
Annar fundur skólaráðs Öldutúnsskóla skólaárið 2021 - 2022 
haldinn 06.12. klukkan 11:10. (fjarfundur) 
 

Fundarstjóri: Arnór Heiðarsson. 
Fundaritari: Arnór Heiðarsson. 
 
Mættir:  
Stjórnendur: Arnór Heiðarsson og Valdimar Víðisson (forföll) 
Fulltrúar foreldra: Snædís Ö. Flosadóttir. Þórður Ingi Scheving Bjarnason. 
Fulltrúar starfsmanna: Guðlaug Helgadóttir (forföll), Sigþór Ö. Rúnarsson (forföll), Sigurveig 
Þormar og Skúli Pálsson. 
Fulltrúi grenndarsamfélagsins: Ingibjörg Gunnarsdóttir (forföll) 
Fulltrúar nemenda: Adam E. Níelsson og Þórdís F. Atladóttir. 
 

1. Skólaþing. Umræður um framkvæmd og tímasetningu.  
a. Betra að hafa þetta að morgni, skipta þessu niður þannig að við erum með 2-3 

daga.  
b. Athuga hvort hægt sé að gera þetta í febrúar/mars. 
c. Stefna skólans – einkunarorð, heimanámsstefna. 
d. Hver hópur í skólaráði hugsi þetta fram að næsta fundi og láti sér detta í hug 

hvað gæti verið umræðuefni. 
2. Sóttvarnir. Staðan í dag. Jólaskipulag með hliðsjón af sóttvörnum. 

a. Erum ekki með hefðbundnar jólaskemmtanir því við viljum ekki ógna jólahátíð 
nemenda og fjölskyldum þeirra. Hólfaskiptum meira, minnkum líkur á smiti og 
líkum á sóttkví. Einföldum smitrakningu. 

3. Læsi. Helstu niðurstöður. 
a. Aðstoðarskólastjóri sagði frá helstu niðurstöðum læsisskimunar sem var í 

september. 
b. Komum vel út miðað við Hafnarfjörð og mikil bæting frá fyrri árum. 

4. Skólavogin. Aðstoðarskólastjóri fór yfir helstu niðurstöður Skólapúlsins. Öldutúnsskóli 
er að koma vel. 

a. Höldum áfram að koma vel út og betur en aðrir skólar í Hafnarfirði. Þættir 
sem markvisst er unnið með eru að skila sér í betri niðurstöðu. 

5. Önnur mál. 
a. Sund – Voru með 24 eða 25 tíma og ef við mætum í alla tímana þá mættum 

nemendur sleppa. Þessi regla er ekki lengur í gildi og þegar nemendum var 
kynnt að þessi regla væri ekki lengur urðu nemendur mjög vonsviknir. 

b. Sund – kvartað á miðstigi og unglingastigi yfir því að stelpur og strákar séu 
saman í sundi. 

c. Skólahreysti – Nemendur kalla eftir því að skólinn taki virkari þátt í 
Skólahreysti. Foreldrafélagið sammála því að taka þátt í þessu. 

d. Öryggismyndavélar. Hver er tilgangurinn með þessum myndavélum og hefur 
starfsfólki verið kynnt notkunin á þeim? 

e. Framkvæmdir á skólalóð og viðhald á stígum, tröppum og öðru. Á eftir að fylla 
upp í tröppur niðri í B – álmu, hurð í e – álmu stendur á sér og þarf að laga. 



Niðurföll stífluð og stígar óhreinsaðir. Mikilvægt að það sé brugðist við þessu 
sem fyrst. 

f. Skáparnir – Eru orðnir mjög ljótir og þreyttir. Búið að skemma marga skápa og 
þeir virka ekki. Annað hvort of auðvelt eða of erfitt að opna þá. Nýir skápar 
eru á döfinni. 

g. Fræðsla fyrir nemendur. Vantar að hafa meiri fræðslu fyrir nemendur, t.d. frá 
karlmennskunni, Siggu Dögg, Ernuland eða annað. Nemendur gætu jafnvel 
haft jafningjafræðslu sín á milli með fræðslu. 

h. Áhrif á kennslu í skólanum. Vantar að nemendur fái að hafa meira að segja um 
námið í unglingadeild. Að það sé meira um að það séu verkefni sem krakkarnir 
koma af frumkvæði nemenda. Sérstaklega talað um að það vanti 
fjármálafræðslu og fræðslu um lánatöku, tryggingar, lífeyrissjóð og annað. 

i. Umferðaröryggi við skólann. Höfum við fengið svar við bréfinu sem 
foreldrafélagið sendi? 

j. Endurskinsmerki – mikilvægt að minna á þau og athuga hvort við getum 
fengið svoleiðis gefins, eða hægt að selja þau til styrktar útskriftarferðar. 

 
 
 
 

Fundi slitið klukkan 12:00 
Arnór Heiðarsson 


