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Fundagerð  

Fundur skólaráðs Flóaskóla 

Þriðjudaginn 5. Apríl 2015 kl 14:00  

 

Fundastaður: Flóaskóli, Villingarholt, 801 Selfoss 

 

Mætt: Anna Greta Ólafsdóttir, Sigríður Oddný Stefánsdóttir, Ólafur Lárusson,Pia Rita Simone 

Schmauder, Stefán Narfi Bjarnason, Brynjar Jón Brynjarsson, Bryndís Rósantsdóttir og Agnes 

Harpa Hreggviðsdóttir.  

 

Dagskrá:  

1. Námskrárvinna skóla á þjónustusvæði skólaþjónustu Árnesþings.  

Skólastjóri kynnti námsskrárvinnu sem skólinn hefur verið í síðastliðin tvö ár og eru nú komin inn 

í upplýsingakerfið Mentor og verða hluti af skólanámskrá skólans.  

 

2. Dekkjarkurl á fótboltavellinum – bókun sveitarstjórnar 

Skólaráð óskar eftir frekari upplýsingum um hvort búið sé að kostnaðargreina 

framkvæmdir við sparkvöll líkt og til stóð. Skólaráð óskar einnig eftir betri upplýsingum um 

verð og tímasetningar á framkvæmdinni.  

 

3. Innanstokksmunir – bókun sveitarstjórnar  

Skólaráð óskar eftir betri svörum varðandi hvort von sé á auknu fjármagni í 

innanstokksmuni í náinni framtíð.  

 

4. Fundagerð fræðslunefndar lögð fram til kynningar. 

Skólaráð tekur undir með fræðslunefnd að brýnt sé að koma eldvarnarmálum í lag sem 

fyrst.  

 

5. Ályktun stjórnar Heimilis og skóla um niðurskurð í leik- og grunnskólum landsins 

lögð fram til kynningar.  

Kynnt  
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6. Skóladagatal 2016 – 2017 

Skólastjóri lagði fram drög að skóladagatali sem hafði þegar farið fyrir kennarafund. Ein 

athugasemd barst um vetrafrí hvort það ætti að vera. Rökstuðningur skólastjóra var sá að 

þetta árið hentar vetrafrí einstaklega vel á vorönn jafnt og að kennarafundur áliktaði svo að 

vetrafrí væri gott fyrir nemendur og starfsfólk og var það fagleg niðurstaða kennarafunds 

að hafa vetrafrí þetta árið með því sniði sem lagt er fram. Engar aðrar athugasemdir 

bárust.  

 

7. Önnur mál – Fyrirspurn/hugmynd varðandi valgreinar á unglingastigi 

Rætt um hvort hægt væri að fá fyrirtæki í sveitinni til að taka til sín nemendur í vali. T.d. á 

verkstæði eða hótel. Vel tekið í hugmyndina og hún verður færð inn sem hluti af hugmyndavinnu 

fyrir næsta skólaár, en sú vinna á sér stað nú í apríl og maí á þessu skólaári.  

 

 

Fundagerð lesin, fundi slitið kl 15:20  
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