
Fundur haldinn í skólanefnd Framhaldsskólans á Laugum á skrifstofu 

skólameistara 04.07.2014. 

Mætt voru: Hallur Reynisson skólameistari, Margrét Hólm Valsdóttir, Guðrún María 

Valgeirsdóttir, Dagbjört Jónsdóttir, Erlingur Teitsson. 

Formaður Margrét setti fund og stjórnaði honum og Erlingur ritaði fundargerð 

 

1. Námskrárvinna. 

Skólameistari fór yfir vinnu við skólanámskrá sem nú er lokið að sinni og 

skólanámskrá er tilbúin til kynningar og verður sett á heimasíðu skólans.  

Var námskráin rædd nokkuð. 

  

2. Innritun. 

Skólameistari sagði frá því að innritun væri mikil miðað við fyrri ár og hefði þurft að 

hafna umsóknum og stefnir í að nemendafjöldi verði yfir 120 og yfir 100 nemar á 

heimavist. Skólanefnd fagnaði þessari þróun. 

 

3. Fjárhagur. 

Skólameistari fór yfir stöðuna og kom fram að fjárhagsstaðan er erfið m.a. vegna 

endurupptöku á kjörum kennara sem þýddi 6 millj. kr. hækkun á launalið. Þá komu til 

forföll kennara vegna veikinda og skuldahali fyrri ára. Þá hefur ráðuneytið tilkynnt 

um skerðingu á nemendaígildum vegna yfirstandandi skólaárs um 12%. 

Skólanefnd mótmælir þessari skerðingu og bendir á að skerðingar sem virka aftur 

fyrir sig eru með öllu óviðunandi. 

 

4. Tölvukerfi. 

Fram kom að þjónustusamningi við Advania verður ekki framlengdur og að samið 

hefur verið við Netkerfi og tölvur um umrædda þjónustu.  

Þá hefur verið auglýst eftir umsjónarmanni við tölvukerfin í 40% starf. 

 

5. Starfsmannamál. 

Auglýst hefur verið eftir kennara raungreina í 50% starf. 

 

6. Comeniusarverkefni. 

Umrætt verkefni nýtur styrkja frá ESB og gengur út á vinnuferðir kennara til hinna 

ýmsu landa og hafa þegar verið farnar 3 slíkar ferðir og er miðað við að 2 kennarar 

fari í hverja ferð. 

Umræddur samningur gildir til júní 2015.  

Þá eiga nemendur samkvæmt þessum samningi rétt á þessum ferðum. 

 

7. Nám í ferðamálafræðum. 

Ákveðið hefur verið að hefja lotubundið nám í ferðamálafræði eftir áramót 2014 – 

2015 og verður þetta auglýst í haust n.k. og verður þarna m.a. nýtt reynsla frá kennslu 

í ferðamálafræðum á fyrri árum, ásamt undirbúningsvinnu sem þegar hefur átt sér stað 

 

8. Starfsmannaferð. 

Ákveðið hefur verið að efna til starfsmannaferðar til Winnepeg í Kanada í okt. n.k. 

Ljóst er að allt að 24 starfsmann fari ásamt einhverjum mökum. 

 

9. Önnur mál. 

Skólameistari upplýsti að starfsmenn skólans væru nú 33 í um það bil 25 stöðugildum 

 

Fleira ekki tekið fyrir. 

Fundi slitið  


