Menntaskólinn að Laugarvatni

Skólanefndarfundur
laugardaginn 12. júní. á kennarastofu ML

Fundarefni:
1.Ráðning í auglýstar stöður dönskukennara, eðlisfræðikennara og íslenskukennara
2. Aðsókn og innritun
3. Framtíðarskipulag þvottahúss og mötuneytis
4. Önnur mál

Fundinn sátu: Sigurður Ingi Jóhannsson, Margrét Einarsdóttir, Ragnar Sær
Ragnarsson, Hilmar J Bragason, Halldór Páll Halldórsson og Páll M Skúlason
Halldóra Þorvaarðardóttir, Gunnar Þorgeirsson ------- boðuðu forföll
Formaður setti fund. Gengið til dagskrár.
1. Ráðning í auglýstar stöður dönskukennara, eðlisfræðikennara og
íslenskukennara.
a. Umsækjandi í dönsku: Óttar Einarsson
Umsókn samþykkt.
b. Umsækjendur í eðlisfræði: Björn E. Árnason, Guðrún Árnadóttir.
Umsókn Björns samþykkt að tillögu skólameistara.
c. Umsækjendur í íslensku: Ingibjörg Jónsdóttir Kolka, Ragnhildur
Elísabet Sigfúsdóttir og Hildur H. Jónsdóttir.
Samþykkt að ráða Ingibjörgu Jónsdóttur að tillögu skólameistara á
grundvelli menntunar og starfsreynslu.
d. Umsækjandi í stöðu forstöðumanns bókasafns: Valgerður
Sævarsdóttir.
Umsókn samþykkt.
e. Kristrún Hermannsdóttir sækir um fastráðningu.
Skólameistari mælir með fastráðningu hennar. Það var samþykkt.
2. Aðsókn og innritun.
Staða umsókna er sú að á umsóknir á málabraut sem hafa verið samþykktar
eru 18, 12 á náttúrufræðibraut og 9 á íþróttabraut. Nokkrar umsóknir eru enn í
bið.
Nokkrar umræður urðu um þessa stöðu og lýstu fundarmenn áhyggjum af
henni. Rætt var um mögulegar skýringar. Farið var í gegnum möguleg áhrif
kostnaðar, en áætlaður heildarkostnaður fyrir veturinn er kr. 345.000. Í þessari
tölu eru allir kostnaðarliðir. Nemendur fá flestir dvalarstyrk sem nemur um
180.000 á vetri. Fleiri þættir sem nefndir voru til skýringar voru námsframboð,
kynning fyrir skólastjóra grunnskóla og foreldra. Farið var í gegnum
kynningarmál skólans undanfarin ár og taldi skm. að tími kynningarrita væri
liðinn, í framtíð muni heimasíða gegna því hlutverki.
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Rætt var hvor réttara væri við kynningu á kostnaði við dvöl í skólanum, að gefa
upp áætlaðan kostnað við grunnþætti dvalar í skólanum s.s. vegna fæðis og
húsnæðis. Enn frekar rætt um stöðuna út frá ýmsum sjónahornum.
Skólameistari lagði til að þróunarverkefninu sem íþróttabraut er verði hætt nú
þegar og að umsækjendum á brautina verði boðið að koma á málabraut eða
náttúrufræðibraut. Um leið lagði hann til að til þess að efla skólann verði leitað
eftir leyfi ráðuneytis til að taka inn nemendur á félagsfræðibraut frá og með
hausti 2005 í staðinn, þar sem hún sé breiðari og höfði til stærri markhóps.
Skólanefnd samþykkti tillögurnar.
3. Framtíðarskipulag þvottahúsrekstrar, mötuneytis og heimavista.
Skólameistari fylgdi málinu úr hlaði, fór yfir forsögu, stöðu mála og hugmyndir
um framtíðarskipulag.
Hann fjallaði um:
a. Breytingu á innheimtumálum
b. Fyrirkomulag í þvottahúsi þar sem hann lagði fram hugmyndir að setja
rekstur þvottahúss undir gjaldskrá heimavistar með því að hækka gjaldskrá
heimavistar sem nemur grunngjaldi. Þvottakort verði eins og áður. Stöðugildi
verði minnkuð úr 1,5 í 1.
Einnig var ræddur möguleikinn á því að einstaklingur tæki að sér að reka
þvottahúsið fyrir þá sem þess óskuðu.
Skólanefnd samþykkti að fara þessa leið með fyrir n.k. vetur með það í huga að
frá hausti 2005 verði stefnt að því að þvottu verði boðinn út og þeir hreiði fyrir
þjónustuna sem hana vilja nota.
c. Fyrirkomulag í mötuneyti.
Skm. fylgdi málinu úr hlaði.
Fjallaði um möguleika á að loka mötuneytinu um helgar og spara þannig í
mannafla. Hann kvað helgarrekstur vera rekinn með halla og að virkir dagar
borgi það upp. Að jafnaði eru um 20-30 nemendur í mötuneytinu um helgar.
Ef af þessu yrði þyrfti að segja öllu starfsfólki mötuneytisins upp með a.m.k. sex
mánaða fyrirvara og auglýsa störf með nýju skipulagi á nýjum kjörum.
Ákveðið að kynna möguleikana fyrir nemendum og foreldrum og kanna hug
þeirra til breytinga í mötuneytinu, með það í huga að slíkar breytingar komi til
framkvæmda frá og með hausti 2005. Þá verður að taka endanlega ákvörðum í
desember vegna starfsmannamála.
4. Önnur mál
a. Framtíðarskipulag heimavistarmála. Skm fjallaði um ýmsa þætti í rekstri
heimavistar, til kynningar.
b.Fjármál
Skm. reifaði stöðu fjármála. Kvað hann enn óljóst með hver hallinn er en gæti
orðið um 12%. Vegna ýmissa tilgreindra þátta stefnir í að hallinn verði 1,5
milljónir í stað 14.
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c. Samþykkt var tillaga skólameistara um að veittur verði 50% systkinaafsláttur
af herbergisleigu.
d. Verðskrá 2004-2005.
Skm lagði fram tillögu að verðskrá, (fskj.1). Stærsta breytingin felst í að
herbergisleiga innifelur grunngjald þvottahúss.
Tillagan var samþykkt.
e. Skm greindi frá breytingu á Icefire síðunni sem hefur verið flutt á ábyrgð
sveitarfélaganna.
f. Skm greindi frá nýrri heimasíðu skólans sem er í vinnslu hjá Nepal.
g. Uppfærsla hefur farið fram á minni í tölvum í tölvuveri, til að lengja líftíma
þeirra. Vefþjóni verður skipt út nú í júní.
h. Skm kynnti stuttlega framkvæmdir aðrar og sem nefndin mun skoða í lok
fundar.
i. Skm greindi frá viðræðum sínum við oddvita Bláskógabyggðar vegna
Héraðsskólahúss. Í framhaldi af því var ákveðið að velja fólk í hugmyndanefnd
að framtíðarnotkun hússins. Sveitarfélagið hefur tilnefnt Margeir Ingólfsson í
nefndina. Skólanefnd samþykkt að velja Halldór Pál Halldórsson og Gunnar
Þorgeirsson í nefndina.

1. Ályktun skólanefndar um reglugerð um námsstyrki.
2. Önnur mál
a. Niðurstaða kæru Guðnýjar Rutar Pálsdóttur vegna
námsstyrks
b. Verðskrá 2004-2005
c. Héraðsskólahúsið – kjör í nefnd um framtíðarnotkun
d. Framkvæmdir sem verið hafa á árinu.
e. Skoðun á framkvæmdum á vettvangi

Laugarvatni 9. júní 2004.
Virðingarfyllst,
______________________________________
Halldór Páll Halldórsson
skólameistari
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