
Skólaráðsfundur haldinn á Stokkseyri 6/11 2009 
Mætt: Fulltrúar nemenda; Ívar Elíasson og Álfrún Auður Bjarnadóttir, fulltrúar foreldra 
Málfríður Garðarsdóttir og Svein Rúnar Jónsson, fulltrúi starfsmanna Ingibjörg Ársælsdóttir, 
fulltrúar kennara; Elísabet St. Jóhannsdóttir og Hildur Bjargmundsdóttir, fulltrúi 
grenndarsamfélagsins Björn Ingi Bjarnason og Arndís Harpa Einarsdóttir skólastjóri. 
 
Harpa setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna. 
 

1. Símamálið. Byrjað var á að heyra frá hagsmunaaðilum. Nemendur sögðu skiptar 
skoðanir meðal nemendasamfélagsins en sterkustu raddirnar í þá átt að hafa óbreyttar 
reglur. Málið rætt á breiðum grunni. Niðurstaða fundarins að kennarar setji fram 
tillögu að hertum umgengnisreglum um símana og viðurlögum sem þeir framfylgja 
sjálfir. 

2. Húsnæðismál. Harpa kynnti tillögur stjórnenda sem ræddar hafa verið meðal tengla 
foreldra í 5., 6. og 7. bekk og starfsmanna skólans og lúta að betri nýtingu á húsnæði 
Barnaskólans í heild, þegar nýbyggingin kemst í gagnið. Þannig myndi rýmkast um 
nemendur og starfsmenn á Eyrarbakka sem búa við mikil þrengsli. Tillögurnar eru 
eftirfarandi: 

- Óbreytt skipan húsnæðismála 
- Að nú verandi 4. og 5. bekkur vaxi upp á Stokkseyri og flytjist ekki yfir á Eyrarbakka í 

6. og 7. bekk. Heldur þegar nýbygging þar verður risin.  
- Að 6. og 7. bekkur flytjist á Stokkseyri við upphaf næsta skólárs, haust 2010 
- Að 6. og 7. bekkur flytjist á Stokkseyri í janúar 2010 

 
3. Málþing um alþýðurfæðslu á Íslandi í 120 ár kynnt. Þingið verður í Rauða húsinu á 

Eyrarbakka og móttaka verður í skólanum. Fram kom hugmynd um að hafa 
“lopapeysudag” þann dag, setja upp sýningu og tímaás. 

4. Önnur mál. Sveinn foreldrafulltrúi ræddi um mötuneytismál ig sagði frá 
fyrirkomulaginu í Þorlákshöfn. Harpa benti á að ekki verður breyting á 
mötuneytismálum þetta skólaárið. Fundarmenn tjáðu skoðun sína á mötuneytinu og 
vilja koma því á framfæri við sveitastjórnaryfirvöld að almenn óánægja sé meðal 
foreldra með matinn sem í boði er í mötuneytinu. Skólaráðsfulltrúar óska eftir að 
hollusta sé höfð að leiðarljósi umfram sparnað á krónum þegar kemur að því að 
ákveða hvaða matur skuli vera í boði fyrir nemendur og starfsmenn skólans. 

5. Önnur mál. Athugasemd kom frá foreldri um að enginn menntaður sérkennari væri við 
skólann. 

6. Önnur mál. Björn Ingi fulltrúi grenndarsamfélagsins ræddi um aðstöðuleysi 
unglinganna vegna hljómsveitaæfinga. Hann flutti boð frá eldri 
skólahljómsveitarmeðlimum sem eru tilbúnir að styðja við bakið á þeim yngri. Því var 
fagnað af fundarmönnum. Harpa greindi frá því að mikil gróska væri í námskeiðshaldi 
ofl. á vegum foreldra og skólinn oft lánaður út vegna þess. 

7. Önnur mál. Erindi frá 7. bekkingum vegna frímínútna. Rætt um reglur sem lúta  því að 
6. og 7. bekkingar ættu að vera úti í frímínútum. Rætt um að e.t.v. mætti skoða að þeir 
fengju að vera inni í einhverjum frímínútum en ekki tekin nein ákvörðun. 

8. Við fundarlok var farið yfir í nýja skóla þar sem Guðgeir Gunnarsson 
byggingaverktaki sýndi okkur húsið og gerður var góður rómur að því sem fyrir augu 
bar. 

 
Fleira ekki gert og fundi slitið um kl. 16:30. 
Sign. Elísabet St. Jóhannsdóttir ritaði fundargerð 



 
 


