
1.fundur öryggisnefndar Menntaskólans við Sund þann 12. Apríl 2017, haldinn í nýja fundarherberginu. 

 

Mættir á fundinn: Már rektor og öryggisvörður; Gunnlaugur húsvörður og öryggisvörður;  Hjördís 

Jóhannsdóttir, skrifstofa og öryggistrúnaðarmaður; Sigrún Bryndís Gunnarsdóttir, kennari og 

öryggistrúnaðarmaður. 

1.  Kosning ritara. Sigrún Bryndís Gunnarsdóttir var kosinn ritari til eins árs, skv. 15. gr. laga 920/2006 en 

það láðist formlega að kjósa formann nefndarinnar sem þarf að vera úr röðum öryggisvarða.  Mun það 

verða gert á næsta fundi hennar. 

2.   Fundurinn hófst á umræðum um þau mál sem brýnust væru til afgreiðslu.  Már ræddi um mikilvægi 

þess að ljúka uppfærslu á öryggishandbók skólans, sem tekur á brunavarnar- og öryggismálum skólans.  

Telur hann það vera mikilvægasta verkefnið.  Ýmislegt fleira rætt sem tengist öryggismálunum.  Nefndin 

þarf að funda með Vogaskóla varðandi öryggismálin.  Kynna þarf öryggishandbókina á hverju ári og hún 

þarf að hanga uppi í öllum vinnuherbergjum.   

3. Már setti fram óskir um að bæta fimmta aðilanum inn í nefndina, Þorbirni Guðjónssyni 

vinnuuhverfisstjóra, sem er ráðinn af skólanum.   Hjördís benti á að einungis fjórir aðilar eigi að vera í 

nefndinni skv. lögum.  Kannað verður hvort það sé í lagi að hafa fimm aðila í nefndinni. 

4. Hjördís, Sigrún Bryndís og Gunnlaugur lögðu ríka áherslu á að unnið verði áhættumat sem allra fyrst 

samkvæmt fyrirmælum frá Vinnueftirliti ríkisins og lögum nr. 90/2006  en þar kemur fram að skrifleg 

áætlun þurfi að fara fram um öryggi og heilbrigði.  Áhættumat feli í sér greiningu, mat og samantekt.   

Rætt var um að öll vandamál eigi að vera greind.  Taka eigi á öllum þáttum og að allir starfsmenn eigi að 

hafa aðgang að áhættumatinu sem og Vinnueftirlit ríkisins.  Einnig var rætt að það þurfi að taka saman 

árlega samantekt yfir vinnuslys, óhöpp og atvinnutengda sjúkdóma.  Halda skuli slysaskrá.   

5. Rætt var ýmislegt hvað varðar vinnuvernd í skólanum, s.s. í efnafræðistofu, líffræðistofu og 

myndlistarstofu.  Nefndarmenn munu vinna að því í sameiningu.   Fram kemur í 20. gr. sömu laga að eftir 

gerð áhættumats eigi að fara fram áætlun um heilsuvernd þar sem m.a. komi fram áætlun um forvarnir.  

Már ítrekaði að gerð öryggishandbókar væri forgangsmál áður en farið yrði í áhættumatið.  

Öryggistrúnaðarmenn voru ekki alveg sammála því en hægt væri að vinna í hvort tveggja í einu. 

6. Stefnt er að því að hafa a.m.k. 4 fasta fundi á hverju skólaári, einn í byrjun skólaárs, tvo fundi yfir 

veturinn og einn í lok skólaársins.   

7. Næsti fundur nefndarinnar er boðaður þann 26. apríl n.k. 

 

Fundargerð ritaði Sigrún Bryndís Gunnarsdóttir   


