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Leiðrétt fundargerð öryggisnefndar MS haldinn fimmtudaginn 9. maí 2019 

17. fundur haldinn í fundarherbergi á skrifstofugangi kl. 10:30. 
 Mætt: Már, Gunnlaugur, Hjördís Jóh., og Sigrún Bryndís.  

 

1. Niðurstaða brunaæfingar og viðgerðir vegna bilana á viðvörunarkerfi var rætt.  Skv. 

Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins eru hlutir í ásættanlegu standi og skilyrðum uppfyllt.  

Stigi verður smíðaður fyrir flóttaleið úr töluvstofum 1, 2 og 3. 

Magnús hjá Hagtak sér um að fara yfir byggingar Ríkiseigna í brunavarnarmálum.  

Stefnt er að því að hafa brunaæfingu í MS á hverju ári, að hausti til.  Miðað er við 

októbermánuð. 

2. Umræða um munnlegar kvartanir er borist hafa öryggistrúnaðarmönnum um 

heilsuleysi starfsfólks og nemenda og hvort það gæti tengst húsnæði skólans að 

einhverju leyti.  Rektor bendir á að það þurfi að vera meira en orðrómur um 

heilsufarsvandamál á þessum stöðum og víðar í húsinu.  Skrifleg kvörtun þurfi að 

berast honum áður en mál verða könnuð.   Öryggistrúnaðarmenn eru sammála um 

að þessi boðleið sé nú skýr.  Rætt var um dómsmálið sem væri í gangi vegna galla í 

nýbyggingunni og að öll gögn séu föst vegna þess.  Ríkiseignir taka á slíkum 

kvörtunum af hálfu eiganda fasteignarinnar.   

Rektor bendir á að búið sé að skoða þessi mál í Þrísteini, Loftsteini og Jarðsteini.  

Tvisvar sé búið að leita að myglu eða einhverju slíku í Þrísteini en ekkert athugavert 

hafi fundist.  Ef um galla í nýbyggingu sé að ræða, sér Framkvæmdasýslan um það 

gagnvart byggingaraðilum. 

Varðandi hina óháðu úttekt á nýbyggingu MS.  Deiluaðilar eru með þessa úttekt, 

stjórn skólans hefur ekki ennþá séð hana. 

Fólki er bent á að senda skriflega kvörtun til rektors og húsvarðar ef kvarta þarf 

vegna heilsufarsvandamála sem rekja má til vinnuumhverfisins.  Rakaskemmdir eru 

ekki samansemmerki á myglu en rakaskemmdir eftir leka hafa fundist í stofu 32 og 

leki hefur einnig uppgötvast í stofu 33.  Skoðun á þessu hefur farið fram af hálfu 

Framkvæmdasýslunnar og er málið í vinnslu ásamt öðrum athugasemdum um 

nýbygginguna af hálfu skólans. 

3. Hjördís spyr um kuldann í húsinu sem var nokkuð áberandi í kuldanum fyrr í vetur.  

Gunnlaugur segir að loftræstikerfið sé stillt á ákveðinn hita og að ofnarnir séu notaðir 

til að vinna með hitastýringu í stofum.  Fólk væri gjarnt á að fikta í ofnum. Kuldi berst 

oft inn þar sem fólk sé að nota útgönguleiðir sem ekki séu ætlaðar í almenna 

umgengni. 

Hjördis spurði hvort ekki væri hægt að kaupa hitamæla og setja þá upp hér og þar 

um bygginguna.  Gunnlaugur sagði að það eigi að vera hægt að stilla loftræstikerfið 

eftir svæðum en það sé ekki staðan í dag.  Hann segir kennslustofu 2 vera 

langkaldasta stofa skólans.  Þeð eru þrjú aðskilin loftræstikerfi í húsinu.  Húsvörður 

ætti að geta fylgst með hitastigi í húsinu í gegnum tölvu.  Fundarmenn tóku undir það. 
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4. Hjördís ræddi um útilýsingu við skólann, að hún sé slæm og á vissum stöðum er 

slysahætta vegna þessa þegar mikið myrkur er.  Rektor er sammála því að þetta þurfi 

að laga. 

Hjördís benti á pinnana sem standi upp úr þar sem jarðtengd útiljós höfðu verið en 

voru eyðilögð.  Þeir gætu valdið slysi.  Gunnlaugur benti á að hiti væri í gangstéttum 

og því væri minni slysahætta af þessum pinnum, sérstaklega í snjó. Már benti á að 

pinnarnir væru ekki á sjálfri gangstéttinni.   

Ekkert fleira rætt og fundi slitið kl. 11.25. 

Fundargerð ritaði Sigrún Bryndís Gunnarsdóttir. 


