
3. fundur skólaráðs Foldaskóla skólaárið 2021-2022 haldinn föstud. 28. 

janúar 2022 kl. 8:20  
 

Mætt voru: Kristrún Guðjónsdóttir skólastjóri, Jón Hákon Halldórsson og  Karen Björk Guðjónsdóttir 
fulltrúar kennara, Sigrún Helga Jónsdóttir fulltrúi starfsfólks, Sverrir Óskar Elefsen fulltrúi foreldra, 
Anna Karen Bogadóttir og Herdís Hörn Eggertsdóttir fulltrúar nemenda. 

Fundur var settur af Kristrúnu. Gengið til dagskrár. 

Dagskrá: 
• Ástand skólahúsnæðis 
• Nýjar sóttvarnarreglur 
• Önnur mál 

 
 

Ástand skólahúsnæðis 

Kristrún ræðir ástandið og rifjar upp nýlegar framkvæmdir. Brugðist er strax við ef vart er við raka. 

Skólahúsnæðið er tekið út reglulega af heilbrigðiseftirliti, eldvarnareftirlitið og vinnueftirlitið. Einnig er 

öryggiskerfið skoðað reglulega. Almennu viðhaldi sinnt og sér umsjónarmaður skólans um að koma því 

áleiðis til réttra aðila. 

Verið er að endurnýja tæki og tól í hönnunar- og smíðastofu. Gömul tæki voru úr sér gengin og uppfylltu 

ekki öryggisstaðla.  

Endurnýja þarf áfram skólahúsgögn, ljúka yngsta stigi og fara svo upp stigin. Þá er kominn tími á 

aðstöðu starfsfólks og mun nýtt úthlutunarlíkan vonandi gefa betra svigrúm til þess. 

 

Nýjar sóttvarnarreglur 

Kristrún fer yfir tilslakanir á sóttvarnarreglum. Reglur um takmarkanir á skólastarfi hafa ekki breyst. 

Búist er við að smitum fjölgi næstu vikur/mánuði sem gæti haft áhrif á skólastarfið. Ástandið í skólanum 

hefur þyngist, meira um fjarveru starfsfólks og oft erfitt að manna stöðurnar.  

Heyrst hefur að nemendum og foreldrum finnst óþægilegt að fá ekki upplýsingar um Covid 19 smit. 

Anna Karen og Herdís Hörn kannast ekki við áhyggjur nemenda. Sverrir segist hafa heyrt að foreldrar 

búi sig undir veikindi inn á heimilin. 

Kristrún fer yfir skýringamynd frá almannavörnum varðandi nýjar reglur um smitgát, sóttkví og 

einangrun. 

 

Önnur mál 

Kristrún bendir á að í forgangi sé að halda úti kennslu í 1.-7. bekk. Því bitna forföll meira á 

unglingastiginu. Þá segir hún frá því að kennari á unglingastigi ætli að prófa að fjarstýra kennslu að 

heiman í rauntíma og spennandi sé að sjá hvernig það muni ganga.  

Kristrún segir frá fundi með stjórn foreldrafélagsins núna í vikunni þar sem m.a. var rætt um 

upplýsingagjöf frá skóla, bekkjarfulltrúa og samverustundir og mikilvægi þess starfs. Kristrún hefur 



verið að senda pósta á föstudögum og stefnir á að halda því áfram a.m.k. meðan aðgangur 

forráðamanna að skóla er takmarkaður.  

Sverrir spyr hvort heyrst hafi meira um drög að stefnu Reykjavíkurborgar um skólahúsnæði sem rædd 

var á síðasta fundi og kemur fram að ekki sé enn komin endanlegt plagg.  

Kristrún segir frá breytingum þar sem þjónustumiðstöðvar í Grafarvogi og Árbæ hafi sameinast núna 

um áramótin og vinnuheiti hennar sé Borgarmiðstöð Austur. Skólahlutinn er núna í staddur í Miðgarði. 

Rætt um mikilvægi þess að sameiningin verði kynnt fyrir skólasamfélaginu öllu.  

    

 

 

 

 

   Fundi slitið kl. 8:50 

          Karen Björk Guðjónsdóttir 

 


