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Skólastarfið framundan 

• Fjölmenningarhátíðin – heppnaðist frábærlega vel. Erlendir  
gestir koma hingað til okkar í júní en það er lokapunkturinn á 
Comeniusarverkefninu ,,Music is the beating heart of culture“ 

 

• Búið er að samþykkja skóladagatalið okkar fyrir næsta skólaár 

 

• Þrif á skólanum – breytingar  

 

• Vinnumat kennara 
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Skólastarfið framundan 

 
• Áhersla á umhverfismennt á útikennsludögum, nærumhverfið 

skoðað  
 

• Vorskóli verðandi nemenda í 1. bekk verður 27. maí 
 

• Valgreinar á næsta skólaári – Sigrún fer yfir það sem verður í boði 
 

• Auglýst hefur verið eftir starfsfólki og rennur umsóknarfresturinn út  
     20. og  23. maí.   
• - Textílkennari 
• - Skólaliðar 
• - Umsjónakennarar á yngsta stig 
• - Forstöðumaður dægradvalar 
• - Starfsmenn í dægradvöl   



Næsta skólaár 

• Ákveðið hefur verið að sameina ekki árganga.   

• Auglýst hefur verið eftir umsjónarkennurum á yngsta stigi.  
Stefnir í að ráða 2 – 3 kennara. 

• Nemendafjöldi 2015 - 2016: 363 (eins og staðan er í dag) 

• Nemendafjöldi nú 346 

• Ragna Klara ætlar að taka sér leyfi frá störfum í eitt ár 

• Jónas stærðfræðisérkennari ætlar að snúa sér að öðrum 
störfum 

• Ásta Sigga færir sig um set og fer að vinna á leikskóla 

• Lilja Sesselja textílkennari snýr sér að móðurhlutverkinu 

• Skólaliðarnir Guðrún og Sigrún snúa sér að öðrum verkefnum 

• Ekki búið að raða kennurum endanlega á bekki en erum á 
lokametrunum  

 



Framkvæmdir  

• Í sumar verður farið í framkvæmdir á miðrýminu.  Flísarnar 
teknar og steinateppi lagt á 

• Einhverjar kennslustofur verða málaðar 

• Húsvörður og skólastjóri hafa verið að funda með fulltrúum frá 
Öryggismiðstöðinni og í skoðun er að fjölga skynjurum til að 
geta svæðaskipt ásetningu kerfisins 

• Smíðavellir hefjast hér á lóðinni fljótlega eftir að skóla lýkur 

• Símamótið er á sínum stað í sumar 

• Fáum nýjan sófa í miðrýmið – helst í næstu viku. 
Foreldrafélagið og skólinn taka höndum saman 



Rýnihópur að störfum 

• Hópur kennara, foreldra og nemenda  hittist í síðustu viku 
ásamt Gylfa Dalmann og unnu saman að hugmyndum um bætt 
skólastarf. Frábært að fá að borðinu þennan hóp og fróðlegt 
verður að sjá hvað gott kemur út úr þessu  

• Niðurstöður  vinnunnar fer svo inn á borð teymisins sem 
vinnur að innra mati skólans og myndar úrbótaáætlun sem 
unnið verður eftir á næsta skólaári. 

• Eineltisáætlun skólans hefur verið í endurskoðun og verður 
send fulltrúum skólaráðs í næstu viku 

 



Sumardvölin og dægradvöl 

 

• Búið að opna fyrir rafræna skráningu fyrir foreldra inni  í 
íbúagátt Kópavogsbæjar.  Þarf að hafa rafræn skilríki eða íslykil 
við höndina þegar farið er inn á vefinn. Foreldrar sækja þar um 
sumardvöl fyrir börn sín sem eru að koma í 1. bekk. 
Hugmyndin er að í framhaldinu verði allar skráningar í 
dægradvöl, íþróttir og mataráskrift þar inni. 

 

Verið er að vinna Lýðheilsustefnu Kópavogsbæjar og í maí 
verður kynningarfundur fyrir allar stofnanir bæjarins 

 

 



Fjárhagsstaða skólans 

Aðalbók-samanb með samtolum (2).xls
Aðalbók-samanb með samtolum (2).xls


Spjaldtölvurnar 

• Björn Gunnlaugsson hefur boðað til fundar með 
bekkjarfulltrúum í 4. – 8. bekk til að ræða um fyrirhugaða 
spjaldtölvuvæðingu í grunnskólum í Kópavogs í fyrramálið 

• Ákveðið hefur verið að afhenda nemendum í verðandi 8. og 9. 
bekk tæki strax næsta haust 

• Kennarar fá tæki í hendur í lok skólaársins og ráðnir hafa verið 
þrír kennsluráðgjafar sem koma til með að starfa með 
skólunum 

• Smáraskóli hefur myndað fimm kennara teymi og haldin hafa 
verið ,,örnámskeið“ undanfarna mánuði ásamt því að margir 
kennarar hafa sótt heils dags námskeið á Keili 

• Sóttum um Erasmus + styrk en fengum neitun  

 



Frá umhverfissviði bæjarins 


