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FRÆÐSLUNEFNDARFUNDUR 

 HALDINN 30.04.2018 Á KIRKJUBÆJARSTOFU Á 

KIRKJUBÆJARKLAUSTRI 

Fundur nr. 155 
 
Mættir eftirtaldir nefndarmenn:  

Auðbjörg B. Bjarnadóttir (D), Þorsteinn M. Kristinsson (D), Arndís Jóhanna Harðardóttir (Z), 

og Sverrir Gíslason (Ó). Ragnheiður Hlín Símonardóttir (Ó) boðaði forföll. 

 

Þorsteinn ritar fundargerð. 

 

Formaður setur fund og býður alla velkomna.  

 

Kl. 09:00 Fræðslunefnd 
 

1. Trúnaðarmál. 

Fært í trúnaðarmálabók. 

 

2. Trúnaðarmál. 

Fært í trúnaðarmálabók. 

 

3. Bréf sem borist hafa nefndinni. 

a) Bréf dagsett 6. apríl 2018, frá Lindu Agnarsdóttur. 

Bréfritara þakkað fyrir erindið. Formanni falið að svara erindinu í sæmræmi við 6. 

lið um málefni Kirkjubæjarskóla. 

b) Bréf dagsett 7. apríl 2018, frá Erlu Þóreyju Ólafsdóttur. 

Bréfritara þakkað fyrir erindið. Formanni falið að svara erindinu í sæmræmi við 6. 

lið um málefni Kirkjubæjarskóla. 

 

4. Læsisstefna Skaftárhrepps. 

Fræðslunefnd samþykkir Læsisstefnu Skaftárhrepps (Læsi til framtíðar), fyrir sitt 

leyti. 

 

5. Reglur um skólaakstur. 

Frestað til næsta fundar. 

 

Kl. 09:30 Kirkjubæjarskóli á Síðu 
Mættir: Kjartan Hjalti Kjartansson (skólastjóri), Linda Agnarsdóttir (fulltrúi kennara) og 

Díana Ósk Pétursdóttir (fulltrúi foreldra). 

 

Formaður býður Díönu Ósk sérstaklega velkomna á sinn fyrsta fund. 

 

1. Starfsáætlun. 

Fræðslunefnd samþykkir framlagða starfsáætlun Kirkjubæjarskóla á Síðu 2017-2018.  

 

 

 



19 
 

2. Skólanámskrá. 

Fræðslunefnd samþykkir skólanámskrá Kirkjubæjarskóla á Síðu, með fyrirvara um 

ákvæði um móttökuáætlun fyrir nemendur með annað tungumál en íslensku. 

Vinnuhópur undir stjórn skólaþjónustu er að vinna í málinu. 

 

3. Skóladagatal. 

Fræðslunefnd samþykkir framlagt skóladagatal fyrir skólaárið 2018-2019, með 

áorðnum breytingum. 

 

4. Læsisstefna. 

Skólastjóri kynnir f.h. Kirkjubæjarskóla, hlið skólans varðandi læsisstefnu 

Skaftárhrepps (Læsi til framtíðar). 

 

5. Starfsmannamál. 

Skólastjóri greinir frá breytingum á starfsmannahaldi. Jafnframt segir Kjartan 

skólastjóri frá því að hann hafi ákveðið að hætta störfum við Kirkjubæjarskóla í lok 

þessa skólaárs. Fræðslunefnd þakkar Kjartani Hjalta Kjartanssyni fyrir störf hans í 

þágu skólasamfélagsins í gegnum árin og óskar honum velfarnaðar á nýjum vettvangi. 

Fræðslunefnd leggur til að staða skólastjóra við Kirkjubæjarskóla á Síðu verði auglýst 

sem fyrst.  

 

6. Skólareglur og mötuneytisreglur. 

Skólastjóri leggur fram drög að endurskoðuðum reglum. Fræðslunefnd leggur til að 

drögin fari til frekari umfjöllunar í skólasamfélaginu, þar sem allir aðilar, starfsmenn, 

foreldrar og nemendur, hafi aðkomu að reglusmíðinni. Fullmótuð drög frá 

skólasamfélaginu verði svo lögð fyrir fræðsunefnd, eigi síðar en í lok yfirstandandi 

skólaárs. Skólastjóra, ásamt sveitarstjóra, falið að fylgja málinu eftir. 

 

7. Önnur mál. 

a) Kjartan skólastjóri vill þakka fyrir gott samstarf, við fræðslunefnd, skólsamfélagið 

og sveitarfélagið í heild sinni. 

 

Kl. 10:40 Heilsuleikskólinn Kæribær. 
 

1. Skóladagatal. 

 

2. Læsisstefna. 

 

3. Starfsmannamál. 

 

4. Önnur mál. 

 

Dagskrárliðum vegna Heilsuleikskólans frestað, vegna veikinda. 

 

Kl. 11:00 Tónlistarskóli Skaftárhrepps. 
Mættur: Einar Melax (skólastjóri). 

 

1. Málefni tónlistarskólans. 

a) Skólastjóri lýsir yfir áhyggjum yfir húsnæðismálum tónlistarskólans. 
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b) Stefnt er að vortónleikum tónlistarskólans í tengslum við skólaslit 

Kirkjubæjarskóla. Jafnframt segir skólastjóri frá því að hann stefni að því að vera 

með tónlistaruppákomu á Hjúkrunarheimilinu Klausturhólum, þar sem nemendur 

skólans troða upp. 

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 12:55. 

 

Fundargerð er tölvuskráð og er 3 blaðsíður (bls. 18 – 20). 

 

 

Auðbjörg B. Bjarnadóttir (sign)   Þorsteinn M. Kristinsson (sign) 

 

 

Arndís Jóhanna Harðardóttir (sign)   Sverrir Gíslason (sign) 


