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Frá fulltrúum foreldra í skólaráði. 
 
Síðasta skólaár hafa Sigrún Snædal Logadóttir og Guðrún Birna Finnsdóttið setið í 
skólaráði sem fulltrúar foreldra og Anna Linda Bjarnadóttir sem fulltrúi foreldra og 
nágrannasamfélagsins. Varamaður er Inga Lísa Sólonsdóttir. Voru þær kosnar á aðalfundi 
foreldrafélagsins 2010 til setu í skólaráði til tveggja ára, eru þær því að ljúka setu sinni í 
skólaráði og þarf því að kjósa nýja fulltrúa. 
 
Skólaráð starfar samkvæmt 8 gr. laga nr 91/2008 og reglugerð nr. 1157 um skólaráð 
við grunnskóla. Aðrir fulltrúar í skólaráði eru skólastjóri, tveir kennarar, tveir nemendur, einn 
starfsmaður skólans og aðstoðarskólastjóri sem er áheyrnarfulltrúi og ritari fundargerða. 
 
Fimm fundir voru á síðasta skólaári og var farið yfir mál sem viðkoma skólastarfinu. 
 
Ítarlegar fundargerðir er að finna á heimasíðu skólans. Skólaráð fór yfir starfsáætlun skólans, 
skólastjóri  kynnti  nýja  reglugerð  um  ábyrgð  og  skyldur  aðila  skólasamfélagsins  í 
grunnskólanum.  Reglugerðinni  er  fagnað  vegna  þess  að  hún  tekur  á  ýmsum  þáttum 
sem  hefur  þurft  að  skerpa  á. Farið var yfir niðurstöður samræmdra prófa haustið 2011 og 
kom skólinn vel út bæði í íslensku og stærðfræði. 
 
Fjárhagsáætlun fyrir árið 2012 var kynnt fyrir skólaráði. Garðabæ  og  Hofsstaðaskóla 
var boðið  að  taka  þátt  í  tilraunaverkefni  um  ytra  mat  á  skólastarfi og fór matið  fram  frá 
janúar  til  júní  2012.  
 
Kynntar voru niðurstöður stórrar könnunar sem lögð var fyrir nemendur í 5. - 7.bekk haustið 
2010.  Niðurstöður  voru  nokkuð  góðar  en  einn  hópur  nemenda  skar  sig  úr  í  mörgum 
þáttum  er  varða  líðan  og  viðhorf  til  náms. Búið er að vinna mikið með þennan hóp. 
 
Farið var yfir drög að skóladagatali fyrir skólaárið 2012-2013. Farið var yfir niðurstöður 
viðhorfskönnunar foreldra, á heildina litið eru foreldrar mjög ánægðir með skólann. Farið var 
yfir sjálfsmatsskýrslu skólans og jafnréttisáætlun skólans kynnt.  
 
Endurmenntun kennara skólans var kynnt fyrir skólaráði, símenntunaráætlun skólans og 
skólastefna. 
 

 
Hér hefur verið stiklað í stuttu máli yfir umræðuefni skólaráðs, en ítarlegar fundargerðir eru 
öllum aðgengilegar á vef skólans, undir liðnum Foreldrar - Skólaráð. 
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