
Skólaráðsfundur 21. mars 2022 kl. 14:10 

Mættir: Katrín Cýrusdóttir skólastjóri, Ingibjörg Kristinsdóttir fulltrúi kennara og ritari, Helga Ásdís 

Jónasdóttir fulltrúi foreldra, Svava Þorsteinsdóttir fulltrúi foreldra, Erla Bára Ragnarsdóttir fulltrúi 

nærsamfélags og Kristín Ómarsdóttir fulltrúi kennara.  

 

Dagskrá: 

1. Skóladagatalið – farið yfir skóladagatal næsta árs og það lagt til samþykktar. Þó á eftir að 

leggja það fyrir kennarahópinn til umsagnar. Fulltrúi kennara kemur með athugasemd um að 

starfsdagar á skólatíma eru að mestu festir af utanaðkomandi aðilum og eru oft á tíðum í 

engu samræmi við skólastarfið og þörf kennara til undirbúnings. Þessu þarf að breyta þar 

sem starfsdagar kennara eru ætlaðir til undirbúnings og faglegs starfs ekki með þarfir 

foreldra í huga.  

2. Skólabúðir - breytingar 

a. Reykir – áttu að vera 16.-20. maí en einhver misskilningur hefur verið og nú eru þau 

skráð 23.-27. maí en uppstigningardagur kemur á fimmtudeginum og þá koma þau 

heim einum degi fyrr. Nemendur og kennari fá frí á föstudeginum.  

b. Úlfljótsvatn – verða bara í eina nótt en ekki tvær. 5. bekkur á núna að fara en þar sem 

6. Bekkur fékk ekki að fara í fyrra þá mega þau fara núna.  

c. Vorhátíð færð – til 19. maí kl. 16.30-18:30 vegna ferðar 7. bekkjar á Reyki.  

3. Skipulag skólastarfs á næsta skólaári 

a. Nemendum fækkar sem krefst annarrar nálgunnar.  

b. Teymiskennsla verður milli árganga 

4. Umbótaáætlun – tillögur og áherslur 

a. Uppeldi til ábyrgðar – starfsfólk í námsferð til Kanada 

b. Upplýsinga og tæknimennt – verðum áfram leiðandi á því sviði 

i. Erum að fá ipada fyrir heilan árgang 

ii. Cromebook – vélar á hvern nemanda skólans 

iii. Efla teymiskennslu 

iv. Val á miðstigi 

v. Leiðsagnarnámið  

vi. Efling læsis 

vii. Heilsuefling  - teymi virkt 

viii. Grænfáninn – teymi virkt 

ix. Samstarf heimilis og skóla – endurskoða þarf foreldraáætlunina 

x. Jafnréttis- og lýðræðisefling  

5. Styrkumsóknir 

a. Menntastefnan 

i. Val á miðstig – fengum styrkinn 

ii. Samstarfsverkefið Velkominn í hverfið okkar 

b. Endurmenntunarsjóður Grunnskóla 

i. Teymiskennsla og hæfnimiðað verkefnanám 

ii. Samstarfsverkefni skólanna í hverfinu – Velkominn í hverfið okkar 

c. Sprotasjóður 

i. Teymiskennsla og hæfnimiðað verkefnanám 

ii. Velkomin í hverfið okkar  

6. Foreldrakönnun 



a. Verður send út í mars 

b. Umræða um kennsluframkvæmd næsta vetrar og mikilvægi þess að fá upplifun 

foreldrar af núverandi fyrirkomulagi þ.e. samkennslu árganga . 

Fundi slitið k. 15:25 

 

 

 


