
Fundur haldinn í Fræðslunefnd Húnavallaskóla að Húnavöllum 6. maí ´08. 
 
Fundur settur af formanni. Mæting samkvæmt undirskriftum.  
 
Á dagskrá eru kennararáðningar og önnur mál.  
Einu umsóknirnar sem hafa borist um kennarastöður eru frá þeim fimm 
leiðbeinendum sem þegar eru starfandi við skólann. Þeir eru: 
 
Magdalena M. Einarsdóttir 
Þórunn Ragnarsdóttir 
Kristín Jóna Sigurðardóttir 
Gunnar Tryggvi Halldórsson 
Eva Therése Thörn 
 
Einnig kom fram fyrirspurn frá kennaranema sem er að ljúka námi nú í vor. Fram kom 
ánægja með það og ber að fagna áhuga og vonandi á sá nemi eftir að starfa hjá okkur 
síðar. Fyrirhugað er að Orri muni leysa Gunnar Tryggva af í fæðingarorlofi fram að 
mánaðarmótum september/október 2008. 
Fræðslunefnd samþykkir ráðningu ofantalinna umsækjanda fyrir sitt leiti. 
 
Önnur mál. 
 Ægir kynnti Skólamálastefnu Sambands íslenskra sveitarfélaga sem samþykkt var 22. 
febrúar 2008. Hana er að finna á vefnum samband.is ásamt fleiri fróðleik og 
upplýsingum. 
Umræða kom upp um hversu lengi afmælisboð nemanda á Lambastöðum standi þegar 
skóli er næsta dag. Rætt var um að koma á tölvupóstsamskiptum á milli heimilis og 
skóla. Þorkell upplýsti að stefnt sé að því að taka Mentor upp næsta vetur, sem er 
upplýsinga og samskiptakerfi milli heimilis og skóla. 
“Óskalisti” Húnavallaskóla kom til umræðu. 
 Samþykkt var að leggja áherslu á að lagðar verði gúmmíhellur undir leiktæki, bætt 
verði við leiktækjum og gengið verði vel frá leiksvæðinu að öðru leiti. 
Umræður um leikskólabyggingu og auglýsingu sem birst hefur um 
leikskólastjórastöðu. 
 Sigurður lagði fram samþykkt frá stjórn Foreldrafélags Húnavallaskóla. Þar sem farið 
er þess á leit við skólayfirvöld og kennara í 1. til 4. bekk að minnka heimanám, 
þannig að einungis yrði um lestur að ræða.  Í framhaldi af 5 daga skóla var talið að 
heimanám yrði minna og vinnudagur sé full langur með heimanámi fimm daga 
vikunnar. 
Fundargerð upplesin og samþykkt. 
Fleira ekki gert og fundi slitið. 
 
Þóra Sverrisdóttir 
Þorkell Ingimarsson 
Jóhanna S. Jóhannsdóttir 
Kristín Rós Sigurðardóttir 
Ægir Sigurgeirsson 
Sigurður Árnason 
Eline Schrijver 
Pétur Pétursson 
 


