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4. fundur Foreldrafélags barnaskólans í Hafnarfirði skólaárið 
2020-2021 með skólastýrum 

 

Mættir eru: 
Karen Emilsdóttir, 5 ára börn 
Sólveig Hlín Sigurðardóttir, 6 ára stúlkur 
Sunna Magnúsdóttir, 6 ára stúlkur 
Alejandra Idárraga, 6 ára drengir  
Rakel Sófusdóttir, 7 ára drengir 
Þórunn Sigurðardóttir 7 ára stúlkur 
Þóra Arnórsdóttir, 8 ára stúlkur 
Ragnar Þór Reynisson 9 ára drengir  
Hildur Sæbjörg Jónsdóttir, skólastýra 
Ruth Margrét Friðriksdóttir, skólastýra  

 

1. Almennar umræður um samtal stjórnar foreldrafélagsins við skólastjórnendur.  

Umræður. Við ákvarðana töku er í forgangi að börnin komi kát, séu örugg og fari kát.   

 

2. Covid umræður: 

- Lengd foreldraviðtala er samningsbundin.  

- Foreldraviðtöl hefðu ef til vill mátt vera fyrr á árinu vegna Covid, sér í lagi fyrir 6 ára 

börn og þau sem eru með nýja kennara. 

- Hvernig hefur gengið með aðkomu sérkennara í hólfaskiptingu? Sérkennari hefur 

farið viku og viku í sitthvort sóttvarnarhólf.  

- Upplýsingar í mentor: stjórn hvetur skólastjórnendur til þess að senda 

útskýringapóst á hvernig mentor virkar og hvaða upplýsingar þar eru.  

 

 

3. Frístund. 

- Umræður um upplýsingar um dagskipulag, val, smiðjur, blöndun.  

Mikil áskorun á covid tímum en starfsemi er að komast í fastar skorður.  

- Gjaldskrá frístundar, vetur, sumar og skólanámskeið – umræður um gjaldskrá 

samanborið við frístundaheimili grunnskóla Hafnarfjarðar. Í vinnslu hjá 

skólastjórnendum.  

 

 

 



4. Umferðaröryggisáætlun Hafnarfjarðar 2018-2022. Ekki er fjallað um BSK í umfjöllun 

og aðgerðum við grunnskóla.  

- Stjórn sendir póst á Hafnarfjarðarbæ og óskar eftir úrbótum.  

 

5. Húsnæði BSK, er búið að gera úttekt á skólahúsinu mtt. innivistar? Hefur verið talað 

um að gera úttekt? 

- Búið að gera úttekt á loftgæðum, niðurstaðanna er beðið. Farið í að skoða 

húsnæðið í kjölfarið á almennri umræðu um ástand skólahúsnæðis. Hjallastefnan 

hefur ráðið mann sem sér um skólahúsnæði stefnunnar, viðhald og fleira.  

 

 

6. Leiktæki við skólalóð 

- Umræður um bætta skólalóð. Áframhaldandi umræða og fundur í janúar með 

skólastjórnendum.   

 

7. Vorferð. Er búið að gera plön og kostnað? 

- Búið að bóka tveggja nátta ferðir í maí 2021. Stefnt að því að fara í vorferð ef 

aðstæður í þjóðfélaginu leyfa.  

 

 

8. Afhending tækifæriskorta.  

- Stefnt að afhendingu korta í byrjun desember með hjálp skólans.  
 


