
 

 

Skólaráð Garðaskóla 2018-2019 
Fyrsti fundur 5. nóvember 2018 kl. 16.00 -17.00 

 
Viðstaddir voru: Gunnar Richardson, Helga Margrét Ólafsdóttir, Guðrún Kristjánsdóttir, 
Anna Teitsdóttir, Hildur Rudolfsdóttir, Sigríður Anna Ásgeirsdóttir, Ingibjörg Anna 
Arnarsdóttir og Brynhildur Sigurðardóttir. 
Fundarstjóri og –ritari: BS 
 
Eftirfarandi var rætt á fundinum: 
Nefndarmenn kynntu sig. 
 
Skólastjóri fór yfir hlutverk skólaráðs, tillögur að fundartímum í vetur og helstu verkefni 
skólaársins. Sjá fylgiskjal 1. Engar athugasemdir gerðar við tillögurnar. Skólastjóri lagði 
áherslu á að nefndarmenn gætu sett mál á dagskrá skólaráðs með því einu að senda beiðni 
til hennar. 
 
Skólastjóri vísaði til ársskýrslu 2017-2018 sem fylgdi fundarboði og bað nefndarmenn að lesa 
hana fyrir næsta fund. Þá verður skýrslan tekin til umræðu og samþykktar. Sömuleiðis 
Starfsáætlun 2018-2019 sem send verður fundarmönnum í tölvupósti í vikunni. 
 
Skólastjóri sagði frá því að Menntamálastofnun myndi gera ytra mat á Garðaskóla í vetur. 
Matsmenn heimsækja skólann 19.-23. nóvember næstkomandi. Skólastjóri mun senda 
upplýsingar um matið til starfsmanna, nemenda og forráðamanna á næstu dögum. Í ytra 
mati MMS er horft á stjórnun og forystu skólans, nám og kennslu, og vinnubrögð við innra 
mat. Auk þess hafði skólinn val um fjórða matsþátt og valdi skóla án aðgreiningar til að fá 
mat á ferðakerfi skólans. Í ytra mati MMS er það haft er að leiðarljósi að matið sé 
leiðbeinandi, framfara- og umbótamiðað. 
 
Nokkur málefni komu til umræðu undir liðnum önnur mál: 

- Spurt var um áherslur og markmið samráðsfunda umsjónarkennara með foreldrum 
og nemendum í október. Upplýst að markmið þeirra er að nemendur setji sér 
markmið um námið í vetur. Ekki er farið yfir námsárangur í öllum greinum, það er 
birt jafnóðum á Innu. 

- Spurt um birtingu einkunna í Innu og af hverju ákveðnar tölfræðimyndir birtist ekki. 
Kennsluráðgjafi mun skoða málið með nemendum og kennurum. 

- Rætt um vinnuna framundan varðandi skóladagatal 2019-2020. Áhersla lögð á að 
skipulagsdögum sé dreift á alla vikudaga. 

- Umræða um val nemenda á gagn og gaman dögum og birtingu upplýsinga til 
forráðamanna. 

- Skólastjóri benti á að hún og Helga Margrét munu sitja umræðufund á miðvikudag 
með nefnd Menntamálaráðuneytis um endurskoðun samræmdra könnunarprófa. 

- Spurt um flæðið úr grunn- í framhaldsskóla. Nemendur á fyrsta ári í framhaldsskóla 
hafa upplifað mikla endurtekningu í námi sínu. Skólastjóri svaraði því til að málið 
væri flókið og vitund um að skoða þurfi skilin betur til að tryggja samfelldan 
námsferil allra unglinga. 

 
Fundi slitið kl. 17.00. 


