
Skólaráðsfundur 27. september 2018 

Mættir eru: Þórey Björk fulltrúi kennara, Eybjört Ísól fulltrúi nemenda, Lúkas fulltrúi nemenda, Ásta 

Bjarney skólastjóri, Svava Bernhard fulltrúi foreldra, Guðný Inga fulltrúi foreldra, Guðný Riba fulltrúi 

kennara. 

Vantar: Guðrúnu Eysteinsdóttur sem er fulltrúi starfsmanna. 

Fyrsti skólaráðsfundur vetrarins, byrjað var að skrá niður þá sem eru í skólaráðinu og kynnt hvernig 

nemendur voru kosnir af sínum samnemendum. 

Farið yfir reglugerðina tengda skólaráðum og kynntar helstu reglur og hvaða verkefni standa fyrir 

dyrum hjá skólaráðinu. 

Fyrsta verkefni skólaráðsins er að gera starfsáætlun þar sem kemur fram tíðni funda og hvernig þeir 

eru boðaðir. Ásta Bjarney ætlar að gera fundaáætlunin fyrir allt skólaárið og minnt verður á þá með 

viku fyrirvara. Einnig eiga öll mál að koma með viku fyrirvara. Búið er að setja niður fundi þar sem 

komið verður saman einu sinni í mánuði. Dagsetningar funda voru samþykkt einróma. 

Lúkas kom með þá hugmynd að fá Tryggva í Bakkaseli sem fulltrúa grenndarsamfélagsins og var það 

samþykkt og þótti þetta góð hugmynd, Ásta Bjarney ætlar að tala við hann. 

Farið yfir drög af skipulagi skólaráðsins, hvað er verið að fara í á hverjum fundi. 

Skipulag skóladagatalsins, spurt er hvort megi færa starfsdaginn 3. október yfir á 5. Október þar sem 

þá er starfsdagur leikskóla. Það var samþykkt einróma. 

Óskað verður eftir því að hafa jólamatinn sama dag og jólafatadagurinn er. 

Hafa rauðan dag þegar skreytingardagurinn er. 

Rætt er samræmd próf hvernig þau eru sett upp og fyrir hvern þau eru. 

Lúkas vill að Ásta Bjarney tali við 9. Bekk um að þau þurfi ekki að hafa áhyggjur og vera stressuð yfir 

samræmdu prófunum. 

Lúkas talaði um að 10. Bekkur hafi verið ánægður með að vinna lokaverkefnin en ekki að vera mikið í 

lokaprófum. 

Allir eiga að ganga um skólann og koma með hugmyndir um það sem þarf að bæta og laga, tengt 

öryggi og aðbúnaði nemanda. 

Talað eru um heimasíðu skólans og facebook. 

Fundi er slitið kl 9:50 

 


