
 

 

Skólaráð Garðaskóla fundur 3. janúar 2017 

Mættir 

Gunnar Hrafn R. fulltrúi grenndarsamfélags, Þorkell fulltrúi kennara, Sigríður Anna fulltrúi kennara, Hildur R. 

fulltrúi annara starfsmanna, Sólveig Marý fulltrúi nemenda, Helga Margrét fulltrúi nemenda, Guðrún 

Kristjánsdóttir fulltrúi foreldra frá foreldraráði, Berglind fulltrúi foreldra frá foreldrafélagi 

Fundarstjóri Brynhildur 

Ritari Ingibjörg Anna 

Dagskrá: 

1. Starf og dagskrá skólaráðs í vetur 

BS fór yfir starf Skólaráðs (glærur), dreifði starfsreglum Skólaráðs Garðaskóla og hvatti 

fulltrúa foreldra og nemenda sérstaklega til að láta vita ef þau vilja ræða ákveðin málefni 

sérstaklega. Benti á lista sem fulltrúar foreldra sendu í fyrra með málefnum sem óskað var 

eftir að fara yfir. 

Ákveðið var að fundartímar yrðu á þriðjudögum kl.16.00-17.00. Skólastjóri mun senda 

dagskrá og dagsetningu með fyrirvara til fulltrúa. 

Þau verkefni sem skólastjóri leggur til að verði áherslumál ársins eru: 

 innleiðing á aðalnámskrá með áherslu á námsmat  

 lestrarstefna skólans 

 stundarskrá skólans 

 önnur mál –  

Fulltrúi foreldra bendir á að nemendaskápamál skólans hafi verið rædd á Grunnstoðafundi 

og bendir á það málefni undir önnur mál. Úrlausnir ræddar stuttlega og ljóst að nauðsynlegt 

er að ráðast þurfi í töluverðar fjármagnsfrekar aðgerðir til að ná úrbótum.                  

 

2. Ársskýrsla 2015-2016 – stutt kynning 

Kom út í haust og er góð heimild um starfið og segir frá því sem var sérstaklega í gangi í 

skólanum.  

 

3. Skóladagatal 2017-2018 

Er samræmt í leik- og grunnskólum Garðabæjar og fyrir skólanefnd og skóladeild. Samráð er 

hafið og skólastjórnendur ganga frá fyrstu tillögu miðvikudaginn 4. janúar.  

Ábending frá fulltrúa nemenda um að betra sé að stytta jólafrí og lengja sumarfrí. Fulltrúi 

kennara upplifir að nemendur séu orðnir mjög þreyttir á haustönn og því sé betra að hefja 

jólafríið fyrr. Einnig rætt hvort kenna ætti í Dymbilviku og flýta sumarfríi. Umræður um próf í 

annarlok og skipulagningu náms á þeim tíma. Einnig rætt hvort reyna eigi breytingu á 

vetrarfrí þ.e. skipta því í tvennt eða stytta það og lengja sumarfrí. Skiptar skoðanir komu 

fram. GR bendir á mikilvægi þess að Vinnuskólinn geti farið fyrr af stað og styður það flýtingu 

sumarfrís. Flestir fulltrúar sammála um að æskilegt sé að sumarfríið byrji fyrr en erfitt sé að 

breyta því. Skólastjóri ætlar að koma hugmyndum fulltrúa áleiðis á næsta fundi með 

skólastjórnendum. 

  

 

Fundi slitið kl. 17.09 


