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3. fundur Skólaráðs – 5. desember 2019. 

Mættir; Hrönn Bergþórsdóttir skólastjóri, Guðrún Jóna Guðlaugsdóttir, fulltrúi foreldra 

boðaði forföll, Örn Ólafsson, fulltrúi foreldra í stjórn Foreldrafélagsins, Halldóra Kristín 

Arthursdóttir nemandafélagið, Margrét B. Gunnarsdóttir og Birna Dís Bjarnadóttir, 

fulltrúar kennara, Valgerður Júlíusdóttir, aðstoðarskólastjóri. Aðrir boðuðu forföll. 

Dagskrá:  

1. Skólaþing fyrir foreldra eftir áramót 

2. Málefni Engidalsskóla 

3. Ytra mat grunnskóla 2019 

4. Söngleikurinn, 

5. Niðurstöður samræmdra prófa og úrvinnsla 

6. Önnur mál  

 

1.Skólaþing fyrir foreldra var rætt og ákveðið að besti tíminn væri á vorönninni 2020. 

Lagt var til að 12. mars yrði dagurinn fyrir skólaþingið og áætluð tímasetning er frá 

17:00 – 19:00. Hugmyndir að umræðuefni: Hvernig getur Víðstaðaskóli undirbúið 

nemendur fyrir framtíðina? sem er það sama og nemendur í Lýðræðisnefnd völdu.  

2. Málefni Engidalsskóla rædd en skólastjóri sendi bréf til bæjarstjóra, sviðsstjóra og 

formanns fræðsluráðs og fór yfir stöðu mála í dag og óskaði eftir fundi. Efni fundarins 

verður sjálfstæði Engidalsskóla þar sem skólinn er ör stækkandi og því flókið að reka 

tvo grunnskóla undir sömu stjórn. Börnum hefur fjölgað í hverfinu og sökum skorts á 

plássi í Víðistaðaskóla er áformað að 6. bekkur verði í Engidal næsta vetur og er 

skólaráð sammála þessu. Ákveðið var að skrifa bréf til bæjarins þar sem óskað 

verður eftir því að Hafnarfjarðarbær fjarlægi skjalasafn sem staðsett er í tveimur 

kennslustofum í kjallara Engidals. Skólinn þarf á þessum stofum að halda auk þess 

sem ekki er boðlegt að vera með skjalasafn innan um fullt af börnum þar sem 

ákveðin eldhætta getur skapast af því. Fundurinn með bæjarstjóra, formanni 

fræðsluráðs og sviðsstjóra Mennta- og lýðheilsusviðs verður 9. janúar 2020 í Engidal. 

Finnst okkur langt í fundinn en margt brennur á í tengslum við þetta málefni. 

3.  Skólastjóri sagði frá nýafstaðinni úttekt Menntamálastofnunar svokölluðu ytra mati 

sem unnið var í Víðistaðaskóla. Matið fór fram 14.-18. október. Mikil undirbúningur 

hefur verið fyrir úttektina þar sem allt sem kemur að starfi skólans er yfirfarið. Skólinn 

óskaði eftir því að skólabragur yrði skoðaður sem fjórði þáttur. Matið gekk vel fyrir sig. 

Fram kom að stjórnendur og starfsmenn eru ánægðir með úttektina og hvernig hún 

skilar sér í bættu skólastarfi. 

4. Söngleikur 10. bekkinga. Ákveðið hefur verið að sýna söngleikinn Beetlejuice. Búið 

er að raða í hlutverkin og æfingar komnar af stað. Mikill spenningur er fyrir 

söngleiknum. 

5. Niðurstöður samræmdra prófa og úrvinnsla í 4. og 7. bekkjum. Nemendur í báðum 

árgöngum voru um meðaltal í öllum greinum. Það var eins og við var búist en búið er 

að greina niðurstöðurnar eftir nemendum og verið að bregðast við með nálgun í 

námsefni og færa á milli námshópa eftir þörf. Úrvinnsla úr niðurstöðum er unnin með 

deildarstjóra stoðþjónustu og kennurum.  
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6. Önnur mál 

Foreldrar í skólaráði hafa áhyggjur af því að stærri skólar gjaldi fyrir jafnaðarúthlutun 

til skóla hvort sem er um stærri eða minni skóla að ræða. Í þessu samhengi má nefna 

að allir skólar fengu t.d. deildarstjórastöðu í kennsluráðgjöf og innleiðingu á UT í 

50%, deildarstjóra stoðþjónustu í 50%  starf hvort sem nemendur eru 400 eða 730 og 

gefur það auga leið að slíkt er mismunun á þjónustu. Víðistaðaðaskóli er 730 barna 

skóli, stærsti skólinn í Hafnarfirði og er hann starfræktur á tveimur starfsstöðum svo 

samlegðar nýtur ekki eins og í skólum í sama húsnæði. Víðistaðaskóli á ekki að þurfa 

að líða fyrir stærð í tengslum við úthlutunum á t.d. stjórnunarkvóta eða félagsmiðstöð 

sem er stór fær sömu mönnun og félagsmiðstöð í litlum skóla. 

Skemmdaverk voru unnin í skólanum í síðustu viku. Tekið hefur verið á málinu í 

samvinnu við nemendur og foreldra. Málið er hins vegar enn í vinnslu að hluta til. 

Fleira var ekki rætt – fundi slitið kl. 9:10 

Ritari: Margrét B. Gunnarsdóttir 


