
Skólaráð  

 

Skólaráð 02. 03. 2011                                                                                                   14. fundur  

Mættir: María Pálmadóttir, skólastjóri, Hrönn Bergþórsdóttir, aðstoðarskólastjóri, Selma 

Jónasdóttir, kennari, Bjartey Sigurðardóttir, kennari, Hrefna Nellý  forstöðumaður 

heilsdagsskóla, Mjöll Flosadóttir, fulltrúi foreldra, Saga Sif Gísladóttir, fulltrúi nemenda, 

Arnór Daði Eiríksson, fulltrúi nemenda. Kristín Thoroddsen, fulltrúi grenndarsamfélags og 

Vilhjálmur K. Haraldsson, fulltrúi foreldra boðuðu forföll.  

1. Rekstrarmálin 
 

Kennslutímaúthlutun mun skerðast á næsta skólaári og eru fræðsluyfirvöld að vinna að 

áætlanagerð vegna tímaúthlutunar með skólastjórum. Skólastjórar hvers skóla fyrir sig 

eru kallaðir til fundar í þessari viku og þeim kynntar þær hugmyndir sem uppi eru um 

hagræðingu í þeirra stofnun. Þeir fá svo það verkefni að máta þessar upplýsingar við 

sinn skóla og stefnt er að fundi aftur í næstu viku þar sem áfram verður unnið að 

frekari útfærslu vegna hagræðingar. 

 

Upplýst hefur verið að sett verði viðmið vegna fjölda skólaliðastöðugilda í hverjum 

skóla og þá stuðst við nemendafjölda. Samskonar viðmið verða sett vegna 

heilsdagsskólans auk þess sem starfshópur vinnur að endurskoðun á fyrirkomulagi 

þeirra mála. Þessi hópur mun skila af sér tillögum í lok mars. Ekki verður heimild fyrir 

stöðu matráðar og þegar hafa verið gerðar ráðstafanir þess vegna. Verið er að 

endurskoða fyrirkomulag á ræstingu og þeirri vinnu á að ljúka í lok mars. 

 

2. Foreldrakönnun 
 

Niðurstöður kynntar fyri skólaráði, einnig búið að kynna fyrir starfsmönnum og birtar 

á heimasíðu.  

 

3. Nemendakönnun 
 

 Niðurstöður kynntar fyri skólaráði, einnig búið að kynna fyrir starfsmönnum og birtar 

á heimasíðu.  

 

4. Skólaþing 
 

Lagt er til að skólaþing verði haldið þann 12. aprí kl. 18:00 – 20:00. Fjallað verður um 

námsmat og námsmatsstefnu með þátttöku foreldra og kennara.  

 

5. Önnur mál 
  
 a.  Drög að skóladagatali lögð fram. 

b. Rætt um samræmingu á heimanámi milli árganga og hvort það ætti að vera í 

leyfum nemenda. Bent á heimanámstefnu skólans. 

c. Rædd voru samskipti kennara og foreldra í unglingadeild. Foreldrafulltrúar 

lögðu áherslu á að ekki væri safnað upp umkvörtunum þar til að foreldradögum 

kæmi heldur hefðu kennarar samband heim jafnt og þétt og að skráningakerfi 

væri virkt. 


