
 
 

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 

 

37. fundur skólanefndar Bláskógabyggðar 

Miðvikudagur 15. október 2014 
Reykholt 

 
 

Grunnskólastig  (16:00 – 17:00) 
 

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

 
 

1. Starfsáætlun 2014-2015, farið yfir þær breytingar sem hafa verið gerðar og skoðast 
samþykkt.  

2. Innra mat – niðurstöður frá sl. vori kynntar. Niðurstöðurnar koma vel út og Aðalheiður 
sagði frá því að starfsandinn innan skólans sé mun betri en hefur verið. 

3. Jafnréttisstefna Bláskógaskóla, samþykkt. 
4. Námstefna - starfsþróun skólastjórnenda. Hrund lýsir yfir mikilli ánægju með þau 

námskeið sem hún hefur sótt og telur þau muni nýtast sér mikið á komandi misserum. 
5. Skýrsla heilbrigðiseftirlits, Hrund mun fara yfir þær athugasemdir sem bárust frá 

heilbrigðiseftirlitinu með Kristni sviðstjóra.  
6. Fréttir af skólastarfinu, mikið um að vera næstu vikur, til að mynda gönguvika búin að 

vera í gangi, skólahlaupið mun svo fara fram í október. Skólafærni 1.b fór fram fyrir 
nokkru. Annaskil verða um miðjan nóvember, ásamt því að það verður boðið upp á 
danskennslu þann mánuðinn. Íþróttanemi verður 3 vikur við nám/kennslu í íþróttum við 
skólann, auk þess þá koma nokkrir 1. árs kennaranemar í 2 daga í nóvember. 

7. Önnur mál 
a) Mikil umræða um það hvort mögulegt sé að setja upp mengunarmæla hér í 

Bláskógabyggð til að mæla þá mengun sem er yfir svæðinu sökum eldgossins 
í Holuhrauni.  

 
 

 

 

 

 



Leikskólastig (17:00 – 18:00) 

 
Mætt: Bryndís Böðvarsdóttir formaður (BB), Valgerður Sævarsdóttir varaformarður (VS), Axel 
Sæland ritari (AS), Elfa Birkisdóttir leikskólastjóri Álfaborgar (EB), Margret Larsen deildarstjóri 
varamaður Hrundar (ML), Ingibjörg B. Baldursdóttir  deildarstjóri varamaður Hrundar (IB), Þuríður 
Ágústa Sigurðardóttir fulltrúi starfsmanna Álfaborgar (ÞÁS), Áshildur Sigurðardóttir fulltrúi 
foreldra Álfaborgar (ÁS),  Hrund Harðardóttir skólastjóri Bláskógaskóla (HH), Freyja Rós 
Haraldsdóttir varamaður Valgarðs (FRH), Dröfn Þorvaldsdóttir varamaður Sólveigar (DÞ). 
Forfallaðir: Sólveig Björg Aðalsteinsdóttir fulltrúi starfsmanna leikskóladeildar Bláskógaskóla 
(SBA), Valgarður Reynisson fulltrúi foreldra leikskóladeildar Bláskógaskóla (VR). 

 

 
1. Starfsáætlun Álfaborgar, Samþykkt. 
2. Starfsáætlun leikskóladeildar Bláskógaskóla, nokkrar athugasemdir gerðar sem þarfnast 

athugunar.  
3. Álfaborgar – áætlanir: 

a. Áfalla- og slysaáætlun,  
b. Bruna- og rýmingaráætlun, fulltrúi frá brunavörnum Árnessýslu kom og fór yfir 

húsnæðið, teikningar og hvernig væri best að æfa rýmingu húsnæðis með 
börnunum. 

c. Jarðskjálftaáætlun 
4. Niðurstöður ytra mats á Álfaborg slíðastliðið vor sem unnið var af námsmatsstofnun. Sjá 

nánar: http://www.namsmat.is/vefur/ytra_mat_skola/skyrslur/2014/leik_alfaborg.pdf 
Álfaborg kom virkilega vel út, t.d. kom fram að leikskólinn vinnur skipulega eftir 
skólastefnu sveitarfélagsins og aðalnámsskrá, lýðræðisleg vinnubrögð eru sýnileg, 
stöðuleiki í starfsmannahóp, leikskólinn notar fjölbreyttar aðferðir til að mæta þörfum 
allra barnanna, starfsfólki sem og börnum líður vel. Nokkrar athugasemdir voru þó gerðar 
og verið er að vinna í að gera úrbætur. T.d. var gerð athugasemd við flokkun úrgangs og 
það mætti vera samráð við foreldra varðandi hvaða vistunartímar séu í boði. 

5. Húsakynni Álfaborgar skoðuð  
6. Önnur mál 

a) Ábending hefur komið frá foreldrum með að fá mengunarmæla á skólasvæði 
sveitarfélagsins. Töluvert hefur borið á mengun. Einnig mætti athuga að fá 
rykmæla ef að öskugos færi af stað. Skólanefnd tekur undir áhyggjur foreldra 
og hvetur sveitarstjórn til að skoða þessi mál af alvöru. 

b) Hrund segir frá því að námskeið með tákn með tali hafi verið á Laugarvatni 
fyrir stuttu sem tókst afar vel, annað námskeið verður haldið 18.nóvember. 
Bæði kennarar og foreldrar gátu sótt þetta námskeið. 

c) Mattías smíðakennari gaf leikskólanum á Laugarvatni fiska í fiskabúrið þeirra, 
mikil ánægja er nú meðal barnanna. 

 


