
2. Fundur foreldraráðs Klappa, 14. febrúar 2022 klukkan 15:00-16:00 

Mættir voru: Andrea D. Ólafsdóttir, Anna M. Hrólfsdóttir, Bylgja Jóhannesdóttir, Anna 

Egilsdóttir, Þorbjörg B. Kristbjörnsdóttir og Drífa Þórarinsdóttir, skólastjóri. 

Vegna Covid smita í Klöppum var ákveðið að fundurinn yrði rafrænn á Teams að þessu sinni. 

Áætlaður fundur foreldraráðs 7. febrúar var frestað vegna covid smita í starfsmannahópi 

Klappa og skólastjóri óskaði eftir frestun. 

1. Foreldraráðið formlega stofnað með samþykkt starfsreglna (sjá heimasíðu Klappa) 

2. Fulltrúar ráðsins skipuðu í lögbundin hlutverk: 

a. Andrea D. Ólafsdóttir, formaður. andreadilja@gmail.com 

b. Anna M. Hrólfsdóttir, varaformaður. anna.margrethrolfs@gmail.com 

c. Bylgja Jóhannesdóttir, ritari. bylgjajoh@simnet.is 

d. Anna Egilsdóttir, meðstjórnandi. annaegils@akmennt.is 

e. Þorbjörg B. Kristbjörnsd,meðstjórnandi. thdagny@gmail.com 

Fulltrúi skólans í foreldraráði Klappa er skólastjóri: 

f. Drífa Þórarinsdóttir, drifath@akmennt.is 

3. Drífa sagði frá hvernig hefur gengið frá opnun.  

a. Aðlöguð voru 120 börn í sept/október 2021 á 7 deildir. Skólinn var þá enn í 

byggingu sem tók svolítið á starfsfólk og stjórnendur en ánægja er með 

hvernig til tókst. 

b. Iðnaðarmenn luku störfum um áramótin en enn á eftir að lagfæra nokkra 

hluti bæði innan dyra sem utan og er það í höndum UMSA og verktaka. 

c. Tröppurnar frá efra bílastæði og að skóla hafa verið til vandræða í vetur þar 

sem snjóbræðsla skemmdist en þetta er loksins að komast í lag og verða þær 

steyptar og lagfærðar á vordögum.  

d. Í Klöppum starfa um 45 starfsmenn og mestur hluti þeirra eru kennarar eða 

fagfólk með uppeldismenntun.  

e. Í eldhúsinu er 2,8 stöðugildi og er eldað fyrir um 145 manns í Klöppum sem 

og fyrir um 20 börn og starfsfólk í Árholti sem er deild undir Tröllaborgum. 

Matseðillinn er til fjögurra vikna í senn og er leitast við að hafa hollan og 

næringarríkan mat án viðbætts sykurs. 

f. Mikil ánægja er með Klappir meðal starfsmanna og er það þá helst góð 

hljóðvist og gott rými sem spilar þar inní sem og gott samstarf. 

g. Þreyta gerir vart við sig vegna veikindaálags og covid en bjartsýni ríkir með 

hækkandi sól – að þetta fari að taka enda. 

h. Námsferð sem starfsfólk átti að fara nú í maí til Brighton verður ekki farin 

eftir að skoðanakönnun meðal starfsmanna leiddi í ljós að þeir óskuðu frekar 

að fara vorið 2023 vegna ástandsins. Stjórnendur og starfsmenn munu leggja 

drög að dagskrá fljótlega. 
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i. Hvað varðar stefnu skólans þá er unicef verkefnið okkar í fullum gangi sem og 

smt skólafærni en vegna covid þurftum við að hægja á verkefnum og mun 

heilsustefnu verkefnið okkar fara á fullt nú á vordögum sem og 

grænfánaverkefnið. Ákveðið var að taka þátt í barnamenningarhátíð 

Akureyrarbæjar og sótt um styrk í það verkefni en svar hefur ekki borist enn 

þá. Skólinn verður með t.d. með sýningu í sundlaug Akureyrar í tengslum við 

unicef verkefnið og eru börn og kennarar að leggja mikla vinnu í verkefnið og 

innlögn barnasáttmálans. Á Syllu, Lundi og Rjóðri er nú verið að starta 

verkefni sem heitir Vinátta og miðar það verkefni við að sporna gegn einelti 

og vinna með vináttu, tilfinningar og virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. 

4. Foreldraráð lýsti áhyggjum sínum af bílastæðamálum í kringum Klappir, Íþróttahús 

og Glerárskóla. Ákveðið var að funda næst í vikunni 7-11 mars 2022 á staðfundi á 

kaffistofunni í Klöppum ásamt foreldrafélaginu og fara yfir málin. Foreldraráð hefur 

hug á að beita sér í málinu með von um að bílastæðamálunum verði komið í betra 

horf fyrir komandi haust. Stjórnendur munu finna tíma sem hentar flestum. 

5. Skólanámskrá var send á foreldraráð nú á dögunum til yfirlestrar og verður hún sett á 

heimasíðu skólans þegar yfirferð og yfirlestri er lokið. 

6. Drífa var ritari þessar fundar og setur starfsreglur á heimasíðu. 

 

Ritari Drífa Þórarinsdóttir, skólastjóri. 

 

 


