
Skólaráðsfundur 9. september 2015 kl. 14:00  

 

Mætt: Þóra Gylfadóttir, Brynjar Jón Brynjarsson, Stefán Narfi Bjarnason, Hulda Kristjánsdóttir, Anna 

Greta Ólafsdóttir, Ólafur Lárusson, Sigríður Oddný Stefánsdóttir, Pia Rita Schmauder 

Vantar: Bryndís Rósantsdóttir og fulltrúa grenndarsamfélags (þarf að velja) 

1. Dagsetningar á fundum: 

27. október - þriðjudagur 

1. desember - þriðjudagur 

16. febrúar - þriðjudagur 

5. apríl – þriðjudagur 

 

2. Staðan á dagatali sem gefa á út.  

Lítil viðbrögð frá öðrum aðilum vegna útgáfu á dagatali.  

Pia segit að Hellisbúið sé tilbúið að styrkja útgáfu dagatals um 10.000 kr. Anna Greta athugar 

betur hvort nægt fjármagn fáist í að gefa dagatalið út en ef það fæst ekki þá verður þetta birt á 

heimasíðu skólans. 

 

3. Munnleg kynning skólastjóra á áherslum í námi á skólaárinu 2015-2016.  

Kennarar og starfsfólk fóru á ýmis námskeið í haust sem eru að skila sér inn í starfið. Sem dæmi 

má nefna að PALS og K-PALS er kennt í 1.-6. bekk. Numicon hefur verið tekið inn sem ein af 

kennsluaðferðum í stærðfræðinámi.  Áframhaldandi innleiðing á Uppeldi til ábyrgðar verður í 

vetur. Kennarar eru meira að opna stofunar á milli bekkja þannig að hóparnir séu stærri og býður 

það upp á meiri möguleika á að mynda ólíka hópa í hinum ýmsu kennslugreinum og 

viðfangsefnum. Stundatöflur samræmdar á milli bekkja og stofur liggja saman á stigunum. 

Nokkrar kennslustofurhafa verið færðar til og aukastofur voru gerðar fyrir mið- og unglingastig. 

Fjölnota stofa er þar sem bókasafn var á efri hæð. 

 

4. Kosning fulltrúa grenndarsamfélags í skólaráði.  

Hafa komið nokkrar óformlegar uppástungur. Skólaráð ákveður að skólastjóri ræði við Lilju Maríu 

Gísladóttur og til vara Elínu Bjarnveigu Sveinsdóttur. 

 

5. Reglugerð um skólaráð í grunnskóla. 

Farið yfir reglugerð um skólaráð.  

Skólaráð leggur til að varamenn allra meðlima ráðsins verði kosnir á næstu fundum t.d kennarar á 

kennarafundi, nemendur á nemendfélagsfundi o.s.frv.  

Skólaráð er hluti af skipuriti skólans. 

 

6. Mál til kynningar: 

Sjálfsmatsskýrsla skólaársins 2014-2014 

Skýrsla skólastjóra fyrir síðasta skólaár 

Starfsáætlun skólaársins 2015-2016 

 

7. Önnur mál: 

 Spurt út það hvort skólabílstjórar séu starfsmenn skóla eða sveitarfélagsins. Þeir eru 

starfsmenn sveitarfélagsins og heyra beint undir sveitarstjóra.  



 Skólastjóri bendir á að fjárhagsáætlunargerð fer meðal annars í gegnum skólaráð. 

Skólaráð getur beitt sér fyrir auknum fjármunum í tiltekin verkefni sem rúmast innan 

þeirra verksviðs.  

 Skólastjóri bendir á að fulltrúar ráðsins séu fulltrúar ákveðins hóps en ekki síns eigin t.d 

nemendur eru fulltrúar allra nemenda skólans en koma ekki fram fyrir sig sjálfa sem 

persónu.  

 Spurt út í hvort það sé tiltekið ákveðið fjármagn í valgreinar og hvort hægt sé að reyna að 

bjóða upp á fjölbreytt val sem hentar sem flestum. Hann nefnir í þessu samhengi fjölda 

þýskumælandi nemenda og hvort hægt sé að mæta þeim á einhvern hátt. 

 Ábending um að það hafi vantað að kynna valið betur fyrir foreldrum áður en nemendur 

völdu sjálfir. Í mörgum tilfellum fóru nemendur ekki með valblaðið heim og báru þeirra 

val ekki undir foreldra. Ákveðið að framvegis verði farið fram á undirskrift foreldra á 

valblaðið.   

 Beðið um að fá upplýsingar á næsta skólaráðsfundi um hversu margir nemendur verði í 

leyfi föstudaginn fyrir réttir og að gera könnun ef það eru margir nemendur í leyfi. 

 Bent á að það þurfi að undirbúa betur nemendur þegar þeir fara af miðstigi og yfir á 

unglingastig t.d tengt námi, valgreinum, frímínútum og annað.  

 

Ritað af Huldu Kristjánsdóttur  

 

 

  

 

 


