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Dagskráin er eftirfarandi: 

• Uppgjör vorannar 

• Umsóknartölur 

• Ytri úttekt haustið 2022 

• Önnur mál 
o Mannabreytingar fyrir komandi skólaár 
o Samningur um geðheilbrigðisþjónustu við Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 
o Framkvæmdir í húsi 

  

Fundargerð: 

 
• Uppgjör vorannar 

o Önnin gekk vel en gríðarleg veikindi nemenda að hafa áhrif á árangur vorannar. 
Stjórnendur muna ekki eftir öðrum eins veikindum.  Einnig mikið um veikindi 
starfsmanna og þurfti að kalla til kennara í forfallakennslu. Langtímaveikindi voru 
nokkur að sama skapi. 

• Umsóknartölur 
o Umsóknir: 181 í fyrsta val og 213 í annað val.  
o 208 innritast í fyrstu lotu ( 20 á IB braut og 7 á fjölnámsbraut) 

▪ Búist við 15 – 20 í viðbót í þriðja val og 15 frá MÍT 
▪ 165 komu úr fyrsta vali og 39 úr öðru vali. 
▪ 2-3 nemendur væntanlegir frá Úkraínu – fara á IB braut 

• Ytri úttekt haustið 2022 
o Formaður skólanefndar má búast við að vera kallaður til í viðtal hjá úttektaraðilum. 
o Ytri úttekt er framkvæmd á 5 ára fresti 
o Rýnihópar verða kallaðir til í haust til að framkvæma sjálfsmat 
o Sjálfsmatsskýrslan er grunnurinn í þá rýni 

• Önnur mál 

Tegund 
fundar: 

Skólanefndarfundur 

Fundarritari: Helga Jóhannsdóttir Dagsetning: 15.6.2022 

Fundarstjóri:  Steinn Jóhannsson Tími: kl. 16:20 

Mætt: 

Fundinn sátu:  

Einar Gunnarsson (varamaður fyrir Magneau Gná), Helga 
Jóhannsdóttir,  Aðalsteinn Haukur Sverrisson (Formaður 
skólanefndar) ,  Steinn Jóhannsson, Hugrún R Hólmgeirsdóttir ( 
fulltrúi kennara),  Margrét M. Norðdahl,  Gylfi Guðmundsson 
(foreldrafélagi). 

TEAMS:  Hrefna Tryggvadóttir forseti NFMH,  Einar Örn Ævarsson 

____________________________________________ 

Tilefni: 
Fundur nr. 
2 2022  

Forföll 
Magnea Gná Jóhannsdóttir,   Ásdís Þórólfsdóttir (fulltrúi 
kennara),  Eyþór Laxdal Arnalds. 

 



Fundargerð 

Menntaskólinn við Hamrahlíð 

 

Útgáfa: 1.0 

Dags.: 18.11.2019 

Höfundur: SJ 

Fundargerð  Samþykkt: SJ 

Síða 2- 

 

o 5 starfsmenn hættu í vor eftir langan starfsaldur í MH. Samanlagður starfsaldur 166 
ár og einn af viðkomandi starfsmönnum hefur starfað með öllum rektorum skólans 
frá upphafi. 

▪ Þrír kennarar í leyfi næsta vetur og búið að ráða afleysingar. 
o Geðhjúkrunarfræðingur byrjar í haust einn dag í viku samkvæmt samningi við 

Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. 
o MH kom vel út úr könnun á vegum Stuðningsbankans. Stuðningsbankinn er 

heimasíða á vegum Sambands íslenskra framhaldsskólanema (SÍF) þar sem 
ráðgjafahópur skoðaði m.a. aðgengi, aðstoð og aðbúnað í framhaldsskólunum. 
Nánari upplýsingar má sjá inn á https://www.studningsbankinn.is/#/ og í frétt RÚV: 
https://www.ruv.is/frett/2022/05/27/fyrsti-vefur-um-adgengi-
framhaldsskolanemenda-opnadur 

o Umræða um hvernig hægt sé að auka fjölda umsækjenda 
▪ Nefnt var að það væru sóknarfæri í tölvukennslu – þar sem ekki væru margir 

skólar með hana. 
o Viðgerðir í húsi 

▪ Loft á kennarastofu – salerni 
▪ Utanhúss viðgerðir væntanlegar á næsta ári 

o Gylfi hitti Elvu Björk fagstjóra í lífsleikni og Esjar gjaldkera NFMH í vor. 
▪ Elva ætlar að hafa sálfræðinginn með og ræða þetta aftur í haust 
▪ Gylfi sagði frá greinum og könnunum sem hann hafði lesið og skoðað og 

sýndu sláandi niðurstöður um aukningu á þunglyndi og kvíða 
▪ Leiðarljós um skjátíma – Gylfi tók þátt í þeirri vinnu. 

o Ásdís Þórólfsdóttir hættir eftir þennan vetur í skólanefnd  
▪ Kemur í ljós í haust hver kemur inn. 

o Elva María Birgisdóttir hættir  
▪ Hrefna Tryggvadóttir nýr forseti NFMH tekur við. 

 

Næsti fundur í haust, miðvikudaginn 28. september 2022 

 

______________________________ 

 

Við viljum benda fundarfólki á að Strætó númer:13 stoppar í Hamrahlíð, 1-3-6 stoppar við 
Miklabraut/Hlíðar, 1-4 stoppar við Kringlumýrarbraut, 2 – 14 við Borgarleikhúsið, 57 við 
Kringlumýrarbraut/Miklabraut/Hlíðar, 18 Bústaðaveg 
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