
Fundur í fræðslunefnd Langanesbyggðar, fimmtudaginn 6. október 2011 kl. 16.00, í Grunnskóla 

Þórshafnar. 

Mætt: Siggeir Stefánsson, formaður, Halldóra J. Friðbergsdóttir, Arnfríður Aðalsteinsdóttir, Vilborg 

Stefánsdóttir, Ólöf Kristín Arnmundsdóttir og Helgi Mar Árnason sem ritaði fundargerð. 

Dagskrá: 

1. Skýrsla skólastjóra Grunnskólans á Þórshöfn 

Skólastjóri fór yfir upphaf skólaársins, sem hefur farið vel af stað. 

 Tilraun með að bjóða nemendum ávexti í stað nestis að heiman hefur reynst vel. 

 Skólahjúkrunarfræðingur hefur haft fasta viðveru í skólanum á miðvikudögum frá 9-

12. 

 Starfsdagur kennara var nýttur til ýmissa verka. 

 Ýmis verkefni komin á fullt, s.s. Kómeníusarverkefni og NorPlús. 

 Unnið að að nýjum umgengnisreglum, s.s. varðandi sundfatnað og umgengni í 

íþróttahúsi, í samstarfi við íþróttamiðstöðina. 

 Fyrirhuguð er úttekt menntamálaráðuneytis á skólanum, að ósk skólastjóra og 

fræðslunefndar. 

 

2. Tónlistarskólinn á Þórshöfn 

Skólastjóri fór yfir upphaf skólaársins sem byrjar vel og eru nemendur óvenju margir. 

 Tónlistarkennari kemur inn í grunnskólann á Þórshöfn og er með nemendur 1. og 2. 

bekkjar í tónmennt. 

 Samþykkt að flytja tónlistarskólann úr Skonsunni í húsnæði í félagsheimili, þar sem 

framhaldsdeildin var áður. 

 Umræða um námsmat í tónlistarskólanum. Skólastjóra falið að kynna sér hvernig 

námsmati nemenda tónlistarskóla er háttað. 

 

3. Skýrsla skólastjóra leikskólans Barnabóls á Þórshöfn 

Skólastjóri fór yfir upphafskólaárins, sem hefur farið vel af stað. 

 Umræður um aðbúnað starfsfólks og barna á Stekk. Mjög brýnt er að grípa til 

aðgerða til að dempa hávaða í húsnæðinu. Samþykkt að fela skólastjóra að fá 

fagaðila til að koma og taka út húsnæðið í þessu tilliti og benda á úrræði, eins fljótt 

og auðið er. 

 Mikil umræða um aðbúnað almennt á leikskólanum. Skólastjóri upplýsir að ekki verði 

tekin fleiri börn inn á leikskólann fyrr en brýnustu atriði hafa verið lagfærð. 

 

4. Mötuneyti 

Starfsemi mötuneytisins gengur vel og eru yfir 100 manns skráðir. 

 

5. Útivistartími 

Samþykkt að fara fram á það við vímuvarnarráð að senda útvistarreglur í hvert hús 

sveitarfélagssins, líkt og gert var í fyrra. 

 

 



6. Reglur um færslu nemenda milli skóla í LNB 

Samþykkt að fela skrifstofustjóra LNB að kynna sér og skrifa drög að reglum um flutning 

nemenda á milli skóla í sveitarfélaginu. 

 

7. Viðhalds – og framtíðarmarkmið húsnæði  skóla Langanesbyggðar 

Lagt til að skólastýrur í LNB leggi fram lista um fyrirsjánlegar framkvæmdir og viðhald í 

skólunum, t.d. í tengslum gerð fjárhægsáætlunar LNB fyrir 2012. 

 

8. Stefnumótun fyrir skóla LNB 

Stefnumótunarhópur um skólasamfélagið í LNB hefur fundað í haust og stefnir að því að ljúka 

stefnumótunarvinnu næsta vor. 

 

9. Ferð nefndar í skóla í nágrannasveitarfélaganna. 

Samþykkt að fela Helga Mar að skipuleggja skólaskoðunarferð í skóla í nágrenni LNB, helst 

fyrir áramót. 

 

10. Önnur mál: 

a. Skólaakstur 

Samningar um skólaakstur skólaárið 2011/2012 kynntir og samþykktir. 

 

11. Trúnaðarmál, fært í trúnaðarbók. 

Fundargerð lesin og samþykkt. Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19.00. 


