Fundur stjórnenda og kennararáðs með foreldraráði og stjórn foreldrafélagsins.
14.11.2007.
Frá Hofsstaðaskóla: Bryndís og Sólrún úr kennararáði. MH og HBK.
Frá foreldrafélagi: Kristbjörg, Guðrún W., Stella og Iðunn
Frá foreldraráði: Vera og Perla
Skólastjóri lagði fram eftirfarandi málefni:
1. Áætlun sjálfsmatshóps. Rafræn foreldrakönnun fyrirhuguð.
2. Skólanámskrá er í endurskoðun. Uppfæra þarf ákveðin atriði bæta við og laga.
Sett verða inn ýmis atriði sem eru á heimasíðu og í skólanámskrá C.Drög að
stefnu um útikennslu o.fl. Sem unnið var í starfshópum um stefnumótun.
3. Ekki hefur enn verið ráðinn hjúkrunarfræðingur. Gott væri að foreldrar létu í sér
heyra varðandi það.
4. Rætt um Battavöll, drullupyttinn og grenndarskóg
5. Vetrarleyfi sem sett eru á dagskrá og eru skv. Óskum foreldra hafa ekki verið lögð
fyrir kennara enda er það skólanefnd sem ákveður skóladagatal.
Formaður foreldrafélagsins lagði fram eftirfarandi atriði:
1. Fréttabréf, rætt um útgáfuna, í hvaða formi og hversu oft það komi út. Talsverð
vinna liggur að baki og flest atriði koma fram á vef skólans og í tölvupósti til
foreldra. Ákveðið að gefa út rafrænt fréttabréf einu sinni á önn. Sendur póstur
með krækju sem fólk síðan opnar.
2. Foreldrar leggja til að hausthátíðin verði fastur liður en hún verði framvegis um
miðjan sept. Biðja þau ennfremur um aðkomu nemenda og kennara að henni.
Eitthvað sem unnið er að vori geti verið tekið upp í tengslum við hana.
3. Tækjasjóður verður endurvakinn á afmælisárinu, spurt um hvað vanti. Ýmislegt
nefnt. Caroline Pratt kubbar, vídeóupptökuvél, stjörnukíkir, útikennslugögn, spil,
púsl o.fl. Ákveðið að kennurum verði boðið að setja fram óskir.
Önnur mál:
1. MH segir frá móttökuáætlun nýbúa og taka foreldra undir það og benda á að þeir
geti lagt lið og gerst n.k. stuðningsfjölskyldur t.d í þeim bekkjum sem koma nýir
nemendur. Áætlunin ætti að vera samstarfsverkefni allra grunnskólanna.
2. Sagt frá erindi unglingaráðs Stjörnunnar vegna Tómstundaheimilisins.
3. Stækkun skólans sem virðist aðeins örla fyrir rædd. Hvaða möguleikar séu í
stöðunni.

