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Fundur skólaráðs miðvikudaginn 3. okt. kl. 15.00. 

Fundinn sátu: Áslaug María Sigurbjargardóttir og Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir fulltrúar foreldra., 

Hreinn Októ Karlsson og Ólafur Pétursson fulltrúar kennara, Sigurborg Helgadóttir fulltrúi 

starfsmanna. Ólína Sverrisdóttir og Páll Viðar Hafsteinsson fulltrúar nemenda auk Margrétar 

Harðardóttur skólastjóra og Hafdísar Báru Kristmundsdóttur aðstoðarskólastjóra. 

1. Skólaráð kynnir sig og fundartími ræddur. 

2. Upphaf skólastarfs í haust. Skólastarf hefur farið vel af stað að mati nemenda. 7. bekkingar hafa 

farið í vettvangsferðir á Vífilsstaði og á Gljúfrastein, ný námsgrein danska og þau finna ekki aukið álag 

þótt þau séu orðin einu ári eldri. 1. bekkingar fara vel af stað og gengur vonum framar að mati 

fulltrúa foreldra. Þær telja byrjunina hafa verið fremur auðvelda og allt skýrt. Gott að hafa uppbrot í 

t.d. list- og verkgreinum. Allir séu viljugir að laga hlutina ef eitthvað kemur uppá. Að mati 

starfsmanna hefur starfið einnig farið vel af stað. Þrengsli í húsinu eru þó farin að segja til sín. 

3. Húsnæðismál. Arkitekt skólans hefur verið falið að gera drög að viðbyggingu við húsið og 

kostnaðaráætlun. Verið er að stíga fyrstu skrefin og enn ekkert verið samþykkt um framhaldið. 

Kennarar finna fyrir fjölgun í bekkjum og þrengslum. Nemendur segjast ekki finna fyrir.  

4. Nestismál og flokkun sorps í endurvinnslu. Sl. haust voru reglur varðandi hollt og gott nesti hertar 

og öllum fernum og mjólkurvörum útrýmt úr nestistímum í stofum samhliða því að farið var að 

endurvinna meira t.d. lífrænan úrgang. Starfsmönnum finnst þetta hafa gengið vel og foreldrar hafa 

verið mjög jákvæðir. Lífrænn úrgangur er talsverður í eldri bekkjum og kennarar senda nemendur 

heim með afganga af nestinu. 

Spurt var um hversu margir nemendur séu í mataráskrift. Nákvæmar tölur liggja ekki fyrir en fleiri 

munu vera í mat en nokkru sinni áður. Kallað verður eftir upplýsingum á næstunni. 

5. Haustfundir með foreldrum. Fundirnir eru haldnir að morgni dags nema í 1. bekk en þá voru 

síðdegisfundir. Mæting er almennt mjög góð og betri en sl. ár. 

6. Starfsáætlun skólans. Hún kemur út í byrjun september á hverju ári. Skólanámskrá er uppfærð 

árlega og endurskoðuð reglulega. 

7. Öryggismál. Búið er að yfirfara öryggiskerfið í skólanum og gera á því nauðsynlegar endurbætur. Í 

kjölfarið verður haldin árleg rýmingaræfing. 1. bekkingar verða æfðir sérstaklega. 

Önnur mál: 

Mál frá nemendum: 7. bekkur hefur beðið eftir að fá að hafa sófa á ganginum en þegar kom að þeim 

voru þeir teknir og settar tölvur í staðinn. Nemendur eru ósáttir við þessa ráðstöfun. Telja vera nóg 

pláss á tölvuloftinu. Nemendum bent á að reyna að koma með hugmyndir að lausnum. Þessi 

nemendahópur er þó búinn að fá körfuboltavöll og battavöll á sínum ferli í skólanum.  

Nemendur hafa safnað hugmyndum fyrir fund með nemendafélaginu og nefna t.d. skíðaferð og fleiri 

leiktæki á lóðina. Rætt um leiktækin almennt. Verður vísað til skólayfirvalda sem skoða málið við gerð 

fjárhagsáætlunar næsta árs. Foreldrar spurðu hvað nemendur sem ekki væru í íþróttum gerðu í 

frímínútum. Svarið var í pókó og leika sér þar sem búið er að mála leiki á lóðina.  
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Skólabúningar – fyrirspurn frá foreldrum. Ekki hefur verið rætt um þetta hér og ekki hljómgrunnur 

fyrir því. Foreldrum þykir það sjálfsagt og auðveldi alla hluti. Foreldrar geta gert könnun og skoðað 

hver viðhorf foreldra eru. Hægt væri að byrja á t.d. yngra stigi. 

Ástundun í mentor. Foreldrar spurðu um það hvernig væri unnið með stigagjöfina. Hún er fyrst og 

fremst til upplýsingar til foreldra og kennara. Ekki er ætlast til þess að stigin séu rædd við yngri börn 

og núllstillist um áramótin.  

Spurt um hvort til standi til að fá Ipad í skólann. Starfshópur hefur unnið að stefnumörkun varðandi 

tölvu- og upplýsingatækni og mun skila tillögum á næstunni. Mesta áherslan er núna lögð á að fá 

nýjar fartölvur í fartölvuvagninn.  

Fundi slitið kl. 15.58 

Hafdís Bára Kristmundsdóttir 


