
Skólaráðsfundur 25. nóvember 2021 kl. 8:30 

Mættir: Ríkharður fulltrúi nemenda, Ída fulltrúi nemenda, Helga Ásdís fulltrúi foreldra, Svava fulltrúi 

foreldra, Kristín fulltrúi kennara, Ingibjörg fulltrúi kennara og Katrín skólastjóri. 

1. Mat á skólastarfi 

a. Lesfimipróf; eru framkvæmd i september, janúar og maí. Margir nemendur lækka á 

milli skólaára þ.e. frá maí fram í september. Farið yfir ástæðu þess að einn árgangur 

sker sig úr með slaka niðurstöðu. Lestrarhópar eru farnir aftur af stað eftir smá hlé í 

október. Verkefni voru send heim með nemendum til þjálfunar.  

b. Lesmál; tekur við af prófinu Læsi sem kemur frá Menntamálastofnun. Samanburður 

við landið eins og gert var með Læsi 2.  

c. Talnalykill í 3. bekk;  

d. Samræmd könnunarpróf, hafa verið lögð af i haust en gefið hefur verið út að þau 

verði í vor.  

e. Orðarún: lesskilningspróf í janúar og maí. 

f. LOGOS: greinandi próf á lesblindu og öðrum lestrarerfiðleikum, einstakir nemendur 

eru settir í þetta próf 

g. Skólapúls; virkni nemenda og líðan 

h. Foreldrakönnun: á vegum skólans. Spurt um líðan, ástundun, hvað áhrif vilja 

foreldrar hafa í skólanum sbr. matinn, heimanám, kennsluhætti. Fulltrúar í skólaráði 

eru beðnir um að koma með tillögur að þáttum sem hægt er að spyrja um. Ein tillaga 

er að spyrja varðandi foreldraviðtöl, eitt eða tvö á ári. Önnur tillaga að spyrja um 

hvernig upplifun foreldra er varðandi samtal og tengsl við kennara. Skólastjóri kom 

með nokkra punkta varðandi það efni sem hægt er að skoða.  

i. Viðhorfskönnun á vegum SFS 

j. Foreldraviðtöl: hafa tvö á ári frekar en eitt. Mikilvægt að foreldrar og kennari hittist 

ásamt nemanda að hausti og eigi samtal um markmið fyrir nemandann.  

k. Snerpusamtöl starfsmanna: verður 3-4 sinnum á ári. Skólastjóri sér um þau. Þau eru 

að hefjast um þessar mundir. 

l. Starfsmannakönnun á vegum SFS; könnun er einnig gerð meðal foreldra 

2. Umbótaáætlun  

a. Skólinn vinnur mikið að því að efla læsi. Skólinn er móðurskóli i Byrjendalæsi og eru 

allir kennarar á yngsta stigi á smiðjum á vegum HA.  

b. Leiðsagnarnám er viðhaft hér í skólanum. Verið er að rifja upp og vinna markvisst að 

því að allt nám í skólanum  

c. Markvisst nám í upplýsinga- og tæknimennt. Við erum svokallaður „googleskóli“ þar 

sem nemendur á miðstigi eru allir með sínar tölvur og er unnið markvisst í að koma 

nemendum inn í að vinna í því umhverfi. Skólinn var að fá viðbót við tölvukostinn og 

mun þau auðvelda innleiðingu á tæknilegum úrlausnum. 

d. Lýðræði nemenda er virkt í skólanum enda sitja nemendur í skólaráði. 

e. Heilbrigði og velferð nemenda er studd af heilsuteymi skólans sem sér um allskonar 

viðburði sem tengjast heilbrigði og hreyfingu. Val á miðstigi er með áfanga þessu 

tengt. Útikennsla á yngsta stigi styður þetta einnig. Maturinn í skólanum er partur af 

þessu.  

f. Samskipti við skólasamfélagið í endurskoðun 

g. Upplýsingar frá skólanum fara fram í gegnum tölvupóst að mestu leiti en sumt fer inn 

á Mentor. Mikilvægt að foreldrar séu virkir í að fylgjast með til að allir séu á sömu 

blaðsíðu hvað varðar það sem um er að vera í skólanum. 



h. Teymiskennsla í þróun í skólanum og verður unnið að því áfram 

i. Teymi skólans þetta árið eru, Lestarteymi, Upplýsingateymi, Leiðsagnarteymi, 

Uppeldi til ábyrgðar og Heilsuteymi.  

j. Jafnréttismál, vinnum almennt með það. Skólinn er með regnbogavottun og verður 

stofnað teymi um forvarnarmál eftir áramót. Mikilvægt að kynna þetta fyrir 

foreldrum sem dæmi er að kynna Regnbogavottunina, í hverju felst að vera með 

þessa vottun.  

k. Rekstur skólans þarf að vera í jafnvægi og fylgir tap/hagnaðar rekstur inn á næsta 

fjárhagsár og hefur áhrif á það með hvaða hætti skólinn er rekinn það ár.  

3. Önnur mál 

a. Umræða um að gera svörun um val á miðstigi rafrænt og fylgja þar með eftir að vera 

Grænfána skóli. 

Fundi slitið kl 9:22 


