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Málefni rædd við skólastjóra 

- Starf umsjónakennara 1. bekkjar og sérkennsla  
- Málið kemur til vegna athugasemda foreldra um að skráðir séu 2 kennarar á 

bekkinn en annar sé mikið fjarverandi vegna sérkennslu.  
- Rósa útskýrði málið og eru báðir kennarar 90% af tímanum 
- Ef viðkomandi kennari fer vegna sérkennslu þá komi inn afleysing 
- Bent á að nota Mentor til að sjá hver er í kennslustund.   

- Verklag og viðbrögð skólans þegar kemur upp ágreiningur á milli nemenda.  
- Gerendur og þolendur.  
- Skólareglurnar taka á þessu í þrem stigum: 

http://www.helgafellsskoli.is/skolastarfid/skolareglur/  
- 1. stig : rætt við nemendur 
- 2. stig: foreldrar látnir vita  
- 3. stig: fundir eða önnur úrræði sem grípa þarf til  

- Krakkarnir látnir hringja heim og segja frá því sem kom uppá.  
- Umræður um eineltismál. Sér verklag fyrir það: 

http://www.helgafellsskoli.is/skolastarfid/einelti/  
- Nefnt var sérstaklega að verið sé að vinna með það að krakkarnir skilji að það að 

segja frá er ekki að klaga.  
- Atvikaskráning. Hvernig er því háttað ef eitthvað gerist? 

- Hefðbundin skráning á formi frá heilsugæslunni  
- Ekki minniháttar en allt annað á að vera skrá.  

- Frímínútur  
- Umræður um gæslu í frímínútum  
- Hefur verið bent á að það séu ekki nægilega margir í eftirliti á skólalóðinni.  
- Rósa skýrði frá og samkvæmt hennar upplýsingum  

- Eiga að vera 4 úti núna. Var verið að auka úr 3 í 4.  
- Á að vera starfsmaður á fótboltavellinum  

- Lóðin er erfið núna þar sem svo mikið er óklárað. Vonandi skánar þetta þegar að 
lóðin verður tilbúin.  

- Rætt sérstaklega með fótboltavöllinn 
- Á ekki að kjósa í lið 
- Hafa verið kynntar reglur fyrir krökkunum  
- Spurning hvort að hægt sé að finna betri reglur í samstarfi við krakkana?  
- Hefur verið rætt og verið að aðlaga þær.  
- Fá bann af fótboltavellinum ef að þau eru að haga sér illa.  

http://www.helgafellsskoli.is/skolastarfid/skolareglur/
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- Í haust verður þetta skoðað nánar.  
- Hjólagrindur 

- Staðsetningin er mjög langt frá og einnig eru þær alveg ofan í stæðum fyrir 
fatlaða.  

- Rósa benti á að það verða fleiri hjólastæði á lóðinni seinna.  
- Skólinn er meðvitaður um þetta vandamál   
- Rætt um að notkun á hjólum og öðru svipuðu er bönnuð á skólatíma 

- Íþróttaföt og sundföt  
- Rætt að það hefur oft komið fyrir að íþrótta og sundföt verði eftir í skólanum. 

Börnin eru þá með þau en gleyma að taka þau niður í íþróttahús.   
- Það er fylgd út með börnunum og þau eiga að vera að fylgja á eftir því að þau 

taki þetta með sér.  
- Næsta vetur verða 1., 2. og 3. bekkur í íþróttum hérna uppfrá (í skólanum).  

- Nota náttúruna og vinna með það sem við höfum  
- Losna við rútuferðir 
- Kristín Einarsdóttir mun kenna það 

- Sund. Allir verða í Lágafellslaug næsta vetur. Yngri inni og eldri úti.  
- Minnkar rútuvesen að hafa tímana í skólanum.  
- Rætt með rútuferðir yngri barna með unglingum sem voru með 4. og 5. bekk. 

Slæmt orðfæri og annað. Verið að vinna í þessu.   
- Rútur í tómstundir 

- Margir foreldrar hafa bent á að það vanti rútuferðir í tómstundir.  
- Bærinn er að skoða þetta 
- Umræður um hvernig mætti samnýta svona þjónustu í bænum  

- Eitt skólasvæði 
- Umræður um stefnu bæjarins vegna svokallaðs “eitt skólasvæði” 
- Fengum dæmi um það að einhverjum hefði verið bent á að senda barn úr 

Reykjahverfi í Helgafellsskóla en þaðan er ekki einu sinni hægt að komast 
gangandi á lýstum göngustígum.  

- Rætt að það sé ekki líklegt að þetta verði eitt skólasvæði með allri þjónustu 
- Kostnaður við rútur er gríðarlegur. Sérstaklega fyrir fá börn.  
- Ef verður eitt skólasvæði þá verður ekki þjónusta um allan bæ.  

- Skipting í árganga 
- Breytist mjög hratt.  
- Núna er hugsunin sú að 1. bekkur verði uppi hjá leikskólanum.  

- Geta nýtt elstu deildina og 1 bekk saman í flæði 
- 5. og 6. bekkur saman á svæðin en aðrir árgangar sér.  
- 2021 á full bygging að vera tilbúin og þá á hver árgangur sitt svæði.  

- Verður samvinna á mili árganga en eiga sitt svæði 
- Leikskólinn, sveitaferð.  

- Umræður um að reyna að vera með sveitaferð fyrir leikskólann.  
- Væri þá farin í júní  
- 23. júní nefndur sem möguleiki 

- Vinahópar 



- Umræður um vinahópaverkefni.
- Almenn ánægja virðist vera með verkefnið og rætt hefur verið að taka þetta upp í

fleiri árgöngum
- Rætt um hvernig sett er í hópa, en reynt er að ýta undir vinasambönd
- Það sem helst mátti setja útá varðandi verkefnið var að ný börn voru áttavillt. Þ.e.

Það hefði mátt taka betur á móti þeim í verkefninu og “aðlaga” betur inn í
verkefnið.

- Vanlíðan í skólanum
- Heilt yfir er þetta að ganga betur.

- Flóttamenn og erlendir foreldrar
- Umræður um erlenda foreldra
- Gott væri að hjálpa foreldrum að tengjast og hugmynd kom um að nýta húsnæði 

í
t.d. Foreldrakvöld

- Skoða í haust hvort þörf er á þessu
- Ekki mikið af börnum í skólanum akkúrat núna sem eiga báða foreldra sem

ekki tala íslensku ( eða annað tungumál sem auðvelt er fyrir starfsmenn að geta 
verið í samskiptum við foreldrana á).

- 200 daga skóli
- Umræður um að ekki hefði verið skýrt að Helgafellsskóli yrði svokallaður 200 

daga skóli fyrir 1.-4. bekk.
- Skólinn taldi að þetta hefði verið á hreinu en hafði eins og foreldrafélagið heyrt af 

því að það voru ekki allir með það á hreinu.
- Nú eru komin inn skóaldagatöl fyrir næsta vetur.
- Verður kynnt vel í vor
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