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Dagskrá: 

1. Áherslur skólaársins 2022-2023 

a. Farið yfir helstu áherslur næsta árs.  

b. Umræður um verkefnamiðað þemanám og hvernig slíkt er útfært. 

2. Kennarar og bekkjarskipan skólaárið 2022-2023 

a. Kennarar kynntir og hvernig skólastarfinu verður háttað og með hverjum. 

b. Meiri verkleg kennsla en í vetur. Smíðakennari, leiklistakennari og 

heimilisfræðikennari koma til starfa inn í val á miðstigi. Skólinn hlaut styrk fyrir 

leiklistarkennslunni frá Reykjavíkurborg.  

c. Umræða um stuðning og hvernig hann kemur inn samkvæmt nýjum 

úthlutunarreglum Reykjavíkurborgar. 

d. Styrkur fékkst úr Sprotasjóði til að ráða verkefnastjóra til að stýra innleiðingu um 

verkefnamiðað þemanám og teymiskennslu. Skólinn fékk 2 milljónir. 

Verkefnastjórinn heitir Anna María Þorkelsdóttir hefur verið ráðin í verkið og mun 

hefja störf á endurmenntunardögum í ágúst. Einnig sótti skólinn um í 

endurmenntunarsjóð grunnskóla hjá Reykjavíkurborg vegna þessa verkefnið og fékk 

hann fyrir fyrirlestrum. 

e. Skólinn sótti einnig um styrk fyrir íslenskuþorpinu og hlaut skólinn þann styrk einnig.  

3. Ráðningarmál 

a. Kennari að hætta störfum eftir langan og farsælan feril við skólann auk tveggja 

stuðningsfulltrúa. 

b. Starfsmaður frá Matartímanum kemur inn í skólann til að sjá um matartíma nemenda 

og mun starfsmaður í eldhúsi hætta störfum. 

c. Stefnt er að því að ritari skólans sem verið hefur verið í veikindaleyfi komi aftur til 

starfa á haustdögum.  

4. Skipulag og framkvæmdir á árinu 

a. Nemendafjöldi verður í kringum 140. 

b. Vantar fulltrúa foreldra í skólaráð  fyrir tímabilið 2022-2024. 

c. Hljóðeinangrun verður lokið í sumar. 

d. Framkvæmdir á skólalóð frestast til sumarsins 2023. 

e. Tillögur fulltrúa foreldra í skólaráði að úrbótum, einhverjar tillögur hafa komist til 

framkvæmdar nú þegar en alls ekki allt. 

f. Fyrirhuguð skoðun á loftræstikerfinu í haust. 

5. Vorskipulag 2022 

a. Farið yfir það skipulag sem nú þegar hefur verið sent út frá skólanum. 

6. Önnur mál 

a. Fulltrúi foreldra ræddi um nýtt matskerfi vegna stuðnings við nemendur sem 

Reykjavíkurborg er að taka í notkun vegna úthlutunar á fjármagni til skóla. 


