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Fundur í stjórn Byggðasamlags um Tónlistarskóla A-Hún, 

haldinn 10. sept. 2008 kl. 20.30 á Blönduósi. 
 

Fundinn sátu: 
Valgarður Hilmarsson, Tryggvi Jónsson, Dagný Úlfarsdóttir, Halldór G. Ólafsson,  
Skarphéðinn Einarsson og Jens P Jensen. 
 
Dagskrá: 
 

1. Kynning á húsnæði skólans á Blönduósi.. 
2. Umfjöllun um drög að reglugerð fyrir skólann. 
3. Önnur mál. 

 
 
Valgarður Hilmarsson bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 20.30 
 

1. Kynning á húsnæði skólans á Blönduósi. 
Kennarar og starfsmenn tónslistarskólans voru einnig boðaðir til fundar og sátu fundinn þau: 
Stefán Jónasson, Benedikt Blöndal, Þórhallur Barðason, Sólveig Einarsdóttir, Hugrún 
Hallgrímsdóttir, Páll Sabo og Svala Runólfsdóttir.  Farin var vettvangsferð um húsnæði 
skólans að Húnabraut 26.  Fulltrúi frá Línuhönnun mun gera áætlun um viðhaldsþörf 
húsnæðisins, en ljóst má vera að þörf er á ýmsum lagfæringum á því.  Nauðsynlegt er að fara 
sem fyrst í viðgerðir á þaki hússins til að koma í veg fyrir leka.   
 
Í tilefni að merkisafmæli Skarphéðins skólastjóra  þann 11 sept. 2008, þá færðu 
tónlistarskólinn og kennarar skólans honum að gjöf forláta trompet, með hamingjuóskum 
viðstaddra og von um að hann gæti nú eitt meiri tíma í að æfa sig, sjálfum sér og öðrum til 
ánægju.  Þakkaði Skarphéðinn fyrir sig.  Af þessu tilefni var einnig farið í kaffi og tertur á 
Húnabraut 32 og fundi framhaldið þar. 
 

2. Umfjöllun um drög að reglugerð fyrir skólann. 
Reglugerðin hefur verið send til umsagnar hjá lögfræðisviði Sambands Ísl. Sveitarfélaga og 
sveitarfélaga sem standa að byggðasamlaginu.  Samkvæmt ábendingum frá Samb. ísl. 
sveitarfél. þá hafa verið gerðar lítilsháttar orðalagsbreytingar á 6. gr. reglugerðarinnar.  Einnig 
hefur verið farið eftir tillögu Skagabyggðar um breytingu á 13. gr. reglugerðarinnar. 
 
Samþykkt var að senda reglugerðina til staðfestingar hjá Menntamálaráðuneyti. 
 

3. Önnur mál. 
Valgarður kynnti erindi frá Félagi tónlistarskólakennara varðandi fagráð tónlistarskóla. 
 
Halldór G. Ólafsson óskaði eftir að fá upplýsingar um eftirfarandi þætti úr starfi tónlistarskóla 
A-Hún. 
 
1. Upplýsingar um nemendafjölda undanfarna 3 vetur skipt eftir búsetu (eftir starfsstöðvum 
skólans) 
 
2.  Upplýsingar um fjölda stigsprófa tekin af nemendum skólans undanfarna 3 vetur skipt eftir 
búsetu (starfsstöðvum skólans) og jafnframt hver sá um kennslu viðkomandi nemenda. 
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Skólastjóri mun veita þessar upplýsingar á næsta fundi stjórnar.  Fram kom að 137 nemendur 
eru skráðir í tónslistarskólann nú í haust en gert er ráð fyrir að einhverjar skráningar bætist 
við. 
 
Stjórn byggðasamlagsins og kennarar tónslistarskólans ræddu ýmsa þætti í starfsemi 
tónlistarskólans.  
Samþykkt var að kanna möguleika á því að í tónlistarskólanum verði boðið uppá söngnám 
fyrir börn. 
 
Fleira ekki rætt,  
Fundi slitið  kl. 21.30  
 
Ritari JPJ 

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

 
 
 
 

 


