
Fyrsti fundur skólaráðs Öldutúnsskóla skólaárið 2021 - 2022 
haldinn 11.10.2021 klukkan 11;10. 
 

Fundarstjóri: Valdimar Víðisson, skólastjóri. 
Fundaritari: Arnór Heiðarsson. 
 
Mættir:  
Stjórnendur: Arnór Heiðarsson og Valdimar Víðisson. 
Fulltrúar foreldra: Snædís Ö. Flosadóttir. Stjórn foreldrafélagsins á eftir að skipa fulltrúa nr. 2 
í skólaráð. 
Fulltrúar starfsmanna: Guðlaug Helgadóttir (forföll), Sigþór Ö. Rúnarsson, Sigurveig Þormar 
og Skúli Pálsson (forföll). 
Fulltrú grenndarsamfélagsins: Ingibjörg Gunnarsdóttir (forföll). 
Fulltrúar nemenda: Adam E. Níelsson og Þórdís F. Atladóttir (forföll). 
 

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 2021 – 2022. 

a. Skólastjóri fór yfir eftirfarandi þætti: 
i. Starfsmannamál. Gekk vel að ráða í stöður í haust. 11 kennaranemar, 9 

af þeim eru á fimmta ári og að klára í vor. 
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 og fleira. 

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

4. Sóttvarnaaðgerðir. Skólastjóri kynnti það sem verið er að gera innan skólans. 
a.  Farið yfir helstu sóttvarnaaðgerðir. 

5. Afmælishátíð skólans. 
a. Öldutúnsskóli er 60 ára þann 20. október næstkomandi. Þann dag verður 

skólastarf brotið upp og nemendur og starfsmenn halda veislu. 
6. Umferðaröryggi við skólann.   

a. Umræðan fór aftur af stað eftir slys sem var í hverfinu í síðustu viku. Ljóst að 
það þarf að fara í átak í að bæta göngustíga, merkingar, hraðahindranir og 
fleira. Búið að ræða við bæinn og þetta mál komið í ferli. 

b. Skólaráð lýsir yfir áhyggjum af umferðaröryggi í hverfinu og óskar eftir því að 
farið verði í framkvæmdir til að tryggja öryggi barna í og úr skóla. 



c. Mikilvægt að skólaráð fylgi þessu eftir. Skólastjóra falið að senda bréf á 
fræðsluráð. 

7. Skólaþing nemenda, starfsmanna og foreldra. 
a. Vegna sóttvarnaaðgerða er ekki hægt að boða marga í skólann. Lagt til að 

skólaþing verði í janúar 2022. Skólaráð mun á næsta fundi sínum leggja drög 
að dagskrá. 

8. Önnur mál. 
a. Engin önnur mál. 

 
 
 
 

Fundi slitið klukkan 11:50 
Arnór Heiðarsson 


