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o Erla býður alla velkomna á rafrænan fund 

o Framvegis verða fundagerðir aðgengilegar á heimasíðu skólans 

o Fundagerð síðasta skólanefndarfundar samþykkt 

o Erla upplýsti um að kennt yrði í fjarkennslu til 6.nóvember, nema á 

starfsbraut og hjá ÍSAN hópnum 

 

1. Könnun um líðan og virkni nemenda á haustönn 2020 

Farið var yfir niðurstöður könnunar sem framkvæmd var 21.-26.október 2020 á 

Innu. Svarhlutfall var mjög gott, um 73%.   

Helstu niðurstöður: 

o Almennt upplifa nemendur að álag í námi hafi aukist mikið eða mjög 

mikið vegna COVID-19 

o 40% nemenda sagðist hafa liðið þokkalega í fjarkennslufyrirkomulaginu, 

32% nemenda leið vel eða mjög vel en 27% nemenda leið illa eða mjög 

illa 

o Nemendur upplifa sig mjög virka í rafrænum kennslustundum 

o Meirihluti nemenda telur sig eiga gott aðgengi að kennurum vegna 

aðstoðar við verkefnavinnu 

o Um 50% nemenda hafa miklar eða mjög miklar áhyggjur af námsstöðu 

sinni 

o Stór hluti nemenda upplifir meira álag í fjarkennslu en í staðlotum, 31% 

nemenda upplifir jafnmikið álag 

o Nemendur vilja fá tvær eða fleiri rauntímakennslustundir í hverju fagi á 

viku 



o Nemendur vilja helst ljúka námsmati með verkefnaskilum eða 

heimaprófum með gögnum 

Niðurstöður verða kynntar í dag á fagfundum kennara. 

 

2. Jafnlaunavottun staðfest í annað sinn 

o 2% launamunur konum í hag  

o Rætt um hvort íþróttaþjálfarar á afreksbrautum eigi að  vera partur af 

starfsmannahópnum 

o Merki vottunar er að finna á heimasíðu skólans 

o Stytting vinnuvikunnar er frágenginn og viðræður um 

stofnunarsamninginn við Sameyki verða á morgun fimmtudag 

o Viðræður í gangi við kennarafélagið vegna álags í COVID-19, greiðslur 

og fl. 

 

3. Fjárhagsstaða skólans 

o Rædd og yfirfarinn  

o Spurt um bætur frá ráðuneytinu vegna Covid og hvað ráðuneytið ætli að 

gera. Það samtal er í gangi 

o Rætt um tap á mötuneytinu og hvort það jafnist ekki út þar sem minni 

innkaup séu vegna fjarveru nemenda 

 

4. Heilsueflandi framhaldsskóli – verkáætlun fyrir 2020 - 2021 

o Farið yfir helstu atriði og upplýst um hvað er á áætlun  

o Margt ekki framkvæmanlegt meðan fjöldatakmarkanir eru í gangi 

o Hvatningarmyndbönd HEF hafa verið sett inn á heimasíðu og 

samfélagsmiðla 

o Starfsfólk skólans fór í myndatöku og verða myndirnar settar á heimasíðuna 

 

 



5. Sjálfsmatsskýrsla – drög 

o Skýrslan er í yfirlestri og til skoðunar 

o Spurt var hvort skýrslan hefði verið gerð fyrir eða eftir Covid. Hún var 

unnin bæði fyrir og eftir Covid og hún breyttist lítið eftir að Covid skall á 

o Spurt var hvaða gögn væru á bakvið skýrsluna og upplýst var að það 

væru nokkrar kannanir þar á bakvið, svo sem innra og ytra mat ofl. 

6. Stefna skólans – horft til framtíðar. Atriði er varða aðbúnað og aðstöðu til 

náms og starfa. 

o Fara á yfir aðgerðaráætlun skólans  

o Velt upp hvernig á að framfylgja eigi stefnunni 

o Upplýst um hvaða vinna er í gangi og hvert framhaldið er. Rætt um 

þróunn í námi t.d. á starfsbraut og breytingar á íþróttum 

o Umhverfi skólans og hugmyndir ræddar t.d. að setja upp stjörnusjónauka 

við skólann 

o Hugmynd um að fara í samstarf við Hafnarfjarðarbæ. Fá mögulega 

stjörnu Sævar með í þetta verkefni 

o Hugmynd kom um að fá bæinn í samstarf um heilsueflandi verkefni sem 

yrði utandyra.  

o Senda beiðni á stýrihóp hjá bænum og fá virkt samtal um málið. Fá 

jafnvel félagasamtök í bænum til að styrkja verkefnið 

o Setja upp tímalínu með sögu skólans innandyra og fá jafnvel fyrrum 

nemendur með í verkefnið 

7. Önnur mál. 

o Útskrift verður 19.desember en útfærslan er háð fjöldatakmörkunum 

Búið að semja við Halldór Árna um að streyma frá athöfninni 

o Ákveðið að auglýsa eftir styrkhöfum í fræðslusjóð Jón Þórarinssonar 

 

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 9.21 

     

 

 



 

 

 

 


