
Fundur Skólaráðs Kópavogsskóla 13. mars 2020 

 
Mætir: Jóhannes og Pálmi fulltrúar foreldra, Svanborg fulltrúi kennara, Nökkvi fulltrúi nemenda, 
Guðrún Lilja fulltrúi annarra starfsmanna, Guðmundur skólastjóri og Guðný aðstoðarskólastjóri sem 
ritaði fundargerð. Sólveig grenndarfulltrúi boðaði forföll. 
 
Á fundinn komu einnig  Birgir Hlynur Sigurðsson skipulagsstjóri Kópavogs, Svanhildur Jónsdóttir frá 
VSO rágjöf og Sindri Sveinsson rekstrarstjóri menntasviðs Kópavogs (í stað Önnu Birnu 
Snæbjörnsdóttur sviðstjóra menntasviðs) 
  
Skipulag Traðarreits - eystri 
  

• Birgir fer í það hvernig ferlið á kynningu á vinnunni er. Nú er verið að fara yfir þær 
athugasemdir sem komu fram á kynningafundi.  

• Þar var rætt um byggðina sjálfa, samhengi hlutanna (hver er áætlun Kópavogsbæjar á 
svæðinu),   

• Rætt var um umferð og umferðaröryggi sérstaklega við skólann.  
• Svanhildur með glærukynningu á samgönguskipulagi. (Sjá glærur)  
• Gönguleiðir nemenda  
• Umferðin í kringum skólann  
• Tillag sem var kynnt með innkeyrslu við Hátröð Menntaskólamegin  
• Birgir segir frá því að Svanhildur hafi kynnt fyrir skipulagsráði og Birgir hefur kynnt þetta fyrir 

bæjarráði, allir velupplýstir. Fundur í skipulagsráði á mánudaginn.  
• Vilja hafa áhrif á Digranesveginn mögulega kemur borgarlín þar, ekki búið að ákveða það.  
• Birgir sýnir þrívídda myndir af byggingunni og nágreni við hana.   
• Flott mynd þar sem kemur fram að lýsing fyrir gangandi verði öðruvísi svo gangandi 

vegfarendur fari rétta leið og að bílstjórar sjái að vel að það sé breyting framundan.  
• Svanborg með áhyggjur á umferða magninu frá Grænutungu.   
• Ánægja með að loka Skólatröðinni.  
• Þetta heitir ekki lengur vinnslutillaga heldur tillag :)  
• Fer í auglýsingu í blöðin og tekur 6 vikur.  
• Tekur eflaust þrjá mánuði héðan í frá allt ferlið.  
• Hugmyndir um verulega þéttingu í miðbænum að sögn Birgis.  
• Pálmi spyr um umferðaspá þegar allar byggingar verða komnar. Birgir og Svanhildur tala um 

að umferðaspár séu byggðar upp með allt svæðið sé uppbyggt.  
• Birgir segir að það sé ekki komin framkvæmdaráætlun ennþá en hann reiknar með 5 ára 

tímabili. Þetta tekur lengri tíma en við höldum.   
• Guðmundur spyr út í borgarlínuna. Svalhildur talar um að borgarlína væri jákvæð áhrif og 

hægt að stjórna því að þeir fari eftir umferða hraða. Borgarlína er mikið í sérrými en líka í 
blandaðri umferð.   

8:48 lauk kynningu Svandís og Birgir fóru.  
  
Verkfall og áhrif COVID-19 á skólastarf  

• Guðmundur ræðir um stöðuna á verkfallinu. Ekki fundur hjá samningarnefnd fyrr en á 
mánudaginn.   

• Kennarar hafa kost á því að vera hér eða heima í vinnu.   
• Verið að skoða skipulag fyrir fjarkennslu.   
• Nökkvi með pælingu um að hver stofa væri fyrir hvern árgang.   
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