
Fræðslunefnd Húnavatnshrepps 

Miðvikudagurinn, 29. apríl 2020. 

Miðvikudaginn, 29. apríl 2020, kom Fræðslunefnd Húnavatnshrepps saman til fundar.  
Var fundurinn haldinn í gegnum Zoom fjarfundarbúnað.  
 
Fundurinn hófst klukkan 16:15 
 
Mætt voru: Brynjólfur Friðriksson, Erla Gunnarsdóttir, Kristín Rós Sigurðardóttir, Þóra M. 
Lúthersdóttir, Jóhann Hólmar Ragnarsson, Snædís S. Aðalbjörnsdóttir, Kristín Jóna 
Sigurðardóttir, Sigríður B. Aadnegard, skólastjóri og Einar Kristján Jónsson, sveitarstjóri  
 
Einar Kristján Jónsson ritaði fundargerð.   

1. Fundarsetning: 
a. Brynjólfur Friðriksson, formaður setti fundinn og lagði fram dagskrá. 

 
2. Skólastarfið: 

a. Sigríður B. Aadnegard, skólastjóri, lagði fram eftirfarandi tillögu: 
i. Tillaga að skólastarfi í maí 

1. Þann 4. maí mun skólastarf verða með hefðbundnum hætti.  
2. Ljóst er að nemendur, sérstaklega hafa misst mikið úr kennslu 

þennan vetur bæði vegna veðurs og veiru. Sérstaklega hefur 
hallað á verklegargreinar. Kennarar 7.-10. bekkjar telja að vel 
hafi unnist í grunngreinunum síðustu vikurnar og að nemendur 
séu á áætlun þar.  

3. Lagt er til að: 
a. 1.-4. bekkur mæti í skólann 14.-22. maí og áhersla lögð á 

verklegargreinar í gegnum þemaverkefni (Þessir dagar 
verði uppbrotsdagar og skóladagurinn því styttur).  

b. 5.-6. bekkur fái val um vorverkefni sem unnið er heima 
eða verkefni sem unnið er í skólanum.  

c. 7.-8. bekkur fari í vorverkefni samkvæmt skóladagatali.  
d. 9. og 10. síðasti kennsludagur hjá þeim verður þá 13. 

maí. 
e. Námsmat verður samkvæmt skóladagatali.   
f. Vorferðir: Engar vorferðir verða farnar nema hjá 9. og 

10. bekk og þá með öðru sniði en verið hefur.   
g. Útskrift getur ekki farið fram eins og verið hefur við 

höfum ekki en tekið ákvörðun um hvernig við útfærum 
hana ætlum að gefa okkur smá tíma til að hugsa það.    

b.  Formaður lagði fram tillögu að nemendur 1. til 8. bekkjar yrðu í skóla frá 14. 
til 22. maí og kennt yrði eftir stundatöflu og vorverkefni félli niður, þessa daga. 
Jafnframt verði hefðbundin, kennsla fyrir alla nemendur frá 4. til 13. maí. 

i. Tillagan, felld með 3 atkvæðum gegn 2 atkvæðum. 
c. Tillaga skólastjóra samþykkt. 
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3. Starfsmannamál í leikskóla: 

a. Sigríður B. Aadnegard, skólastjóri, greindi frá því starfsmannamálum í 
leikskóla. Jafnframt greindi hún frá því að hún myndi auglýsa eina stöðu við 
leikskólann. 
 

4. Starfsmannamál í grunnskóla: 
a. Sigríður B. Aadnegard, skólastjóri, greindi frá  starfsmannamálum í grunnskóla. 

Jafnframt greindi hún frá því að auglýst yrði eftir íþróttakennara í 100% stöðu. 
b. Formaður leggur til að skólastjóri leggi fram útfærða tillögu af samstarfi vegna 

íþróttakennslu, við Blönduskóla á næsta fundi Fræðslunefndar. 
1. Tillaga formanns samþykkt. 

 
5. Leikskólagjöld: 

a. Uppi hafa verið umræður vegna, leikskólagjalda, þá daga sem leikskólinn hefur 
verið lokaður vegna Covid-19. 

i. Brynjólfur leggur fram eftirfarandi tillögu: 
1. Fræðslunefnd óskar eftir því við sveitarstjórn Húnavatnshrepps 

að hún felli niður leikskólagjöld, þá daga sem leikskólinn hefur 
verið lokaður vegna Covid-19. 

a. Tillagan samþykkt samhljóða. 
 

6. Skólaakstur: 
a. Fræðlunefnd samþykkir samhljóða eftirfarandi tillögu vegna niðurfellingar á 

skólaakstri, vegna Covid-19: 
i. Fræðslunefnd óskar eftir því við sveitarstjórn Húnavatnshrepps að 

verktökum á akstursleiðum í skólaakstri, verði greitt 20%, eins og 
óveðursdögum, af áætluðum daglegum akstri þá daga sem skólahald var 
felt niður vegna Covid-19. 
 

7. Skóladagatöl: 
a. Skóladagatal 2020-2021: 

i. Sigríður B. Aadnegard, skólastjóri, lagði fram skóladagatal skólaársins 
2020 til 2021, fyrir leikskólann Vallaból og Húnavallaskóla. 

b. Kennslustundafjöldi og kennslutilhögun: 
i. Sigríður B. Aadnegard, skólastjóri, lagði fram kennslustundafjölda og 

kennslutilhögun skólaárið 2020 til 2021. 
c. Afgreiðslu málanna frestað. 
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8. Önnur mál:  

a. Ekkert var bókað undir þessum lið. 
 
 

Fleira ekki gert, fundi slitið klukkan 19:05 
Sveitarstjóra falið að ganga frá fundargerð, fundargerð undirrituð seinna. 
 
 
___________________     ____________________ 
Brynjólfur Friðriksson     Þóra M. Lúthersdóttir  
 
 
______________________     ______________________ 
Jóhann Hólmar Ragnarsson      Kristín Rós Sigurðardóttir 
 
 
______________________     ______________________ 
Erla Gunnarsdóttir       Kristín Jóna Sigurðardóttir 
 
 
_____________________     ______________________ 
Sigríður Aadnegard       Einar Kristján Jónsson  
 
 
_______________________ 
Snædís S. Aðalbjörnsdóttir 


