Skólaráðsfundur 22. nóvember 2017
Fundinn sátu:
Lydía Ósk Jónasdóttir, Sólveig Arna Ingólfsdóttir, Valborg Hjálmarsdóttir, Inga Rósa
Sigurjónsdóttir, Þ. Sandra Magnúsdóttir, Óskar G. Björnsson, Arnar Freyr Guðmundsson,
Marsilía Guðmundsdóttir og Hallfríður Sverrisdóttir sem ritaði fundargerð.

Á fundinn mætti Indriði Þór Einarsson sviðstjóri veitu- og framkvæmdasviðs Sveitarfélagsins
Skagafjarðar.
Tillaga hefur komið frá félags- og tómstundanefnd um að koma upp hjólabrettaaðstöðu á
Sauðárkróki og hefur komið fram fyrirspurn um hvort hægt sé að hafa hana á skólalóð
Árskóla. Óskað er umsagnar skólaráðs Árskóla um framkvæmdina. Indriði útskýrði um
hverskonar aðstöðu væri að ræða. Umræða var um þessa framkvæmd í tengslum við aðrar
framkvæmdir sem gera þarf á skólalóð og húsnæði skólans. Í framhaldi af umræðu á síðasta
fundi skólaráðs var ákveðið að skólaráð sendi ályktun til stjórnar sveitarfélagsins varðandi
slæma aðstöðu í A-álmu, skort á leiktækjum á skólalóð o.fl.
Skólaráð samþykkti á fundinum svohljóðandi ályktun:
„Skólaráð Árskóla fagnar því að gera eigi hjólabrettaaðstöðu á Sauðárkróki.
Jafnframt leggur skólaráð ríka áherslu á að nú fari fram vinna við að skipuleggja skólalóð
Árskóla með aðkomu nemenda og starfsfólks. Þar verði meðal annars gert ráð fyrir
leiktækjum í eigu skólans sem verið hafa í geymslu sl. ár og lokið við skipulag á umhverfi
skólans s.s. bílaplani.
Þá skorar skólaráð á stjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar að gerð verði áætlun um að fullbúa
Árskóla með því að skipuleggja skólalóð, ljúka nauðsynlegu viðhaldi og húsbúnaðarkaupum
varðandi A-álmu og heimilisfræðistofu.
Jafnframt að klára uppbyggingu skólans þar sem náttúrufræðistofa, textílstofa,
tónmenntastofa og tónlistarskóli verði í endanlegu húsnæði.“
Einnig var rætt um skort á öryggishliði við skólarútu eins og var áður en útskotið var gert, svo
hægt sé að hafa röð innan við hliðið. Af sveitarfélagsins hálfu er litið á þetta sem
samhangandi við frágang á bílaplani. Fulltrúar í skólaráði telja það mikið öryggisatriði að
gera a.m.k. bráðabirgðaráðstöfun þarna strax, áður en slys verður. Ákveðið var að senda
erindið í tölvupósti til þeirra starfsmanna sveitarfélagsins sem málið varðar.
Næsti fundur skólaráðs er 6. desember kl. 12:10.

