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Fundargerð 

Stjórnarfundur nr. 122               10. nóvember 2022 

Stjórn Menntaskóla Borgarfjarðar kom saman í húsnæði skólans miðvikudaginn 10. nóvember 

2022 kl. 16:00. Mætt eru: Bjarki Þór Grönfeldt, Helgi Haukur Hauksson á TEAMS, Hrefna Bryndís 

Jónsdóttir, Inga Dóra Halldórsdóttir, Sigursteinn Sigurðsson og Bragi Þór Svavarsson 

skólameistari. Flosi Sigurðsson boðaði forföll og er Bergur Þorgeirsson varamaður hans á 

fundinum. Gestur fundarins var Helga Karlsdóttir fjármálastjóri MB.  

 

Fundargerð ritaði Sigursteinn Sigurðsson 

 

1. Fundur settur og fundargerð fyrri fundar borin upp til samþykkta 

Varaformaður stjórnar Inga Dóra setti fundinn þar sem Helgi Haukur formaður var á fundinum á 

TEAMS. Engar athugasemdir bárust við fundargerð fyrir fund 121 og hún þvi samþykkt.  

2. Árslokaspá 

Helga Karlsdóttir fjármálastjóri fór yfir árslokaspá MB. Gert er ráð fyrir meira tapi í lok árs en 

áætlanir gerðu ráð fyrir. Fjármálastjóri og skólameistari  fóru yfir skýringu á þessum halla. Á árinu 

kom til kostnaður sem stjórn var meðvituð um og  eykur hann taprekstur ársins. Ýmsir óvissuþættir 

munu skýrast í byrjun árs 2023. 

Rætt var um, til upprifjunar, að ákveðið var að ráðast í uppbyggingu og fjárfestingu á starfi skólans 

með auknum tilkostnaði..  

3. Fjárhagsáætlun 2023 og þriggja ára áætlun 

Lögð var fram fjárhagsáætlun til eins árs og til þriggja ára. Skólameistari og fjármálastjóri fóru yfir 

fjárhagsáætlanirnar.   Gert er ráð fyrir hallarekstri næstu þrjú árin, mestur árið 2023 en fer síðan 

stiglækkandi. Fjárhagsáætlun fyrir 2023 og þriggja áraáætlun voru bornar undir fundinn til 

samþykktar ásamt neðan greindum viðauka og var samþykkt einróma. 

„Í frumvarpi til fjárlaga er búið að taka tillit til verðlagshækkana en ekki launahækkana. Flestir 

kjarasamningar milli ríkis og stéttarfélaga eru lausir á fyrri hluta ársins. Þegar búið er að semja við 

stéttarfélögin munu í kjölfarið verða breytingar á framlaginu. Af þeirri ástæðu er ekki heldur gert 

ráð fyrir hækkun launa í þriggja ára áætlun Menntaskóla Borgarfjarðar.“ 
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4. Fjarnám við MB 

Áhugi er á að endurskoða fyrirkomulag fjarnáms við MB með það fyrir augum að  auka gæði og 

þjónustu. Skólameistara var falið að hefja þá vinnu. 

5. Skólastarfið 

Skólameistari fór yfir helstu mál í almennu starfi skólans.  

Unnið er að uppbyggingu íbúðarhúsnæði og nemendagarða á Borgarbraut 63, en vísað er í 

viljayfirlýsingu sem formaður stjórnar Brákarhlíðar og skólameistari skrifuðu undir 8. september sl. 

Tafir hafa orðið á undirbúningsvinnunni vegna skipulagsmála, en gert er ráð fyrir að deiliskipulag 

verði samþykkt fyrir næstu áramót og hönnunarvinna haldi áfram af fullum krafti í framhaldinu.  

Sem hluta af starfsmannastefnu MB og í samræmi við þá þjónustu er MB veitir nemendum MB, 

samþykkti stjórn að bjóða starfsfólki aðgengi að sálfræðiþjónustu.  Skólameistara var falið að fylgja 

þessu eftir. 

Fram undan er starfsmannakönnun og fór skólameistari yfir undirbúningsstarf fyrir það verkefni. 

6. Undirbúningur markaðsstarfs fyrir næsta starfsár  

Skólameistari fór yfir áætlanir vegna markaðsstarfs á komandi misserum. Stefna skólans er að vinna 

á samfélagsmiðlum og með því að bjóða skólum í heimsóknar í MB..  

7. Skólanefndarfundur 

Lagt er til að skólanefndarfundur verði miðvikudaginn 7. desember klukkan 12:00 og nefnd boðið 

að fá skoðunarferð um skólann og í kjölfarið hádegisverð. Rætt verður um skólastarfið, skóladagatal 

næsta skólaárs, námsframboð og gæðamál.  
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8. Önnur mál 

a) Lítið vantar uppá að Kvika geti hlotið formlega viðurkenningu sem Fablab. Helst vantar 

uppá tækjabúnað og þá helst sér útbúnar saumavélarTöluverður kostnaður er á bakvið vélar 

sem slíkar, og var rætt um fjármögnun þeirra. Rætt er um hvort félagasamtök gætu farið í 

samstarf við Kviku um að safna fé fyrir búnaðinum.    

b) Skólameistari var spurður um eineltisáætlun og viðbrögð við alvarlegum uppákomum eins 

og kynferðisbrotum innan skóla eða í tengslum við nemendur og/eða starfsfólk. Nýlega 

hefur eineltis- og kynferðisbrotaáætlun MB verið endurskoðuð og er aðgengileg á vef 

skólans. Fram undan er ítarlegri endurskoðun, en beðið er eftir leiðbeiningum frá ráðuneyti 

skólamála. 

c) Stjórn MB óskar starfsfólki og nemendum innilega til hamingju með hvatningarverðlaun 

íslensku menntaverðlaunanna. Þessi verðlaun eru mikil viðurkenning fyrir skólann og 

hvatning til áframhaldandi nýsköpunar og þróunar í skólastarfinu. 

 

Fleira var ekki gert, og fundi slitið klukkan 17:47.  
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