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Skólaráðsfundur Húsaskóla  
mánudaginn 31. október 2022 kl. 9:10 í stofu 47 

 

Mættir: Eyvör Daníela Sveinsdóttir og  Ríkharður Berg Ívarsson fulltrúar nemenda, Harpa Björgvinsdóttir og Helga 

Aldís Jónasdóttir fulltrúar foreldra, Ingibjörg Kristinsdóttir og Kristín Ómarsdóttir fulltrúar kennara, Erla Bára 

Ragnarsdóttir fulltrúi grenndarsamfélags, Hólmfríður G. Guðjónsdóttir, settur skólastjóri v/fjarveru sitjandi 

skólastjóra. Að ósk sitjandi skólastjóra sat aðstoðarskólastjóri, Jóna Rut Jónsdóttir fundinn og greinir frá drögum að 

starfsáætlun Húsaskóla.   

Þetta gerðist: 

1. Kynning fulltrúa 

Farið hringinn og hver og einn kynnti sig og fulltrúi hverra þeir sitja í ráðinu. Farið yfir þær upplýsingar sem 

fyrir liggja. Hólmfríður mun laga það sem er rangt, sbr. rafræn glær, og setur í starfsáætlun skólans.  

 

2. Farið yfir fundaráætlun 2022-23 

Áætlun vetrarins kynnt og ákveðin var breyting á einni dagsetningu. 

 Fundaráætlun skólaársins: 

• fundur 31. okt. 2022 kl. 9:10-10:10 

• fundur 28. nóv. 2022 kl. 9:10-10:10? 

• fundur 25. jan. 2023 kl. 9:10-10:10 

• fundur 1. mars 2023 kl. 9:10-10:10 

• fundur 26. apríl 2023 kl. 9:10-10:10 

• fundur 24. maí 2023 kl. 9:10-10:10 

 

3. Farið yfir hlutverk skólaráða og handbók um skólaráð 

Farið yfir þau lög sem gilda um skólaráð. Handbók um skólaráð skimuð 

https://reykjavik.is/sites/default/files/handbokskolarad_150615.pdf  

Skólastjóri fer yfir hvað er rætt og hvað ekki á fundum skólaráðs. Aldrei er fjallað um mál einstakra nemenda 

og/eða skólastarfsmanna heldur starf skólans. Ráðið starfar sem ráðgefandi aðili í málefnum skólans. Fjallað 

um erindi sem ráðinu berst og þess að funda með ráðum skólans s.s. Stjórn nemendafélagsins til að rödd 

nemenda sé virk innan skólans og þeir fái vettvang innan skólastarfsins til að koma sínum málum á framfæri 

og finna leiðir til að upplýsa skólafélaga um stöðu mála sem þeir reka fyrir ráðinu hverju sinni.  

Fundargerðir sendar út til fulltrúa til yfirlestrar áður en þær eru settar á heimasíðu skólans til birtingar.  

 

4. Drög að starfsáætlun skólans 2022-23 

Jóna Rut Jónsdóttir, aðstoðarskólastjóri Húsaskóla fór aðeins yfir hana. Skila á áætluninni fyrir lok nóvember 

til SFS. Lagt til að sá hluti sem snýr að nemendum sé sendur til umsjónarkennara þeirra nemenda sem sitja í 

ráðinu og gefa þeim tækifæri til að lesa yfir það efni og koma með tillögur og athugasemdir. Lagt er til að 

umsjónarkennara gefi nemendunum rými í verkefnum vikunnar til að sinna þessum málum. Unnið er að því 

að einfalda starfsáætlunina og setja linka á lög, reglugerðir og heimsíður í stað þess að vitna beint í þau. 

Starfsáætlun verður send út til skólaráðsfulltrúa til yfirlestrar og athugasemda. Í ljósi þess að stjórnendur eru 

frá vegna veikinda er ákveðið að óska eftir undanþágu á skiladagsetningu. Mögulega verður sett á stuttur 

fundur í desember til að samþykkja áætlunina. 
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5. Önnur mál 

a. Ávaxtastund 

Fulltrúi foreldra kemur með ósk um að ávaxtastund verði aftur tekin upp í skólanum. Setja 

inn áskrift eins og hádegismatinn inn í Völu. Fulltrúi kennara kemur með athugasemd þess 

efnis að ekki sé hægt að ætla kennurum að sjá um þetta. Spurning hvort hægt er að finna 

aðra úrlausn á málunum. Aðstoðarskólastjóri tekur að sér að skoða hvaða möguleikar eru í 

boði.  

b. Baðvarsla í sundtímum 

Frá fulltrúa foreldar. Svo virðist sem baðvarsla í sundlauginni sé ábótavant. Ákveðið var á 

fundinum að skólastjórnendur myndu hafa samband við forstöðumann laugarinnar og óska 

eftir úrbótum á þessum efnum. Staðan yrði svo tekin á næsta fundi og fulltrúar foreldra hafa 

samband við aðra foreldra í hverfinu ef ekki yrði komin ásættanlegar úrbætur.  

c. Einkunnir á miðstigi 

Fulltrúi foreldra velti fyrir sér af hverju einkunnir á miðstigi í Húsaskóla séu ekki í bókstöfum 

heldur viðmiðum s.s. hæfni náð, á góðri leið o.s.frv. Fulltrúi kennara benti á að Aðalnámskrá 

grunnskóla er eingöngu með viðmið í bókstöfum við lok 10. bekkjar og hafa kennarar því ekki 

nein opinber viðmið til að styðjast við ef gefa á í bókstöfum. Ef kennarar eru að nota bókstafi 

þá eru þeir sjálfir að setja sér viðmið fyrir matið og þá er það orðið persónulegt mat 

kennara/kennarahópa sem ræður því við hvað er miðað til að nemandi fá t.d. A. Svo virðist 

sem munur sé að námsmati milli skóla í hverfinu og margir eru með bókstafi við mat á 

verkefnum en ekki hér.  

 

  Ekki fleira tekið fyrir, skólastjóri þakkaði skólaráðsfulltrúm fyrir fundinn og sleit honum. 

Fundargerð skráði, 
            Ingibjörg Kristinsdóttir 
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