
Skólaráð 
mánudaginn 18. nóvember kl. 15:00 í Gerðaskóla 

 
Mættir: Jón Ragnar formaður foreldrafélagsins, Kristjana frá foreldrafélaginu, 
Guðrún kennari, Berglind nemandi, Dominik nemandi, Rakel nemandi, Guðjón Árni 
aðstoðarskólastjóri og Eva Björk skólastjóri. Fjarverandi: Jóhanna kennari, Sigurdís 
almennur starfsmaður og Elsa fulltrúi nærsamfélagins. 
 
1. Starfsáætlun 
Umræða um starfsáætlun og hún samþykkt.  
 
2. Fartölvur á unglingastigi  og ipad 
Eva sagði frá því að Chromebook tölvur hefðu verið keyptar fyrir 8. – 10. bekk og 
það væri verið að þróa vinnu með þær.  Hver nemandi er með eina tölvu  sem hann 
hefur aðgang að í skólanum. Nemendur sögðust vera ánægðir með þessa þróun. 
Kennarar í 1. – 7. bekk eru með nokkra ipada sem þeir sjá um og hafa alfarið aðgang 
að. Einnig er til bekkjasett sem hægt er að skrá sig á. Kennarar eru að móta þessa 
vinnu. 
 
3. Stækkun skólans  
Eva sagði frá vinnu vinnuhóps sem fór af stað síðasta skólaár, vinnuhópurinn skilaði 
greinargerði í vor til bæjarráðs um að hafist væri handa við stækkun skólans í átt að 
íþróttahúsi strax í haust. Nú er búið að skipa nýjan vinnuhóp og sá hópur hefur ekki 
verið kallaður saman ennþá.  
 
 
4. Aðgerðaráætlun vegna hegðunarvandkvæða 
Eva sagði frá vinnu sem stjórnendur eru að huga að núna með samræmingu á 
aðgerðum við inngrip starfsmanna vegna hegðunarvanda nemenda.   
 
 
5. Önnur mál 
 
Eva sagði frá því að Sara og Ásta kennarar hafi farið á ráðstefnuna UTís.  
 
Jón Ragnar sagði að foreldrafélagið væri núna að huga að leikhúsferðum með 4. og 9. 
bekk. Fjórði bekkur fer á sýninguna Mamma klikk í næstu viku og  það er verið að 
skoða ferð með 9. bekk eftir jól. Ákveðið hefur verið að vera með fjölskyldusamveru 
11. desember á sal skólans. Foreldrafélagið í samvinnu við skólann ætlar að fá Krissa 
löggu til að koma með fyrirlestur fyrir foreldra og nemendur á unglingastigi. 
Timasetning er í vinnslu. Jón Ragnar bað fulltrúa nemenda að ræða í nemendaráði 
með leikrit fyrir 9. bekk og hvort þau hefðu áhuga á að fá einhverja fyrirlesara í 
skólann. 
 


