
 
 

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 

 

36. fundur skólanefndar Bláskógabyggðar 

Miðvikudagur 24. september 2014 
Laugarvatn 

 

Leikskólastig  (16:00 – 17:00) 
Mætt: Bryndís Böðvarsdóttir formaður (BB), Valgerður Sævarsdóttir varaformarður (VS), Axel 
Sæland ritari (AS), Elfa Birkisdóttir leikskólastjóri Álfaborgar (EB), Margrét Larsen deildarstjóri 
(ML) varamaður Hrundar, Ingibjörg B. Baldursdóttir  deildarstjóri (IB) varamaður Hrundar, Sólveig 
Björg Aðalsteinsdóttir (SBA), fulltrúi starfsmanna leikskóladeildar Bláskógaskóla, Þuríður Ágústa 
Sigurðardóttir (ÞÁS), fulltrúi starfsmanna Álfaborgar, Áshildur Sigurðardóttir (ÁS), fulltrúi foreldra 
Álfaborgar,  
Forfallaðir: Hrund Harðardóttir skólastjóri Bláskógaskóla (HH), Valgarður Reynisson (VR), fulltrúi 
foreldra leikskóladeildar Bláskógaskóla (fundarboð misfórst). 

 

 
1. Starfsáætlun Álfaborgar lögð fram til kynningar, nokkrar athugasemdir voru gerðar, t.d. 

vantar hagnýtar upplýsingar um skólastarfið, meira um foreldrasamstarf og samstarf við 
grunnskóla.  

2. Jafnréttisáætlun Álfaborgar, kynnt af EB. 
3. Tillaga skólastjóra um verkefnaröðun á fundum, lögð fram til kynningar 
4. Starfsáætlun leikskóladeildar Bláskógaskóla, nokkrar athugasemdir gerðar sem þarf að 

breyta áður en hún er samþykkt. 
5. Skólaþing Skólaþjónstu Árnesþings haldið 1. sept. 2014. EB og IB segja frá sinni upplifun, 

báðar mjög ánægðar með framtakið og vona að þingið verði aftur sameiginlegt að ári. 
6. Haustþing bæði grunnskóladeildar og leiksóladeildar framundan. Kynnt. 
7. Starfsmannamál leikskóladeildar, farið yfir þær breytingar sem hafa átt sér stað og eru 

framundan. Búið er að ráða manneskju í 80 % starf í aukastuðning vegna barns á 
leikskóladeildinni. Viðræður eru í gangi við þroskaþjálfa um að koma inn með leiðsögn og 
ráðgjöf fyrir tiltekið barn. Auk þess er búið að ráða afleysingu í einn mánuð vegna 
veikindaleyfis starfsmanns. Skólanefnd vill lýsa yfir mikilli ánægju með þann stuðning og 
skilning sem sveitarfélagið sýnir þeim einstaklingum sem þurfa meiri hjálp en aðrir innan 
skólasamfélagsins.  

8. Vinna í framhaldi af úttekt á skólunum sl. vor. BB fór yfir þau skref sem vinnuhópurinn er 
búinn að taka og ML yfir þær breytingar sem er búið að gera innan leikskóladeildarinnar. 
BB segir frá því að Ingvar Sigurgeirsson verði áfram ráðgjafi við vinnuna. BB spyr um 
vinnuhópinn sem var skipur á sínum tíma til að vinna í samstarfi leik- og 
grunnskóladeildanna. IB segir að hann hafi ekki verið virkur undanfarna mánuði en 
spurning hvort eigi að virkja hann aftur. 

9. Önnur mál: Engin. 

 

 



 

 

 

 

Grunnskólastig (17:00 – 18:30) 
 

Mætt: Bryndís Böðvarsdóttir formaður (BB), Valgerður Sævarsdóttir varaformarður (VS), Axel Sæland 
ritari (AS), Margret Larsen deildarstjóri (ML), varamaður Hrundar, Ingibjörg B. Baldursdóttir 
deildarstjóri (IB), varamaður Hrundar, Aðalheiður Helgadóttir (AH), fulltrúi starfsmanna 
grunnskóladeildar Bláskógaskóla, Guðný Tómasdóttir áheyrnarfulltrúi Grímsnes- og Grafningshrepps 
(GT). 
Forfallaðir: Hrund Harðardóttir skólastjóri Bláskógaskóla (HH),  Kristín Ingunn Haraldsdóttir (KIH), 
fulltrúi foreldra grunnskóladeildar Bláskógaskóla (fundarboð misfórst). 

 
1. Starfsáætlun grunnskóladeildar Bláskógaskóla. Nokkrar athugasemdir gerðar sem 

þarfnast lagfæringar. 
2. Skólanámskrá. Mikil ánægja var með að hafa námsefniskynninguna strax í framhaldi af 

skólasetningu. Bæði hjá foreldrum og kennurum.  
3. Samræmd könnunarpróf, ML kynnti. 
4. Skólaþing Skólaþjónstu Árnesþings. Kynning. 
5. Haustþing bæði grunnskóladeildar og leiksóladeildar framundan. AH lýsir yfir mikilli 

ánægju með að skólinn borgi uppihald og gistingu á haustþinginu. 
6. Vinna í framhaldi af úttekt á skólunum sl. vor. Sjá leikskólahluta. 
7. Önnur mál 

a) Skólaaskstur, Margeir Ingólfsson tók saman aksturinn hjá sér og kom þá í ljós 
að hann er 16 mínútum fljótari aðra leiðina þegar vegir eru ný heflaðir. 
Malarkaflarnir hafi verið slæmir það sem af er skólaári vegna rigninga. Þessar 
mínútur eru fljótar að telja þegar dagar verða að vikum og vikur að 
mánuðum. Skólanefnd vill að sveitarstjórn beiti sér fyrir því að malarvegum 
sé haldið góðum. 

b) Skólafærninæskeið verður haldið 1. okt fyrir foreldra 1. bekkjar barna.  
c) Jafnréttisáætlun Bláskógaskóla verður tilbúin til kynningar á næsta 

skólanefndarfundi. 
d) GT telur að kynning fyrir foreldra og nemendur 9. bekkjar þyrfti að vera fyrr 

og betri. Ekki bara hitta umsjónarkennara, heldur fá kynningu á skólanum og 
hitta alla kennara sem eru að fara kenna nemendum. 

e) AH minnir á að enn vantar niðurstöður úr síðasta skólaárs á innramati 
grunnskóladeildar Bláskógaskóla inn á heimasíðu skólans. 

 
 
 


