
 
Þriðjudaginn 17. janúar 2012 kom fræðslunefnd Húnavatnshrepps 

saman til fundar kl. 20.30 á skrifstofu sveitarfélagsins á Húnavöllum. 
 
Fundinn sátu:  Birgir Ingþórsson, Jón Gíslason, Eline Manon Schrijver, Birgitta Halldórsdóttir, 

Sveinfríður Halldórsdóttir, Sonja Suska, Jóhanna Gunnlaugsdóttir, Þórunn Ragnarsdóttir, Sigríður B. 

Aadnegard og Jens P. Jensen. 

 

Dagskrá: 

1. Fundarsetning. 

2. Skýrsla skólastjóra 

3. Opnunartími leikskóla 

4. Skólastefna Húnavatnshrepps 

5. Önnur mál. 

 

1. Fundarsetning. 

Formaður setti fund kl.  20.30 og bauð fundarmenn velkomna, sérstaklega  Jóhönnu Gunnlaugsdóttur 

sem er nýr fulltrui í fræðslunefnd í stað Bjarna Guðmundar Ragnarssonar og þakkaði formaður honum 

gott samstarf. 

 

2. Skýrsla skólastjóra. 

Skólastjóri fór yfir ýmsa þætti í skólastarfinu.  Gerði skólastjóri grein fyrir að  nemendum í 9 og 10 

bekk stæði til boða nám í  öllum verknáms möguleikum í FNV.  Um er að ræða tvær helgar í febrúar 

og mars. 

 

Fræðslunefnd mælti með því að Húnavallaskóli taki þátt í IKG 102, sem er verklegur áfangi í FNV 

 

Unnið er við breytingar á námsskrá og námsmat er í endurskoðun.  Skólastjóri kynnti svo kölluð 

möppupróf, sem eru námshvetjandi próf fyrir 7 til 10 bekk í ensku, stærðfræði og íslensku. 

 

Skólastarfi hefur verið aflýst tvisvar það sem af er janúar vegna veðurs og ófærðar. Rætt var um 

verklagsreglur þegar sú staða kemur upp að mögulega þurfi að aflýsa skóla. 

 

3. Opnunartími leikskóla. 

Fræðslunefnd samþykkti að leikskóli fari í jólafrí á sama tíma og grunnskóli en opni fyrsta virkan dag 

í janúar.  Sumarlokun verði í 6, vikur eða frá og með 25. júní til og með 7. ágúst árið 2012. 

 

4. Skólastefna Húnavatnshrepps. 

Fræðlunefnd samþykkti að myndaður verði stýrihópur vegna mótunar á skólastefnu fyrir 

Húnavatnshrepp.  Í stýrihópnum verði fræðslustjóri A-Hún, skólastjóri Húnavallaskóla, fulltrúi 

starfsmanna skólans, fulltrúi foreldrafélagsins og formaður fræðslunefndar. 

 

5. Önnur mál. 

Skólastjóri kynnti dreifnám sem er að fara á stað nú í haust í V-Hún.  Um er að ræða fyrstu tvö ár í 

framhaldsskóla, bóklegar greinar, kennt er í gegnum fjarfundarbúnað frá FNV. 

Í desember var fundað á Blönduósi með fulltrúum frá FNV um hvaða möguleikar væru á að koma 

samskonar námi á hér í Austur-Hún. 

 

Rætt um möguleika á hálkuvörnum á útisvæði skólans. 

 

Fleira ekki gert, fundargerð upplesin og samþykkt. 

 

Fundi var slitið kl. 22.10 

 

 

 


