
Fundargerð 

Skólaráðsfundur þann 3. október 2019 

Kl. 08:30 – 09:30 

 

Mættir voru: Ásta Bjarney, Nikki (7. b.), Rafael (10. b), Guðrún Eysteins, Guðný Riba, Kría og Anna Margrét 

 

1. Enginn mætti frá grenndarráði, en samþykkt var að athuga hvort Tryggvi gæti haldið áfram. 

Ef ekki, þá væri hægt að athuga með Jennu. 

 

2. Farið yfir hvenær við ætlum að hittast, Ásta Bjarney skráði niður netföng og fundaráætlun 

samþykkt (sjá nánar inni á sameiginlega svæðinu í skólaráðsmöppunni). 

 

3. Kría mun sjá um fundargerðir og Guðný verður Rafael og Nikki til halds og trausts og sérlegur 

tengiliður. 

 

4. Farið verður yfir líðankönnunina sem var send heim með nemendum þegar Ásta er búin að 

vinna úr upplýsingum. 

 

5. Lestrarniðurstöður voru skoðaðar og allir sammála um að þar verði að halda vel á spöðunum. 

 

6. Ásta Bjarney fór yfir starfsáætlun ráðsins og hún samþykkt. 

 

7. Lýsing á starfsemi skólaráðs er komin inn á heimasíðu Breiðholtsskóla og síðan verður 

nöfnum nýrra fulltrúa bætt við. 

 

8. 35 nýjar Chrom-tölvur eru komnar í hús – þá eru í það minnsta 65 stykki til. 

 

9. Farið var yfir skóladagatalið; það verður frí 2. janúar í skólanum en foreldrar og nemendur 

hafa í gegnum tíðina verið í samvinnu við stjórnendur um staðsetningu starfsdaga o.fl. 

 

10. Þemavika frá 6.-8. nóvember; yfirskriftin er Félagsfærnidagar. Stig skólans funda um nánari 

útfærslu í samvinnu við stjórnendur. 

 

11. Farið var yfir skólareglur. Þyrftum að bæta ýmsu við reglurnar eins og varðandi íþróttafatnað, 

próftökur, tölvunotkun, bókasafnið o.fl. 

 

12. Talað var um umgengni í húsinu – unglingagangurinn var bónaður og kostnaðurinn voru 

„litlar“ 300.000 kr. – Hefði verið hægt að gera ýmislegt annað skemmtilegra fyrir þann 

pening. 

- Guðrún óskar eftir fleiri hjólagrindum, enda margir sem nýta sér þannig farkosti. 

 

13. Samþykkt var að  fara yfir skólasóknarkerfið. 

 

14. Önnur mál: Rafael spurði hvort hægt væri að gera námið verklegra og það var vel tekið í það 

– nefndar voru útfærslur úr öðrum skólum, eins og að útbúa stuttmynd upp úr Laxdælu og til 

dæmis að endurvekja starfskynningar fyrir efsta stig. Allir sammála um að vera opnir fyrir 

hugmyndum um að gera hefðbundið nám verklegra fyrir þá sem vilja. 


