
Viðbrögð og starf Grundaskóla



Ferlið

• Á haustmisseri óskaði skólastjórn eftir úttekt á loftgæðum í Grundaskóla
• Ástæðan voru grunsemdir um að ekki væri allt í lagi
• Ítrekaðar athugasemdir og ábendingar frá starfsmönnum og nemendum

• Undirbúningur úttektar hefst í Nóvember-desember
• VERKÍS verkfræðistofa fengin í málið
• Skólastjórn skilgreinir óskir sínar um úttekt og sendir ábendingar til sérfræðinga

• Úttekt fer fram 10. – 16. febrúar

• 28. febrúar tekur skólastjórn ákvörðun um róttækar breytingar á skipulagi 
skólastarfs í Grundaskóla
• Aðgerðaráætlun virkjuð
• 3. mars ákvörðun um að loka yngsta stigi
• 4. mars ákvörðun um að loka unglingastigi



Aðgerðaráætlun - þemu

A. Upplýsingagjöf

B. Uppstokkun á skólastarfi
Yngsta stig + frístund

Miðstig

Unglingastig

Stoðþjónusta

C. Hreinsunar- og öryggisstarf



A.Upplýsingagjöf

- Til sérfræðinga

- Til starfsmanna

- Til foreldra og nemenda

- Til almennings



• Hvernig förum við í gegnum þetta tímabil

• 1.-3. bekkur. Við ætlum að tækla ástandið á þann hátt að 1.-3. bekkur verða fluttir á miðstigið og 
verða þar út skólaárið.

• 4. bekkur verður áfram í Eyjunni eins og gert var ráð fyrir.

• 5. bekkur flytur tímabundið úr húsi og hefur aðstöðu í Þorpinu/Arnardal. Við gerum ráð fyrir 
endurkomu í Grundaskóla eftir rúma viku en þá fer árgangurinn á unglingastigið. Hér ræður 
tímalengd hversu lengi við erum að fá bygginguna aftur eftir lagfæringar.

• 6. bekkur fer tímabundið í frístundamiðstöðina við Garðavöll. Sama áætlun er varðandi þann 
árgang og þann fimmta. Stutt fjarvera eða u.þ.b. vika.

• 7. bekkur fer tímabundið í fjarnám og rúlluinnköllunarkerfi í Íþróttamiðstöðinni á Jaðarsbökkum. 
Hann kemur aftur heim á sama tíma og fimmti og sjötti bekkur og fer í unglingadeildina.

• 8. bekkur fer tímabundið í fjarnám og rúlluinnköllunarkerfi í Tónlistarskólanum. Flytjum síðan í 
Þorpið og getum líklega verið með þá aðstöðu til vors.

• 9. bekkur er á fullu í samræmdum prófum frá mánudegi til miðvikudags. Líklega verðum við að 
vera í fjarnámi og rúlluinnköllunarkerfi í í lok vikunnar eða þar til frístundamiðstöðin losnar og 
sjötti bekkur kemur heim. Hugmyndin er að níundi bekkur verði í frístundamiðstöðinni fram í lok 
apríl en þá flytur hann yfir í húsnæði Fjölbrautaskóla Vesturlands og sameinast þar tíunda bekk.

• 10. bekkur flytur í glæsilega aðstöðu í Fjölbrautaskóla Vesturlands við Vallholt og verður þar út 
skólaárið.

B. Uppstokkun á skólastarfi



✓Tryggja öryggi í skólastarfi
✓Að bæði nemendur og starfsmenn starfi við öruggar aðstæður

✓Endurheimta verðmæta muni
✓Hreinsun og varðveisla
✓Hugsanleg förgun

✓Uppbygging og endurbætur
✓Að faglega sé staðið að öllum endurbótum
✓Að leiðsögn færustu sérfræðinga sé nýtt

✓Horft til framtíðar í skólastarfi Grundaskóla
✓Hvernig getum við nýtt þá stöðu sem upp er komin til að stíga
upp og sækja fram

C. Hreinsunar- og öryggisstarf



Afrek skólasamfélags

• Stórt hrós á nemendur starfsmenn og foreldra
• Mörg atriði sem við erum að leysa í sátt og samlyndi

• Þakkir til fyrirtækja og stofnana fyrir góða aðstoð
• Allir tekið okkur vel

• Hrósa til bæjaryfirvalda
• Mikill vilji til að finna góðar lausnir fljótt og vel.



Myndir sem segja meira en mörg orð
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