
Skólaráðsfundur 18. október 2017 
 

Mætt á fundinn: Margrét Harðardóttir skólastjóri, Guðmundur Thor Ingason 7. HÞ, Kári Kjartansson 7. 

AS, Anna Ágústa Hauksdóttir, Anna Þóra Jónsdóttir, Helga Margrét Pálsdóttir,  Ásta Sóllilja Karlsdóttir.  

(3 forfallaðir)  

 

Dagskrá 

Skólabyrjun, nemendafjöldi og ráðningar starfsmanna: Það hefur gengið nokkuð illa að ráða kennara 

í haust og í fyrsta sinn í langan tíma var ráðinn leiðbeinandi með háskólapróf til kennslu í 4. bekk.  –

Það vantar enn kennara fyrir 2. bekk sem allra fyrst. Nemendafjöldi – nemendur voru 556 í október 

(skólavísir gerði ráð fyrir 527). Í 1. Bekk eru fjórar bekkjardeildir. Líklega þarf að skipta núverandi 4. 

Bekk í fjóra hópa haustið 2018. Spá gerir ráð fyrir 66 nemendum í 1. bekk haustið 2018. 

Námsgögn: nýja fyrirkomulagið – hugmyndin góð en þarf að vanda betur til verks í innkaupum. 

Miðað við 5000 kr. á barn á næsta ári. Þarf að skoða hvaða gögn eru keypt og samræma umgengni 

við gögnin. Stjórnendur munu fara yfir hvað gekk vel og hvað þarf að bæta. Finna þarf bestu leiðir 

varðandi umgengni og skipulag á námsgögnunum. Nemendur þurfa að bera ábyrgð á sínum 

ritföngum.  

Regnboginn. Stefna bæjarins er að það komist allir að í Regnboganum. 240 börn skráði í Regnbogann 

en bara um 12 starfsmenn í byrjun skólaárs. Veruleg undirmönnun.  Fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir 12 

börnum pr. Starfsmann og umsjónarmann að auki. Mikið álag fyrst á haustin. Rætt hefur verið við 

skóladeild um framtíðarskipulag og hvernig leysa megi þetta mál. Klúbbastarfsemi – líkjast smiðjum – 

hafa mælst vel fyrir og verið vinsælar í Regnboganum. Þetta eru 8 klúbbar – aðallega fyrir 3. bekk.  

Höfum haft íþróttasalinn 3 x í viku fyrir Regnbogann en höfum ekki getað notað hann vegna 

manneklu.  

Forvarnarvikan: Hvernig upplifðu foreldrar þessa viku. Mikið í gangi fyrst á skólaárinu. Mætti skoða 

tímasetninguna. Flott slagorð sem fundið var upp í tengslum við þessa viku. Slagorðið: Er síminn 

barnið þitt? Sló alveg í gegn. Foreldrar urðu ekki mikið varir við forvarnarvikuna að öðru leyti en 

foreldrafundinn í Sjálandsskóla.  

Rýmingaráætlun: Verður sett í gang mjög fljótlega. Verið að vinna með verkfræðingi útgönguleiðir og 

fleira.  

Önnur mál.  Árbók 7. bekkjar er í vinnslu. Flækjustigið hefur aukist varðandi uppsetningu nú þegar 

bekkjum er skipt upp eftir 4. bekk.  

Fundi slitið 15:55  

 

 

 

 

 


