltrúi foreldra grunnskóladeildar Bláskógaskóla, Valgarður Reynisson (VR), 
fulltrúi foreldra leikskóladeildar Bláskógaskóla, Þuríður Ágústa Sigurðardóttir (ÞÁS), fulltrúi 
starfsmanna Álfaborgar, Áshildur Sigurðardóttir (ÁS), fulltrúi foreldra Álfaborgar, Guðný 
Tómasdóttir áheyrnarfulltrúi Grímsnes- og Grafningshrepps (GT). 
Forfallaður: Axel Sæland, ritari. 

 
1. Ný skólanefnd (fulltrúar, hlutverk og heiti nefndar o.fl.) Í upphafi fundar voru aðilar nýrrar 

skólanefndar Bláskógabyggðar minntir á trúnað sem fylgir setu í nefndinni og undirrituðu 
trúnaðarskjal. BB varpaði upp glærusýningu þar sem kom fram skipulag funda 
skólanefndar, hlutverk hennar, lög sem hún vinnur eftir o.fl. hagnýtt fyrir fulltrúa til að 
hafa í huga. BB kom setti einnig fram hugmynd að starfsáætlun fyrir nefndina, sem 
skólastjórar munu taka til frekari athugunar og leggja í framhaldi fram tillögu að vinnuferli 
fyrir hvert starfsár.  

 
2. Úttekt Ingvars Sigurgeirssonar á Bláskógaskóla og áframhaldandi vinna. BB sagði frá því 

ferli sem nú þegar hefur farið fram og að skipaður hefði verið vinnuhópur til að vinna 
tillögu að framtíðarskipan skólamála í Bláskógabyggð. Hópinn skipa: Helgi Kjartansson, 
Bryndís Böðvarsdóttir, Óttar Bragi Þráinsson og Valtýr Valtýsson. Líflegar umræður urðu 
um úttektina og þá kosti sem Ingvar leggur til. 

 
 

3. Önnur mál. AH bendir á að huga þurfi að tækjakosti Bláskógaskóla, ýmislegt þurfi að fara 
að endurnýja. FRH spurðist fyrir um starfsmannamál leikskólans. AH lýsir yfir ánægju með 
starfsemi Skólaþjónustu Árnesþings, námskeið sem staðið hafi verið fyrir verið góð og 
þarfleg og lýsir einnig yfir ánægju með að sérkennari skuli vera kominn til starfa í 
Bláskógaskóla.  



 
4. Kynning á húsakynnum og starfsemi skólans á Laugarvatni. Hrund og Sólveig gengu með 

nefndarfólki um húsakynni skólans og kynntu það sem fram fer í skólanum. 

  
 


