
 
 

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 

 

39. fundur skólanefndar Bláskógabyggðar 

Miðvikudagur 28. janúar 2015 
Laugarvatn 

 
 

Leik- og grunnskólastig (16:00 – 18:00) 

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

 
1. Breytingar á fyrirkomulagi skólamála í Bláskógabyggð.  Bryndís fór yfir aðdragandann, í 

framhaldinu var töluverð umræða. Mikilli ánægju líst með störf Ingvars. Bryndís segir frá því 
að unglingastigið á Laugarvatni verði ekki flutt yfir í Reykholt á næsta skólaári þar sem það 
þyki ekki tímabært. Aðalheiður tekur það skýrt fram að það sé ekki boðlegt fyrir 
unglingastigið að halda því óbreyttu, t.a.m. vegna stundatöflugerðar og faglegra þátta er 
varða námstilhögun faggreina. Axel furðar sig á þessari ákvörðun þar sem það kemur skýrt 
fram í skýrslu Ingvars að ávinningur sé í því að auka samþættingu á kennslu unglingastigs í 
Bláskógabyggð. Hrund bendir á að sveitastjórn verði að fara koma með frekari ákvarðanir þar 
sem enganveginn sé hægt að skipuleggja áframhaldandi skólastarf.  

2. Samskipti skóla og heimila. Greinargerð frá skólanum tekin til umfjöllunar. Mikið rætt hvernig 
best sé að koma skilaboðum til foreldra, Hrund ætlar að athuga hvort hægt verði að koma 
spurningum vegna samskipta skóla og heimila inn í skólapúlsinn áður en spurningalistarnir 
verða sendir á foreldra. Margar aðrar góðar ábendingar komu fram sem áfram verður unnið 
með.  

3. Kynning kennara í Bláskógabyggð hjá skólaþjónustunni um samstarf leik- og grunnskóla. Hún 
mun verða 9.apríl og í boði fyrir kennara á Suðurlandi. Í Reykholti verða það Agnes og Freydís 
sem kynna samstarfið en Dröfn og Margrét sem kynna það á Laugarvatni  

4. Vinnumatið/kjarasamningar. Hrund fór yfir það sem búið var að gera í vinnumatinu.  
5. Starfsmannasamtöl verða ekki tekin fyrr en að lokinni kosningu vinnumats og/eða 

kjarasamningar verði tilbúnir. 
6. Skólapúlsinn – foreldrakönnun. Niðurstöður úr nemendakönnunum eru komnar sem teknar 

voru í haust. Verið er að taka niðurstöðurnar saman til birtingar  Nú liggur fyrir að 
foreldrakönnunin verði send út á næstu vikum. Álfaborg mun einnig  fara af stað með 
foreldrakönnun nú í vetur í gegnum skólapúlsinn. 



7. Mötuneytin, Hrund og Elfa funduðu með matráði í Aratungu þar sem mötuneytið var rætt og 
farið yfir matseðill og næringu fæðisins. Til stendur að halda annan fund þegar líður á 
veturinn. 

8. Óveður- og flóðaáætlun.  Elfa spyr hvort til sé eitthvað skiputrit með það hvort skólastofnanir 
eigi að vera opnar eða ekki þegar veður er slæmt. Ekki er til neitt slík , en ætlast er til að hver 
og einn stjórnandi ákveði hverju sinni hvort reglulegt skólastarf fari fram. Þó svo óveður og 
ófærð sé eigi skólastofnanir að vera opnar nemendum. 

 

 

 


