
Skólaráð 

miðvikudagur 1. desember kl. 16:00 á kaffistofu skólans 

Mættir: Særún Lilja Eysteinsdóttir fulltrúar nemenda, Bára Bragadóttir fulltrúi 

grenndarsamfélagsins, Bryndís Knútsdóttir og Karen Ingimundardóttir fulltrúar kennara, Bára 

Kristín Þórisdóttir fulltrúi starfsfólks, Eva Björk Sveinsdóttir skólastjóri og Guðjón Árni 

Antoníusson aðstoðarskólastjóri. Fjarverandi: Anna Björk Erlingsdóttir og Hildur Ágústsdóttir 

fulltrúar foreldra og Hafþór Ernir Ólason. 

 

1. Desember 

Guðjón fór yfir desember dagskrána. Dagskráin var send í tölvupósti á foreldra og er á 

heimasíðu. Særún Lilja sagði frá því að nemendaráðið væri að skipuleggja þemaviku í 

desember. Þá væri ákveðið jólaþema fyrir hvern dag í þeirri viku. 

2. Ytra mat 

Eva Björk sagði frá því að dagana 30. nóvember – 2. desember væru matsaðilar frá 

menntamálastofun í skólanum. Markmið matsins er að hafa eftirlit með gæðum starfs í 

grunnskólum landsins. Matsþættir skiptast í fernt. Stjórnun og forysta, nám og kennsla, innra 

mat og einstaklingsmiðað nám. Skólinn fær skýrslu um matið í janúar. 

3. Friðgaður 

Eva Björk sagði frá starfsemi Friðgarðs. Í Friðgarði starfa 2 þroskaþjálfar ásamt leiðbeinanda. 

Ráðgjafaþroskaþjálfi er yfir Friðgarði og verður mikið þróunarstarf þar í vetur. Nemendur koma 

mismikið í Friðgarð, sumir eru þar til lengri tíma en aðrir koma nokkra tíma í viku. Það er alltaf 

markmiðið að nemendur öðlist færni til að vera sem mest með bekkjarfélögum. Aðkoma 

stuðningsfulltrúa er að flestum nemendum sem koma í Friðgarð og stýrir ráðgjafaþroskaþjálfi 

þeim í sinni vinnu. Í Friðgarði eru kennslusvæði, skynörvunarherbergi, spilaherbergi og 

hvíldarherbergi. 

4. Önnur mál 

Særún Lilja ræddi fundartíma hjá nemendaráði. Ráðið fundar í hádeginu og eru nemendur að 

skila sér illa á réttum tíma og því er lítill tími til að ræða málin. Rætt var hvort það væri 

hugsanlega betra að funda í frímínútum á morgnana og taldi Særún Lilja það kannski henta 

betur. Eva Björk ætlar að ræða það við Jón Ragnar og Jóhönnu Maríu. 

Umræða um hitalagnir undir fótboltavellinum. Lagnir eru til staðar en það á eftir að tengja. 

Málið er hjá byggingarfulltrúa. 

Umræða um lýsingu í stofum. Særún og Hafþór ræddu á síðasta fundi um mikla lýsinu. Guðjón 

kannaði málið og ræddu stjórnendur hvort það væri hægt að setja dimmer. Málið er í skoðun.  



Á síðasta fundi ræddu Særún Lilja og Hafþór um hita/kulda í stofum. Miklir öfgar. Guðjón er 

búin að ræða við skipulags- og umhverfissvið. Það er búið að skipta um allt á unglingagangi og 

fá fagaðila til að yfirfara loftræstikerfið. Það er eins og það slái reglulega út. Ekki hefur enn 

fundist laus á þessu.  

Umræða um skautaferð. Hefð hefur verið fyrir því að fara á skauta í janúar með 5. – 10. bekk. 

Umræða um að skauta á síkinu en í dag eiga fáir skauta heima hjá sér.  

 

Fundi slitið kl. 17:00 

Næsti fundur verður í febrúar. Eva Björk sendir fundarboð. 


