
Skólaráðsfundur 28. sept 2015 

Mættir: Ingibjörg, Hanna, Árni, Halla, Friðþjófur, Hrefna, Ingibjörg B. 

Næsti fundur 16. nóvember 

Skólastarfið 

 skóladagatal 

 starfsáætlun: skil fyrir 15. október 

 skólanámskrá 

nemendafjöldi og tímaúthlutun 

 stór 1. bekkur þetta árið, 49 nemendur 

 nemendur samtals 366 

 farið yfir úthlutun kennslustunda 

 106 nemendur í Dægradvöl – vantar starfsfólk þar 

Starfsmannamál 

 nýir starfsmenn 

o Jónína, dægradvöl 

o 2 nýir kennarar í 1. bekk 

o Lilja fer í fæðingarorlof, Arna tekur við henni 

 Vinnumat 

o Vinnumat leggst misjafnlega í fólk 

o Gæsla er greidd í yfirvinnu 

Aukið fjármagn til stjórnunnar og spjaldtölvuinnleiðingar 

 Aða kemur inn sem stigsstjóri í 5. – 7. bekk 

o Varðandi faglega þróun, samskipti og nemendamál 

Viðhald og umferðaröryggi 

Viðhald á húsnæði og framkvæmdir á/við skólalóð 

 Lítið verið gert í sumar fyrir utan lagningu á steinteppi innanhúss. 

 Enn stendur til að mála í nokkrum stöðum í húsinu. 

 Bónað í matsal ásamt hluta af kennslustofum. 

 Gardínur endurnýjaðar í fjórum kennslustofum í haust. 

 Nýr körfuboltavöllur komin. 

 Skólalóð: skipulag lóðar, sem lagt var til 2010, skoðað 

 Mikil vöntun á leiktækjum fyrir yngstu börn skólans 



 Rætt um brettavöllinn: ekki hægt að færa hann, mikið kvartað undan vellinum og 

þeim hóp sem dvelur mikið þar. 

Umferðaröryggi við Smáraskóla 

 Fólk hefur ekki gert sér grein fyrir umferðarreglunum við skólann. 

 Vantar umferðarstjórnun hér við skólann á morgnana, rætt um að fara í það. 

 Varðandi lokun inn á Sporthúsplanið: ákveðið var að bíða og sjá, ítrekuð ósk skólans 

um að hliðin komi, svar kom um að hlið eigi að koma á þessu ári. 

 Göngustígur við gömlu stúkuna, mjög léleg lýsing, vantar ljósastaura. 

Teymisvinna og þróunarstarf 

 Útlistun á teymum skólans og hvaða starfsfólk skólans sitja í teymunum. 

Innleiðing spjaldtölva 

 Byrjunarörðugleikar 

 Skólaþing 7. október er tileinkað innleiðingunni 

Viðbrögð við einelti – mat á skólastarfi 

 Eineltisáætlun send öllum í ráðinu með fundarboðinu. 

o Árni kom með nokkra punkta varðandi áætlunina 

 Rætt um hverjir sitji í eineltisráði. 

 Á skólastjóri að sitja í ráðinu eða ekki. Getur hann verið hlutlaus aðili 

sem hægt er að leita til komi til ágreinings ef einhver er ekki sáttur, 

annað hvort foreldri eða kennari/ starfsmaður. 

 Rætt um eineltisfræðslu sem í boði eru og m.a. hingað hafa komið. 

 Viðurlög við meiðandi hegðun nemenda, hver eru þau? Hvað ef nemandi, ítrekað, 

leggur í einelti. Þessi hegðun er brot á skólareglum. Af hverju þarf þolandinn alltaf frá 

að víkja. 

Fyrir næsta fund fáum við send: 

 Úrbótaáætlun skólans 

 Niðurstöður foreldrakönnunar 

 Næsta fund sitja nemendafulltrúar 


