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Samþykkt síðustu fundargerðar

•



Erindi um skápa til bæjarráðs

• Í vinnslu hjá bæjarstjóra



Starf Ungmennaráðs Garðabæjar

Nýlegar ályktanir:

• Áhersla á að hafa ungmenni með í ráðum um þeirra 
mál.

• Óskað eftir bættu aðgengi að dömubindum, 
túrtöppum og smokkum.



Læsisstefna Garðaskóla

Er skemmtilegt að lesa? Hvernig tryggjum við það?

Hvert er hlutverk heimila?



Læsi og viðmiðunarstundaskrá
* Vegna framkvæmda við endurnýjun sundlaugarinnar í Ásgarð verður skert kennsla í sundi í Garðaskóla veturinn 2017-
2018.
** Í stundaskrá eru kennslustundir 55 mínútur. Þær fimm mínútur sem upp á vantar í faggreininni eru kenndar í lestrartíma 
sem haldinn er 20 mínútur á dag alla daga vikunnar. 

Námsgrein 8. bekkur 9. bekkur 10. bekkur Samtals tími
mínútur kennslust. (60 

mín.)

Danska 120 120 180 420 7

Enska 120 180 180 480 8

Íslenska 240 240 180 660 11

Skólaíþróttir* 80/40 80/40 80/40 360 6

List- og verkgreinar (heimilisfræði, 

myndmennt, smíði, textíl og ýmsar valgreinar)

240 120 120 480 8

Náttúrugreinar 180 180 360 6

Samfélagsgreinar 120 120 180 420 7

Stærðfræði 240 240 180 660 11

Upplýsinga- og tæknimennt 60 60 1

Umsjón (lífsleikni, skólafærni o.fl) 60 30 30 120 2

Valgreinar 150 270 420 7

Samtals mínútur 1500 1500 1440 4440

Samtals kennslust. (60 mín) ** 25 25 24



Stundaskrá

Tvisvar í viku byrja nemendur seinna:

- Umsjónartími 30 mínútur

- Starfsmannafundir

Aðra daga: Á að byrja kl. 8.10 eða kl. 8.30?



Símnotkun í Garðaskóla

Reglurnar eru skýrar.

Í mörgum kennslustundum sést ekkert vandamál.

Hvað þarf að laga? Hvernig á að gera það?



Jafnrétti í Garðaskóla

Fellur undir jafnréttisáætlun, velferð og forvarnir:

• Forvarnir á sviði velferðar, kynheilbrigðis og jafnréttis

• Forvarnir gegn notkun áfengis, tóbaks og annarra fíkniefna

• Forvarnir á sviði netnoktunar

Jafnréttisstefnan:

Markmið jafnréttisstefnu er að tryggja að fyllsta jafnréttis kynjanna sé gætt í hvívetna í skólanum og 

að bæði nemendur og starfsfólk fái notið sín á eigin forsendum án tillits til kynferðis. Halda skal sem 

jöfnustu hlutfalli kynjanna í öllu starfi innan skólans. Markvisst skal unnið að kynjasamþættingu í 

stefnumótun og ákvörðunum á öllum sviðum skólans. Kynbundin mismunun er óheimil, í hvaða 

formi sem hún birtist og skal vinna á virkan hátt gegn slíkri mismunun. Kynbundið ofbeldi eða áreitni 

er ekki liðin. Með jafnréttisstefnu skólans er unnið markvisst að því að breyta hefðbundnum 

kynjaímyndum og að vinna gegn neikvæðum staðalímyndum. Jafnréttisstefnu Garðaskóla er fylgt 

eftir með aðgerðaráætlun og er sú vinna í höndum jafnréttisnefndar ár hvert. 



Jafnrétti í Garðaskóla, framhald

Fræðsla?

Einsleitt samfélag – fordómar í okkar hópi?

Samskipti nemenda?

Samskipti kennara/starfsmanna og nemenda?

Hvað getum við bætt? Hvernig?



Önnur mál

?


