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1. Framkvæmdir liðins sumars og framkvæmdir framundan. 

-Skoðunarferð um nýtt starfsbrautar rými, skrifstofu skólameistara og aðstoðarskólameistara 

og ljósritunaraðstöðu. Fyrirhugaðar framkvæmdir eru á kennaragangi en þar eiga að koma 

nýjar hurðir, nýtt gólfefni og nýtt falskt loft. Næsta sumar verður útbúin sameiginleg aðstaða 

fyrir ritara og bókasafn á jarðhæð skólans. Tengi gangur á efrihæð skólans. 

 

2. Ársreikningur 2018 

-Stiklað á stóru vegna reksturs síðasta árs og þær fjárfestingar sem gerðar hafa verið. Rekstur 

stendur ágætlega. 

 

3. Fundartafla haustannar 2019 – Þróunarfundir 

- Tveir Skólanefndarfundir á önninni, gagnrýnt var að fundir væru og margir og því svarað 

með fækkun á þeim. 

- Íslensku kennslan tekin fyrir, nýnemar verr staddir en oft áður og áfanga hefur verið 

skipt í tvennt til að mæta þörf nemenda.  

- Þróunarfundir hugsaðir fyrir starfsemi skólans, hvað er hægt að gera til að laða 

nemendur að skólanum? Kennarar þurfa að fá einn vinnu fund í mánuði. Skólafundur 

höfðar til nemenda, hvað vilja nemendur sjá í skólanum?. 

- Tengja samband á milli Borgarhólsskóla og FSH fyrir grunnskólanema sem hefja nám í 

framhaldsskóla áður en þeir eru útskrifaðir úr grunnskóla. Aðeins komið inn á hugmynd 

um sameiginlegan sal fyrir grunnskóla og framhaldsskóla til að auka samband milli 

stofnana og nota sem matsal, útskrift og fl. 

- Stokkataflan tekin fyrir. Íþróttir alltaf í árekstri og það bitnar á náminu. 



 

Auka samstarf, fara í Borgarhólsskóla og kynna starf FSH og bjóða grunnskólanemum að 

skoða skólann okkar og koma í kennslustundir. 

 

4. Nýjir kennarar 

- Smári í árs námsleyfi. 

- Connie, Unnur og Halla Rún komnar inn í kennslu í Smára stað. 

- Anna Guðmunds er ný á starfbraut. 

- Guðrún Helga námsráðgjafi þarf að hætta að vinna að læknisráði (er ófrísk) og Rakel 

tekur við af henni tímabundið. 

 

5. Nemendafjöldi og áfangar – Halldór Jón 

- 106 nemendur í FSH 

- 12 fjarnemar – 19 heilsunuddnemar 

- 7 ársnemar úr fjarnámi en alls 72,2 árnemar. 

 

6. Heilsunuddbraut 

- Tvö grunnfög kennd á haustönn 2019, 6 lotur á önninni. 19 nemendur skráðir á 

heilsunuddbraut. 

 

7. Ytramat 

- Unnið er að skýrslu frá Ytra mats nefnd. 

- Díana hefur samþykkt að taka þátt í Ytra matinu með FSH. 

 

8. Önnur mál 

- Helena hvetur FSH til að fara til Skövde í Svíþjóð og skoða náms eiginleika sem stuðst er við 

þar. 

- Samstarf á milli Tónlistarskóla Húsavíkur, nemendur geta fengið metið sína tónlistar 

menntun til eininga. 

- Er félagsstarf á milli FSH og Borgarhólsskóla? Selmdís farin af stað í það. Jón, Gunna og 

Dillidagar hafa verið. Árshátíð FSH haldin í Borgarhólsskóla. 
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