
Fyrsti fundur skólaráðs Öldutúnsskóla skólaárið 2022 - 2023 
haldinn 15.11.2022 klukkan 08:10. 
 
Fundarstjóri: Valdimar Víðisson, skólastjóri. 
Fundaritari: Valdimar Víðisson í fjarveru Margrétar Sverrisdóttir. 
Mættir:  
Stjórnendur: Margrét Sverrisdóttir og Valdimar Víðisson. 
Fulltrúar foreldra: Pétur Markan og Ragnar Guðmundsson. 
Fulltrúar starfsmanna: Anna Sveinsdóttir, Ásdís Reykdal Jónsdóttir og Sigurður Ben 
Guðmundsson.  
Fulltrú grenndarsamfélagsins: Snædís Ögn Flosadóttir. 
Fulltrúar nemenda: Adam E. Níelsson og Embla G. Arnarsdóttir. 
 

1. Verkefni skólaráðs í vetur. 
a. Skólastjóri bauð skólaráð velkomið til starfa og fer yfir fundarskipulag og 

verkefnin í vetur. 
2. Reglugerð um skólaráð. Farið yfir helstu verkefni. 

a. Skólastjóri fór yfir helstu verkefni skólaráðs. 
3. Almennt um skólaárið 2022 – 2023. 

a. Skólastjóri fór yfir eftirfarandi þætti: 
i. Starfsmannamál. Gekk vel að ráða í stöður í haust.  

ii. Nemendur. Mikil fjölgun nemenda síðustu ár. Núna eru nemendur 
rúmlega 600. Ástæður þessarar fjölgunar eru fyrst og fremst þær að 
það er endurnýjun í hverfinu, ungt fólk með börn að flytja í hverfið og 
einnig er ásókn í skólann frá fjölskyldum utan hverfis. 

b. Aðbúnaður – það sem er búið að gera. Skólastjóri fór yfir þær framkvæmdir 
sem hafa verið eins og að búa til nú kennslurými í kjallara B-álmu, mála 
innanhús, hjólagerði, ruslagerði. 

c. Frístundaheimilið Selið. Erum með fjölmennasta frístundaheimilið í 
Hafnarfirði, rúmlega 160 börn. Ánægja foreldra með starfsemina hefur aukist 
jafnt og þétt. 

4. Flóttafólk. 
a. Skólastjóri upplýsti skólaráð um að þrír nemendur hefja nám í vikunni. Von á 

fleirum á næstu vikum og mánuðum. 
5. Einelti og ofbeldismál meðal barna. 

a. Skólastjóri fór yfir verkferla innan skólans í ljósi umræðunnar. 
6. Skólaþing nemenda, starfsmanna og foreldra. 

a. Vegna sóttvarnaaðgerða er ekki hægt að boða marga í skólann. Lagt til að 
skólaþing verði 2. febrúar 2023. Skólaráð mun á næsta fundi sínum leggja 
drög að dagskrá. 

7. Önnur mál. 
a. Rætt um kynlaus wc og kynjaskiptingar í skólum. 
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