
11. nóvember 2021 

Mættir eru: Katrín, Erla Bára, Sigrún, Ingibjörg, Helga Ásdís, Kristín, Ríkharður og Ída María 

Dagskrá fundarins: 

1. Starfsáætlun Húsaskóla 

Farið var yfir þær athugasemdir sem meðlimir ráðsins höfðu sent á skólastjóra. Rætt var að 

uppfæra áætlunina án ártala þ.e. að í þeim þáttum starfsins sem eru eins eða að mestu eins 

ár frá ári þá séu ártöl ekki höfð með. Á forsíðu áætlunarinnar kemur ártal skólaársins fram. 

Farið var yfir viðmiðunarstundaskrá út frá Aðalnámskrá Grunnskóla og hvernig tímarnir 

skiptast í Húsaskóla. Kennsluáætlanir voru kynntar fyrir fundarmönnum og farið yfir hvernig 

þematengt nám brýtur upp þau viðmið sem viðmiðunarstundaskráin setur. Samþætting í 

gegnum þemu og samkennslu gerir það að verkum að skýr skil á milli faga verða minni og eitt 

verkefni getur verið unnið út frá nokkrum námsgreinum og því liggja fleiri tímar undir. Sem 

dæmi um þetta eru smiðjur á miðstigi þar sem náttúrufræði og samfélagsfræði liggja til 

grundvallar tímafjölda í stundatöflu nemenda en svo eru verkefnin unnin einnig í íslensku og 

stærðfræði, upplýsingatækni og lífleikni.  

2. Niðurstöður lesfimiprófa 

Farið var yfir niðurstöður lesfimiprófa frá því í september og borið saman við niðurstöður frá 

því í maí. Farið var yfir með hvaða hætti lestrarteymi skólans hefur lagt til viðbrögð við 

niðurstöðum ákveðinna árganga og hvernig yrði unnið með það í framhaldinu. Áhyggjur eru 

varðandi einstaka niðurstöður og var rætt mikilvægi þess að fylgja þeim eftir. Lestraráætlun 

skólans er á heimasíðu hans.  

3. Samkennsla og þematengt nám 

Samkennsla árganga var kynnt og farið yfir með hvaða hætti hún er í vetur í skólanum. 

Fulltrúar nemenda lýstu sinni upplifun af henni og hvað þeim finnst gott og hvað mætti betur 

fara. Rætt var mikilvægi þess að kynna nemendum í 4. bekk fyrir þessu fyrirkomulagi sem er 

á miðstigi í vor og kom upp sú hugmynd að á vordögum yrðu þau með núverandi 5. og 6. 

bekk í einhverju verkefnum til að kynnast verðandi samnemendum. Einnig var kynnt að á 

næsta skólaári mun samkennsla vera á miðstigi þegar 5.-7. bekkur munu verða einn 

námshópur.  

 

Fundargerð ritaði  

Ingibjörg Kristinsdóttir.  

 


