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Fundur hefst kl.08. 

 

Erla býður fólk velkomið á þennan fyrsta rafræna skólanefndarfund 

Sagt frá nýjum starfsmönnum og breytingum á starfsmannahópi. 

Endurskipulagning á skólahaldi vegna COVID-19 

o Boðið uppá blandað nám, fjarkennslu með staðlotum 

o Frestun á skólahaldi um viku 

o Skólanum skipt í sóttvarnarhólf; fyrst með 100 manna fjöldatakmörkun og svo 

200 

o Sagt frá kennslufyrirkomulagi í staðlotum 

o Áhersla lögð á sóttvarnir 

o Sagt frá rafrænu félagslífi – kór og leiklist bíður betri tíma. Þó stefnt að 

leiksýningu í vor eins og hefð er fyrir 

o Nemendaþjónustan bæði staðbundin og rafræn 

o Farið yfir vikuskiptinguna – greinaskipt eftir vikum 

o Upphaf skólaársins – önnin verður lituð af breytingum og óhefðbundnu 

skólastarfi 

o Farið yfir brautaskiptingar og nemendafjölda 

o Grímuskylda frá og með 22.september 2020 

o Álag í prófum og verkefnavinnu fyrir nemendur sem hafa kvartað – 

umræðuefni fyrir kennarafund 

o Utanumhald fyrir nemendur, umsjónarkennarar, nemendaþjónustan, 

skrifstofan og fagkennararnir sem sjá um að halda utan um nemendur, 

aðstoða þá og leiðbeina í námi 

o Nýnemadagur og hraðtafla nýnema – góðar móttökur fyrir nýnema 

o Helstu markmið skólaársins 

Rekstrartölur yfirfarnar – ársreikning er að finna í TEAMS möppunni 

o Greinargerð skilað til MMR vegna kostnaðar í tengslum við COVID-19 



o Erum vel stödd fjárhagslega innan ársins,líka þegar fjárhagsstaða skólans er 

skoðuð 

o Vorum á braut niðurskurðar í töluverðan tíma en erum að sjá fram á betri 

tíma – viðspyrnan er hafin.  

o Innra starf skólans er að styrkjast, kaup á búnaði hafa aukist, ný stöðugildi 

orðið til, aðgerðir varðandi umhverfismál 

o Getum gefið aðeins í með hvatningu frá ráðuneytinu – hvött til að nýta 

fjármunina sem skólinn hefur 

Sagt frá skólaþróunarverkefnum vetrarins 

HEF heilræði frá Landlækni – sýnd tvö myndbönd; Viðar eðlisfræðikennari og Ásbjörn Ingi 

oddviti NFF 

Stefnumótunarvinna kynnt stuttlega 

Verkefnastjórar kynntir og sagt stuttlega frá breytingum á heimasíðu skólans 

Önnur mál 

Sigurlaug Anna Jóhannsdóttir leggur fram eftirfarandi bókun varðandi ráðningu 

aðstoðarskólameistara: 

„Undirrituð átelur vinnubrögð við ráðningu aðstoðarskólamestara Flensborgarskóla þar sem 

skólanefnd skólans var sniðgengin í ráðningarferlinu.  Samkvæmt lögum um framhaldsskóla 

nr. 92/2008, 5.gr skal skólanefnd vera skólameistara til samráðs varðandi starfsmannamál.  Á 

aukafundi skólanefndar sem settur skólameistari boðaði til 16. september sl. vegna fyrirspurna 

um ráðninguna, var ósk um frekari gögn og upplýsingar hafnað. Fulltrúum í skólanefnd er því 

gert erfitt um vik að sannreyna að hæfasti umsækjandinn hafi verið ráðinn í stöðuna.  Við 

ráðningar í stjórnunarstöður framhaldsskóla er eðlilegt að gera auknar kröfur til umsækjenda 

og horfa sérstaklega til nokkurra þátta svo sem starfsreynslu innan skólans, kennslureynslu, 

stjórnunarreynslu og menntunar.  Nýta þarf slíkt tækifæri til þess að efla og bæta innra starf 

skólans til framtíðar.  Sé það ekki gert er ástæða til þess að hafa áhyggjur af þeim afleiðingum 

sem slík ráðning muni hafa á metnað og starfsanda innan stofnunarinnar.“ 

 

Erla Ragnarsdóttir vísar í fundargerð frá fyrri fundi (16.september sl.) og leggur fram bókun 

varðandi tímabundna ráðningu aðstoðarskólameistara: 

„Skólameistari Flensborgarskólans er afar stoltur af ráðningarmálum skólans almennt en ekki 

síst af ráðningarferli í kringum þessa tímabundna ráðningu aðstoðarskólameistara fyrir 

haustönnina 2020. Þó að þess hefði ekki þurft, þá var tekin ákvörðun um að auglýsa stöðuna 

innanhúss til þess að kanna raunverulegan áhuga á stöðunni og var skólanefndin upplýst um 

ferlið á fundi skólanefndar í maí síðastliðnum. Sex einstaklingar sóttu um, allir framúrskarandi 

kandídatar, allir hæfir til að gegna stöðunni, allir uppfylltu kröfur um menntun og 

kennslureynslu, enda allir boðaðir í fyrstu umferð viðtala. Þrír fóru í aðra umferð viðtala. Þrír 

stjórnendur skólans komu að þessu ráðningarferli og var algjör einhugur um ráðningu þess 

aðila sem nú starfar sem aðstoðarskólameistari, Júlíu Jörgensen. Í nútíma stjórnskipan vega 

aðrir þættir einnig þegar kemur að mannaráðningum, sbr persónu- og tímabundnir þættir og 

þarna gáfu stjórnendur sér góðan tíma til að vega og meta alla þá þætti sem lúta að starfinu 



og þeim verkefnum sem framundan voru. Aðstoðarskólameistari hefur staðið sig vel á þeim 

vettvangi síðustu vikurnar og verið leiðtogi á meðal öflugs hóps starfsmanna.“ 

 

o Daníel spyr um fundargerð, hvort hún verði send út fljótlega og hvort hana eigi að 

birta á heimasíðu skólans. – Erla skoðar ferlið. 

o Óskað eftir því að skólanefndarfulltrúar fái póst varðandi möppu nefndarinnar á 

TEAMS. Kerfisstjóri hefur nú þegar hafið þessa vinnu og farið yfir aðgengi 

skólanefndarfulltrúa að TEAMS-möppu skólanefndar. 

o Sunna spyr um nemendaþjónustu og hvernig hún er auglýst meðal nemenda. 

Nemendaþjónustan mjög áberandi á heimasíðu skólans, kynnt á nýnemadögum og á 

fundi með foreldrum nýnema. Ítrekað minnt á hana í öllum upplýsingapóstum sem 

fara á bæði nemendur og foreldra. 

 

Næsti fundur verður boðaður fyrir 16. október 2020. 

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.9:19 

  

 

 

 

 

 


