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Viðstaddir: Erla Ragnarsdóttir, Júlía Jörgensen, Sunna Magnúsdóttir, Daníel Scheving 
Hallgrímsson. Sigurlaug Anna Jóhannsdóttir, Andri Ægisson og Sólveig Kristjánsdóttir á TEAMS. 

Fjarverandi voru Ingvar Viktorsson og Guðvarður Ólafsson. Einnig mætti Ásbjörn Ingi 
Ingvarsson, áheyrnarfulltrúi NFF ekki. 

Fundargerð ritar Sigrún Karlsdóttir 

 

Framundan í skólastarfinu                                                                             

Erla upplýsti um flutning tölvukerfis skólans yfir á menntaský Háskóla Íslands og 
byrjunarörðugleika tengda því. Farið yfir það sem er framundan fram að útskrift, próftímabil, 
dimmission og fleira. Enn er stefnt að dimmission hjá útskriftarnemum en viðbúið að skoða 
þurfi það. Útskriftinni verður streymt þann 28. maí.                   

Prófafyrirkomulag                                                                                      

Beðið eftir reglugerðinni sem tekur gildi þann 15. apríl áður en hægt er að ljúka vinnu við 
próftöflu og fyrirkomulag á prófum.  

Fjármál                                                                                                            

Erla fór Erla dreifði rekstraryfirliti fyrir fyrstu þrjá mánuði ársins. Von er á 15 m.kr í leiðréttingu. 
Búast má við hækkunum í rekstri vegna nýs kjarasamnings kennara. 

Hugað að næsta skólaári                                                                                         

Tvö Græn skref vottuð og gert ráð fyrir að hin þrjú klárist á næstu önn. Dagur náttúrunnar 16. 
september og þá er stefnt að því að formlega ,,afhenda” umhverfisvegg við tölvutorg. Hluti af 
Grænum skrefum er að fá hjólavottun og það er formlega komið. Skólinn fær gullvottun þar.                                 

Starfsmannamál                                                                        

Upplýst um ráðningu á nýjum áfangastjóra sem er Árni Stefán Guðjónsson.  

Sigurlaug Anna leggur fram bókun:   

„Í 5. gr. laga um framhaldsskóla kemur fram að skólanefnd skuli vera skólameistara til samráðs 
um starfsmannamál. Núverandi verklag starfandi skólameistara er með þeim hætti að 



skólanefnd er tilkynnt um ráðningarmál skólans og ítrekuðum óskum um samráð við 
skólanefnd er hafnað.“ 

 

Erla leggur fram gagnbókun: 

„Skólameistari Flensborgarskólans ítrekar að verklag í ráðningarmálum byggir á samráði, þ.e. 
að veita skólanefnd upplýsingar um ráðningarmál skólans. Hér vísar undirrituð í verklag og 
venju fyrri ára og leiðsögn frá kjara- og mannauðssýslu ríkisins sem útskýrð var á aukafundi 
með skólanefnd síðastliðið haust. Það snýr ekki að samstarfi nokkurs konar enda hefur vald 
skólameistara, sem skilgreint er samkvæmt lögum nr 92/2008 um framhaldsskóla, til að ráða 
starfsfólk við skólann ekki verið framselt til skólanefndar á nokkurn hátt. Þar kom einnig fram 
í skilningi upplýsingalaga er skólanefnd ekki aðili máls og er því ekki heimill aðgangur að þeim 
gögnum er lúta að ráðningum við skólann. 

Sú ráðning sem hér er um fjallað hefur legið fyrir í nokkurn tíma. Í upphafi árs var hún orðin 
nokkuð brýn enda hafði Hrefna Geirsdóttir, starfandi áfangastjóri, óskað eftir að vera leyst 
frá störfum frá og með 31. júlí 2021, í síðasta lagi. Skólanefnd var fyrst upplýst formlega um 
málið á fundi nefndarinnar þann 27. janúar síðastliðinn. Þar var einnig farið yfir hvaða helstu 
hæfnisþættir lægju til grundvallar starfinu og var útskýrt að þættir eins og fyrri starfsreynsla 
og færni á þeim helstu vinnutækjum sem notuð eru í starfi vegi þungt. Um miðjan febrúar 
rann út umsóknarfrestur. Hófst þá vandað ráðningarferli, þar sem hæfnisþættir, eins og 
menntun, starfsreynsla, önnur reynsla og fyrrnefnd færni, voru vegnir ásamt því að 
umsækjendur voru boðaðir í viðtöl. Fjórir umsækjendur voru boðaðir í seinni viðtalsumferð 
sem fram fór um miðjan marsmánuð. Um þetta var skólanefnd upplýst í tölvupósti þann 23. 
mars. Að lokum var henni tilkynnt um ráðningu nýs áfangastjóra með tölvupósti þann 30. 
mars síðastliðinn.  

Að þessu sögðu þá legg ég hér fram rökstuðning fyrir ráðningu Árna Stefáns Guðjónssonar í 
stöðu áfangastjóra við Flensborgarskólann í Hafnarfirði: 

Árni Stefán uppfyllir allar þær hæfniskröfur sem kallað var eftir í auglýsingu um starfið. Hann 
er með MA gráðu í kennslu faggreinar, hefur töluverða kennslureynslu bæði á grunn og 
framhaldsskólastigi, þekkir vel til skólans bæði sem fyrrum nemandi og kennari hér við 
skólann síðastliðin tvö ár og lýsti í viðtölunum tveimur spennandi framtíðarsýn fyrir hönd 
skólans. Hann er góður samstarfsfélagi og vel liðinn í starfi enda vanur að vinna með ungu 
fólki. Hann mun taka við störfum frá og með 1. ágúst næstkomandi.“    

 

Farið yfir þörf á kennurum á næstu önn. Innritun nemenda stendur yfir og virðist stefna í góða 
aðsókn er að skólanum. Upplýst um kynningar á skólanum. 

Önnur mál 

 



Rætt um nýframkvæmdir við skólann og möguleika á útikennslustofu sem yrði samnýtt með 
Hafnarfjarðarbæ. Kanna þarf hvert þarf að sækja fjármagn o.fl. Rætt um að fá Heiðdísi 
Helgadóttur til að hanna og setja upp sögu skólans í máli og myndum á ganga skólans. 
Samþykkt að fá hana á næsta fund sem verður í byrjun maí. 

 

Fundi slitið kl. 9:30 

 


