
Þriðji fundur skólaráðs Öldutúnsskóla skólaárið 2021 - 2022 
haldinn 31.01. klukkan 11:10. (fjarfundur) 
 

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

1. Sóttvarnir.  
a. Breyting á reglum um sóttkví og smitgát. 

i. Nemendur þurfa ekki í sóttkví eða smitgát nema smit komi upp á 
heimili.  

ii. Starfsmenn eru heldur ekki útsettir ef nemandi er smitaður. 
iii. Verður boðið upp á fundi með foreldrum í vikunni þar sem farið er yfir 

sóttvarnir í skólanum. 
b. Bólusetningar. 

i. Verða miðvikudaginn 2. febrúar fyrir bólusetningar nemenda í 1. – 6. 
bekk. Skóla lýkur klukkan 11:00 og skólasel opnar klukkan 13:00 

c. Afléttingaráætlun stjórnvalda. 
i. Farið yfir helstu breytingar. 

d. Staðan í Öldutúnsskóla. 
i. Erum að fá til baka starfsmenn sem hafa farið í sóttkví og einangrun en 

engar tilkynningar um ný smit enn sem komið er. 
ii. Nokkuð um smit sem hafa komið upp innan skólans sem hefðu krafist 

rakningar en ekkert gert í því eins og nýjar reglur kveða á um. 
2. Skólanámskrá – Almennur hluti og bekkjarnámskrá. 

a. Skólastjóri kynnti námskrá. 
i. Skólaráð hefur rætt um skólanámskrá og gerir engar athugasemdir. 

Skólaráð samþykkir skólanámskrá – almennan hluta og 
bekkjarnámskrá fyrir skólaárið 2021-2022. 

3. Sund og sundkennsla á unglingastigi. 
a. Umræður um breytingar á sundkennslu á unglingastigi. Reykjavík hefur 

samþykkt ákveðnar breytingar, nemendur geta klárað sundkennsluna fyrr. 
Hafnarfjarðarbær er að skoða þessa útfærslu og kanna hvort þetta sé eitthvað 
sem gæti verið tekið upp hjá okkur. 

4. Umræður um breytingar á skólahúsnæði. 
a. Skólastjóri gerði grein fyrir hugmyndum að breytingum á skólahúsnæði sem er 

verið að skoða. 
i. Til umræðu að byggja ofan á matsal og bókasafn. Gera þarf við þakið 

og ekki mikill aukakostnaður að byggja ofan á í leiðinni. 



ii. Flöturinn er tæpir 600 fm. 
iii. Vilji fyrir þessu hjá bæjaryfirvöldum og mögulega væri hægt að klára 

að gera þetta fokhelt fyrir veturinn 2022 – 2023. Yrði þá klárað að 
innrétta 2023 og tilbúið til notkunar veturinn 2023 – 2024. 

iv. Ennþá allt ósamþykkt en vonir standa til að þetta verði samþykkt og 
farið í. 

5. Önnur mál. 
a. Skólahreysti. Verður í seinna fallinu í ár og undirbúningur er hafinn hjá 

íþróttakennurum. 
 
 
 

Fundi slitið klukkan 11:40 
Arnór Heiðarsson 


