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Fundur í stjórn Byggðasamlags um Tónlistarskóla A-Hún, haldinn  
14. ágúst 2008 kl. 14.00 á skrifstofu sveitarfélagsins Skagastrandar. 
 
Fundinn sátu: 
Valgarður Hilmarsson, Tryggvi Jónsson, Dagný Úlfarsdóttir, Halldór G. 
Ólafsson, Skarphéðinn Einarsson og Jens P Jensen 
 
Dagskrá: 

1. Fasteignir skólans skoðaðar. 
2. Drög að reglugerð fyrir skólann. 
3. Fjárhagsáætlun. 
4. Önnur mál. 

 
Valgarður Hilmarsson bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 14.15  
 

1. Fasteignir skólans skoðaðar. 
Farið var í vettvangsferð í húsnæði skólans að Bogabraut 10 á Skagaströnd.  Fundi var síðan 
framhaldið á skrifstofu Sveitarfél. Skagastrandar.  Valgarður hefur haft samband við Hjalta 
hjá Línuhönnun sem mun gera áætlun um viðhaldsþörf á húsnæði tónlistarskólans á 
Blönduósi og á Skagaströnd.   
 

2. Drög að reglugerð fyrir skólann. 
Fyrir fundinum liggja drög að reglugerð fyrir Tónlistarskóla Austur-Húnvetninga. 
Stjórnin fór yfir drögin og gerði ýmsar breytingar á þeim.  Drögin verða send til umsagnar hjá 
lögfræðisviði Samb. Ísl Sveitarfél fyrir staðfestingu þeirra. 
 

3. Fjárhagsáætlun. 
Fyrir fundinum liggur fjárhagsáætlun fyrir tímabilið júl-des 2008.  Stjórnin samþykkti 
fyrirliggjandi fjárhagsáætlun og samþykkti að senda hana til umsagnar hjá þeim 
sveitarfélögum sem standa að byggðasamlaginu. 
 

4. Önnur mál 
Skólastjóri gerði grein fyrir þeim skólagjöldum sem í gildi eru.  Fram kom að skólagjöld eru 
mjög svipuð og í V-Hún., en í samanburði við ýmsa aðra tónlistarskóla eru skólagjöld hér 
frekar lág.   
 
Skólastjóri gerði eftirfarandi tillögu að skólagjöldum fyrir árið 2008-2009: 
 
100% nám kr. 44. þúsund 
50% nám kr. 30. þúsund 
Forskólakennsla (blokkflautukennsla)  kr. 23. þúsund 
Söngnám kr. 61. þúsund 
 
25% álag reiknast á allt nám fyrir 18 ára og eldri. 
 
Hljóðfæraleiga  kr. 8 þúsund. 
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Reglur um afslátt skólagjalda. 
 
Tveir fjölsk.meðl. 10% afsl. 
Þrír fjölsk.meðl. 20% afsl. 
Fjórir fjölsk. meðl. 30% afsl 
Fimm fjölsk.meðl. 40% afsl. 
 
 
Stjórnin samþykkti framkomna tillögu um skólagjöld og hljóðfæraleigu. 
 
Fram kom hjá skólastjóra að kennarafundur verður í næstu viku og kennsla hefst 1. sept. 
2008. 
 
Samþykkt var að næsti fundur stjórnar verði haldinn miðvikud. 10. sept. Kl. 16.00 á 
Blönduósi. 
 
 
Fleira ekki rætt, fundargerð upplesin og samþykkt 
Fundi slitið  kl. 15. 45 
 
Ritað af Jens P Jensen 

 
Valgarður Hilmarsson 
Tryggvi Jónsson 
Dagný Úlfarsdóttir 
Halldór G. Ólafsson 
Skarphéðinn Einarsson 
Jens P Jensen 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 


