Skólaráðsfundur 5. apríl 2011, í húsnæði leikskóladeildar Auðarskóla í Búðardal.
Fundin sátu: Eyjólfur Sturlaugsson, Linda Traustadóttir, Guðmundur Gunnarsson,
Guðmundur Guðbjörnsson, Aldís Inga Stefánsdóttir og Ingibjörg Jóhannsdóttir sem
ritaði fundargerð.
Fundur hófst kl. 19:00
1. Aðstaða leikskóladeildar í Búðardal skoðuð, og eftirfarandi athugasemdir
komu fram:
a. Eldhús lítið og undirmannað við uppvask.
b. Leikskólalóð er ókláruð, enn vantar að setja niður nokkur leiktæki, og
trjágróður vantar.
c. Engin ljós eru á lóð leikskólans, tvö útiljós eru á þeirri hlið sem snýr
niður í leikskólalóð en eru langt frá því að vera fullnægjandi.
d. Girðing snýr ekki eins og best/öruggast væri en þó eftir stöðlum.
e. Athuga mætti aðgengi fatlaðra inn í leikskólann.
2. Útiaðstaða Auðarskóla í Búðardal skoðuð, og eftirfarandi athugasemdir komu
fram.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

o.
p.
q.

Laga þarf skemmd í steypta vellinum.
Laga þarf net í körfubolta hringjunum – vantar net.
Mála mætti línur á steypta vellinum.
Mála þarf boltavöll.
Laga þarf net í mörkum í völlunum.
Viðhald trjágróðurs er ábótavant umhverfis vellina.
Rólur og vegasalt á leiksvæðinu er úrelt/ónýt vantar ný tæki.
Plast í glugganum á kastalanum er brotið og því hættulegt.
Í porti skólans mætti setja bekki í framhaldi á þeim sem fyrir eru.
Boltar eru í vegg grunnskólans þar sem hlið var inn í gamla
leikskólann – þarf að fjarlægja sökum slysahættu.
Klára þarf lóð gamla leikskólans
Bæta þarf úr lýsingu á öllu svæðinu við og í kringum grunnskólann.
Aðgengi fatlaðra í grunnskólann er ábótavant.
Keðja sem vera á til varna akstri inn á skólasvæðið verður að koma
betur fyrir jafnvel með því að hækka hana svo hún valdi ekki hættu.
Eins þarf hún að vera vel merkt og vera sýnileg.
Þakkantur og gluggar á suður hlið eldri byggingar grunnskólans er
orðin fúinn og þarfnast endurbóta.
Veggir á suður og austur hluta eldri byggingar grunnskólans þarfnast
lagfæringar.
Allar rennur/rör á byggingunni þarf að endurnýja.

3. Aðstaða grunnskóla- og tónlistardeildar í Dalabúð skoðað, og eftirfarandi
athugasemdir komu fram
a.
b.
c.
d.

Gólfefni, loft og ljós er orðið mjög lúið
Neyðarljós vantar í tónlistardeild
Neyðarmerkingar vantar í tónlistardeild
Skoða þyrfti neyðarútgang á svæði lengdrar viðveru í kjallara
Dalabúðar.
e. Aðgengi fatlaðra í tónlistardeild og lengdrar viðverðu er ábótavannt.

4. Önnur mál.
a. Skólaráð samþykkti að allar fundargerðir skólaráðs verði lagðar fyrir
fræðslunefnd. Jafnframt verði fundargerðir skólaráðs sendar til:
i. stjórnar foreldrafélags Auðarskóla,
ii. stjórnar nemendafélags Auðarskóla,
iii. á netföng allra starfsmanna Auðarskóla og
iv. á netföng nefndarmanna skólaráðs.
b. Skólaráð samþykkir að setja sér starfsáætlun sem unnin yrði strax að
hausti hvers skólaárs.
c. Skólaráð leggur til að saga fræðslumála í Dölum verði rituð.
d. Næsti fundur verður í vikunni eftir páska.
Fundi slitið kl. 20:40

