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Mættir; Hrönn Bergþórsdóttir skólastjóri, Elín Þráinsdóttir foreldrafélagsins veik, Arnheiður
Helgadóttir foreldri veik, Elísa Vigfúsdóttir greindarsamfélagið, Lýður Sveinsson
nemandafélagið, Rakel Sigmarsdóttir nemendafélagið, Margrét B. Gunnarsdóttir fulltrúi
kennara, Anna Kristín Jóhannesdóttir,aðstoðarskólastjóri.
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Skólahúsnæðið og skólalóðin.
Öryggi og aðbúnaður.
Kynning á niðurstöðum nemendakannana.
Önnur mál.

1.Skólahúsnæðið og skólalóðin.
 Öryggi og aðbúnaður.
Búið er að fara yfir skólalóðirnar á báðum stöðum út frá öryggi og
óska eftir viðhaldi – margt sem er orðið lúið og verða leiktæki
löguð. Garðarnir eru hins vegar ekki í góðu standi og þyrfti að taka
til hendinni og klippa tré og fleira á báðum stöðum. Leikskólinn er
að fá aðeins meiri skika í Engidal það vantar svæði fyrir völl þar.
Húsnæðið í Engidal er hræðilegt að utan og búið að senda bréf þar
um með myndum og eins er mikil þörf á að mála innanhúss – ljótur
gulgrænn litur á veggjum. Ekki lítur út fyrir að það verði málað að
innan. Hér er ekki gert ráð fyrir mikilli málningu. Íþróttahúsið er
hræðilegt að utan þarfnast viðgerðar. Búið að taka glugga í gegn á
langa gangi að íþróttahúsi og laga hluta af stofum.
Innanhúss: Við erum komin með skjávarpa allsstaðar, enn vantar
örfá tjöld og eru nýjar tölvur komnar í allar heimastofur beggja
vegna. Bókasafnið Víðíst. Fékk andlitslyftingu færðum borð þar
kostaði formugu en þess virði. Hraunið erum að bíða eftir skýrslu
frá heilbrigðiseftirlitinu þar. Þarf að setja upp eldhúsinnréttingu og
laga glugga og fleira. Verulega lúið húsnæði þar.
Breyting innanhúss erum að færa skrifstofu Tómstundastarfs hjá
bókasafninu eins og var einu sinni. Viljum setja lifandi svæði þar
hjá. Langar að kaupa ljós á sviðið hér og fá tjöld og taka stólana.
Er að láta smíða bekki á gangana og langar að mála salinn í græna
litnum en hafa appelsínurauðar súlur með til að lífga upp á og
glæða gleði í salnum.
 Kynning á niðurstöðum nemendakannana – erum um og yfir i
flestum þáttum nemendakannananna.
 Önnur mál.
Fleira var ekki rætt og fundi slitið
Ritari
Margrét B. Gunnarsdóttir

