Samantekt af niðurstöðum borða á fundi bæjarstjórnar með fulltrúum foreldrafélaga, skólaráða,
skólastjórnendum og fræðslunefnd í Hlégarði miðvikudaginn 19.febrúar.

Hvernig fannst fólki samráðsferlið hafa tekist?
Ánægja með skólaþingin.
Vantaði almenna þátttöku foreldra á skólaþingum.
Þarf að fara að ljúka ferlinu til að skipuleggja starf skólanna.
Samráðið ætti frekar að vera um innra starf en ekki um staðsetningu þær ákvarðanir á að
taka af kjörnum fulltrúum.
Ferlið í upphafi gott og lærdómsríkt en fólk fór fljótt í fylkingar.
Eðlilegt að það séu ekki allir sammála.
Ekki gott að taka allann bæinn í einu.
Þurfum að læra af ferlinu. x3
Foreldrar fái áfram að taka þátt.
Nauðsynlegt og gott ferli.
Skilningur á hugtakinu samráð misskilð eða skilið á mismunandi hátt.
Ákveðin tímapressa í ferlinu við að koma upplýsingum á milli manna.
Samráðið virðist hafa verið í þokkalegu standi vesturfrá – en samtalinu er ekki lokið þar.
Ferlið fór of seint af stað og umræða um að allt væri ákveðið fyrirfram.
Margt gott í ferlinu en eftir fræðslunefndarfund 7.jan þá varð mögulega brotalöm á ferlinu.
Óvissa með umboð stjórnarmanna foreldrafélaga.
Langt ferli þar sem fólk hefur fengið tækifæri til að tjá sig.
Langt ferli en skoðanir fólks komu seint fram.
Hvernig hugnast fólki tillögurnar?
Foreldrar í Leirvogstunguskóla mjög óánægðir með hugmyndir um Brúarland. Nálægð við
vesturlandsveg sé ógnun.
Netkönnun hefði verið og væri kannski leið til að kanna hug fólks til ýmissa hugmynda.
Vont að þurfa að fara á marga staði með börn sín.
Mikilvægt að huga að þörfum barna.
Rétt ákvörðun að stofna útibú á Vestursvæði.
Rétt að hefja undirbúning að Helgafellsskóla.
Þarf að fara varlega í að breyta í Krikaskóla.
Að nota ekki Brúarland er niðurstaða samráðsferlis.
Getur Brúarland verið val?
Hvað er mikilvægast? Göngufæri – mannvirki – gæði skólastarfsins?
Búið að greina á milli skammtíma- og langtímalausna á vestursvæði.
Opið sé fyrir einhverja notkun á Brúarlandi.
Umræða um að tillögurnar hefðu ekki endurspeglað niðurstöðuna á skólaþinginu í nóv.
Góðar tillögur almennt sem komi til móts við gagnrýnisraddir.
Efasemdir um miðbæjarskóla.
Meiri ánægja á vestursvæði en austursvæði.

