
Skólaráðsfundur 28. 11. 2018 

Mættir eru, Tryggvi, Guðrún Eysteins, Eybjört, Ásta Bjarney, Guðný Riba og Þórey Björk 

Farið yfir viðmiðunarstundarskrá sem er í Aðalnámskrá grunnskóla, hvernig kennarar og stjórnendur 

hafa svigrúm til að breyta eftir sínu höfði hvernig stundaskrá. 

Skólanámskrá er margþætt og þar á meðal er starfsáætlunin sem er að verða tilbúin og á að vera 

tilbúin 30. nóvember. Farið yfir efnisyfirlitið og þar kemur allt fram sem tengist skólanum þar með 

talið starfsmenn skólans, frístundastarfið í skólanum. Inn í henni eru allir ferlar sem eru í skólanum 

t.d. agaferlið og annað. Þar koma allar námskrár fram og hægt er að skoða á hverju kennarar byggja 

kennslu sína.  

Farið yfir samræmdu könnunarprófin sem voru í september hjá 7. Og 4.  Bekk. Hvernig raðeinkunnin 

virkar. Útkomur í prófunum eru góð tækifæri fyrir okkur til að bæta okkur í. Strax í þessari áætlun 

okkar erum við að bæta við okkur í lestri og íslensku. 

Farið yfir umbótaráætlun sem var í fyrra og rætt um hversu flott er að fá skólaliðana inn í stofur sem 

stuðningur við nemendur. 

Hugmyndir fyrir umbótaáætlunina. 

Fara yfir skólareglur og viðurlög. Áfram haldandi læsi, endurskoða stoðþjónustuna, passa að allir viti 

nákvæmlega hvert hlutverk sitt er, hvernig ætlum við að nota peningana, viljum við hafa fleiri 

starfsmenn í stoðþjónustuna eða fleiri umsjónarkennara. Það þarf að ákveða hvernig notaðir eru 

peningarnir í búnað í skólanum 

Borðin í stofunum og húsgögnin 

Umhverfisfræðsla fyrir nemendur til að þau beri meiri virðingu fyrir skólalóðinni. 

Taka vel eftir því sem er vel gert og hrósa og hrósa. 

Skólalóðin sjálf 

Matsalurinn of mikil læti og óhreint. 

Umgengni eftir Bakkann. 

Óánægju unglingadeildar með matinn, það er búinn maturinn þegar þau koma í matinn. Þetta er 

vegna þess að margir eru að fara í matinn þrátt fyrir að vera ekki í mat.  

Skáparnir í unglingadeildinni þar eru krókarnir orðnir lélegir. Spurning hvort ætti að setja upp skápa 

fyrir unglingana til að setja upp skápa fyrir yfirhafnir og skó. Spurning hvort hægt sé að setja upp 

fjáröflun.  

Ásta Bjarney talar um að setja upp myndavélar í skólann. 

Fundi slitið kl 9:33. 


