
Húsaskóli, Dalhúsum 41, 112 Reykjavík, s: 5 676 100  www.husaskoli.is 
 

                                                                          Drög af starfsáætlun skólaráðs fyrir skólaárið 2020-2022 

 

Mánuður Verkefni Ákvarðanir og ábyrgðaraðilar 

September Kynning nýrra fulltrúa ef breyting hefur orðið 
Boðun funda, dagskrá, fundarritun og fundartími (í upphafi kjörtímabils) 
Skipan og verkefni skólaráðs (nýir fulltrúar/ upphaf kjörtímabils) 
Val fulltrúa grenndarsamfélagsins (í upphafi kjörtímabils) 
Farið yfir skiplag skólaársins, skóladagatal og skipurit rifjað upp 
Drög að starfsáætlun skólaráðs 
Gengið um skólann og skoðað hvað er gott og hvað þarf að bæta. (sbr. Hlutverk  
skólaráð í lögum: Fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð 
nemenda). 
Farið yfir handbók um skólaráð. 

Fundargerðir skólaráðs eru birtar á heimasíðu 
innan viku eftir hvern fund. 

Október Viðmiðunartafla samkvæmt aðalnámskrá 
Skólanámskrá 2021-2022 
Starfsáætlun  2021-2022 
Samkennsla árganga 
Teymiskennsla 
Þematengt nám 
Niðurstöður lestrarprófa í sept. 
Menntastefna Reykjavíkur 
Efla læsi – ný læsisstefna 
Heilsueflandi skóli – helstu verkefni 
Grænfánaverkefnið-helstu verkefni 
Leiðsagnarnám- helstu verkefni 
Uppeldi til ábyrgðar-helstu verkefni 
Velkomin í hverfið – Íslenskuþorpið þróunarverkefni í Grafarvogi og Kjalarnesi 
Upplýsinga og tækninám- helstu verkefni 
Vinaliðar- helstu verkefni 

 

Húsaskóli 
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Val á miðstigi-  
Aukið nemendalýðræði – koma á fundi með nemendaráði og foreldrafélagi 

Nóvember Mat á skólastarfi í Húsaskóla 2020-2021 
Áherslu og umbótaáætlun yfirfarin  

 

Mánuður Verkefni Annað 

Janúar Könnun á einelti ? 
Mat á skólastarfi – staðan tekin – hvað viljum við meta á vorönn í foreldrakönnun 

 

Febrúar Fjárhagsstaðan í lok árs  2021 
Skóladagatal, kynning og umræða 
Tillögur að umbótaáætlun  og helstu áherslum næsta árs - vinnsla 
Undirbúningur að skipulagi næsta skólaárs 

 

Apríl Rekstraráætlun  og fjárhagsáætlun fyrir árið 2022 lögð fram   
Skóladagatal, umræða og afgreiðsla 
Nemendafjöldi næsta skólaárs 
Niðurstöður Talnalykils fyrir 3.bekk kynntar 

 

Maí Skiplag næsta skólaárs - ráðningarmál 
Skipulag næsta skólaárs  - bekkir  - stundatöflur – breytingar? 
Fyrirhugaðar framkvæmdir ef einhverjar eru 
Skipulag vordaga og skólaloka 
Tillögur skólaráðs fyrir umbótaáætlun næsta skólaárs 
Drög að verkefnaáætlun næsta skólaárs. 
 
Skólaráð næsta vetur - skipan Skipulag næsta skólaárs 

 

 

 

 

 

 


