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Þriðji fundur skólaráðs þann 16.01.2018 kl. 8:30 í Melkoti. 

Skólaráð skipa eftirtaldir fulltrúar skólaárið 2017-2018. (Mættir fulltrúar eru feitleitraðir).  

Friðþjófur Helgi Karlsson skólastjóri, Davíð Smári Jóhannsson fulltrúi foreldra, 

Guðlaug Harpa Gunnarsdóttir fulltrúi foreldra, Guðmundína Kolbeinsdóttir fulltrúi 

kennara, Hrefna Óskarsdóttir fulltrúi kennara, Ingibjörg Birna Ólafsdóttir fulltrúi 

foreldra/grenndarsamfélagsins, Ingibjörg Bragadóttir fulltrúi annars starfsfólks, Ezekiel 

Jakob Hanssen fulltrúi nemenda, Andrea Sif Ingimarsdóttir fulltrúi nemenda og Anna 

María Skúladóttir aðstoðaskólastjóri áheyrnarfulltrúi. 

Dagskrá: 

1.  Skólastarfið:  

 Menntabúðir 23.janúar í Smáraskóla, búðirnar eru tengdar spjaldtölvuverkefni.  

 Námsmat, breytt námsmat hjá öllum. Hæfniviðmið eru að taka yfir hjá öllum en 
þar sem þetta er þróunarstarf þá verður einhver blanda að þessu sinni. Einnig 
verða ekki send heim vitnisburðarblöð heldur opnast bara rafrænt. Tilkynning 
verður send heim til foreldra áður.  

 Foreldraviðtöl 8.febrúar. 

 Komin ný felliborð í matsalinn, nú eru öll stöku borðin farin og bara felliborð í 
salnum. Gengur allt miklu betur í matartímum. 
 

2.  Skóladagatal skólaárið 2017 – 2018:  

 Sameiginlegir skipulagsdagar; 12. okt, 19. nóv, 3. jan, 19. mars og 17. maí. 

 Skólasetning 23.ágúst og skólaslit 7. júní. 

 Vetrarleyfi 18. og 19. október á haustönn og 25. og 26. febrúar á vorönn. 

 Undirbúningsdagar 16.-22. ágúst. 

 Frágangsdagar 11.-13. júní. 

 Fjölgreindarleikar 30. Og 31.október 

 Heilsudagar 11. Og 12. apríl 

 Vordagar 6.júní 

 Foreldraviðtöl 15.október og 7.febrúar 

 Samræmd próf: 
o  4.bekkur 4. og 5. október,  
o 7.bekkur 27. og 28.sept,  
o 9.bekkur 12.-14.mars. 

 
3.  Fjárhagsáætlun 2018:  

 Stjórnun: úthlutun hækkar milli ára. 

 Læsi og málþroski bætt úthlutun í þennan þátt. 

 Sálfræðiþjónusta: Áætlun hækkar í þessum lið, fáum 12 tíma í stað 8. 

 Samfella milli skólastiga: hækkun á úthlutun til að styrkja þennan þátt. 

 Dægradvöl hækkaði úthlutun þar til kaupa aðfanga. 

 Handleiðsla fyrir nýja kennara: bæta á þjónustu við nýja kennara. 

 Mötuneyti: Gera á úrbætur varðandi mötuneyti í Kópavogsskóla og 
Smáraskóla. Lítur út fyrir að byggja þurfi við Smáraskóla á næstu árum. 

 Námsgögn fyrir nemendur: Kópavogur mun greiða fyrir námsgögn fyrir 
nemendur næsta skólaár. 

 Starfsmannasjóður: Samþykkt að stofna starfsmannasjóði við hverja stofnun 
sem starfsmenn greiða í og Kópavogsbæjar borgar á móti. 
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4.  Niðurstöður samræmdra prófa:  

 4.bekkur: höfum því miður ekki verið að koma nógu vel út síðustu ár og erum 
að skoða hverju við þurfum að breyta. Prófin eru orðin rafræn svo kannski ekki 
marktækt að fullu á milli ára en þó hefur verið einhver lækkun sem þarf að 
skoða. Einnig hafa einkunnir lækkað aðeins í íslensku en þó betri en í 
stærðfræði, en sama á við um þau próf varðandi breytingar.  

 7.bekkur: gengur betur í 7. bekk, erum vel yfir meðaltali í báðum fögum.  
 

5.  Önnur mál: 

 Næsti fundur er 13. mars en við þurfum að hafa aukafund í febrúar vegna 
samþykktar á skóladagatali. 

 Skólalóðin, spurt hvort að við sem erum í skólalóðateyminu getum sest niður 
og rætt saman áður en næsti fundur á að verða. Spurning um að fá að heyra 
hvað nemendur á miðstigi hafa að segja.  

 Þegar bærinn fór í endurbætur við Sporthúsið þá var lofað bætingu á lýsingu 
en það hefur ekki enn verið gert. Þetta er eitthvað sem þarf að laga. Einnig 
þarf að bæta lýsingu á horninu hjá okkur.  

 

Fundi slitið kl. 09:40. 

Ritari: Anna María Skúladóttir 

 

 


