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Skólaráð Garðaskóla 

 
5. maí 2014 kl. 16.00 á bókasafni Flataskóla 

 

Fundarstjóri: Brynhildur Sigurðardóttir skólastjóri 

Fundarritari: BS 

Mættir: Svandís, Guðrún Björk, María, Alda, Kristbjörg, Bergþóra, Máni, 

Brynhildur, Gunnar.  

Fundurinn var haldinn með skólaráði Flataskóla og auk þess voru gestir fundarins 

Kári Jónsson íþróttafulltrúi og Baldur Ó. Svavarsson arkitekt. 

 

Efni fundarins: 

Skólaráð Flataskóla og Garðaskóla kynntu sig. 

 

Brynhildur sagði frá erindi sem skólastjórar Garðaskóla og Flataskóla og 

íþróttafulltrúi sendu bæjarráði nýlega þar sem áhyggjum af umferð og skipulagi gatna 

á svæðinu í kringum Ásgarð var komið á framfæri.  

 

Baldur Ó Svavarsson kynnti skipulag Ásgarðssvæðisins og hugmyndir um fjölnota 

íþróttahús. Fjölmargir tóku þátt í umræðum þar sem ólík sjónarmið voru reifuð. 

Hópurinn hefur skilning á þörf knattspyrnudeildar Stjörnunnar fyrir bætta aðstöðu til 

þjálfunar en jafnframt hefur hann áhyggjur af aukinni umferð á svæðinu, takmörkun á 

útileiksvæði Flataskóla og sjónmengun sem myndi stafa af stóru íþróttahúsi á miðju 

svæðinu. Hópurinn ákvað að skrifa erindi til undirbúningshóps fjölnotahússins til að 

koma sínum sjónarmiðum á framfæri. 

 

Sameiginlegum fundi skólaráða Flata- og Garðskóla slitið og Garðaskólahópurinn 

færði sig heim í Garðaskóla. 

 

Skólastjóri kynnti hugmyndir starfsmanna um að taka upp Námfús í stað Mentor. 

Kerfið inniheldur sömu þætti til að halda utan um samskipti heimilis og skóla en auk 

þess býður það fleiri möguleika sem skólinn hefur áhuga á að nýta, t.d. talgervla, 

myndbandavörslu, prófagerð og einfaldar leiðir til verkefnaskila. Fundurinn 

samþykkti að taka Námfús upp í stað Mentor. 

 

Skólastjóri sagði að með breyttu fyrirkomulagi á íþrótta- og sundkennslu næsta haust 

yrði auðveldara að kynskipta hópum í sundi og koma þar með betur til móts við óskir 

nemenda. 

 

Tveimur málum sem bíða frekari vinnslu í skólaráði frestað til næsta skólaárs: 

ákvörðun um gildi skólans og endurskoðun skólareglna. 

 

Kristbjörg ítrekaði fyrri áhyggjur af álagi á nemendur sem taka þátt í söngleik skólans 

og Garðalundar. 

 

 

Fundi slitið kl. 18.10 

http://www.gardaskoli.is/

