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Skólaráð Garðaskóla 
Fundur 21. mars 2017 kl. 16-17 í stofu 215, Garðaskóla  

Mættir: Anna Teitsdóttir, Berglind Rós Guðmundsdóttir, Brynhildur Sigurðardóttir, Helga Margrét 

Ólafsdóttir, Hildur Rudolfsdóttir, Sigríður Anna Ásgeirsdóttir, Sólveig Marý Einarsdóttir, Þorkell 

Jóhannsson. 

 

1. Brynhildur skólastjóri fór yfir fundargerð fyrri fundar og hún samþykkt. 

2. Umræða um nemendaskápa tekin upp að ósk fulltrúa foreldra. Brynhildur las upp drög að 

ályktun til bæjarráðs um málið. Fulltrúi foreldra bætti við að skápar væru heilsufarsmál þar 

sem margir nemendur þurfa að bera mikið af bókum og námsgögnum yfir daginn. Mikilvægt 

að læra af reynslunni þegar kemur að endurnýjun, hvaða skipulag gerir skáp góðan.  Ályktun 

var samþykkt og Brynhildur mun senda hana ásamt ljósmyndum til bæjarráðs.  

3. Garðabær hefur samþykkt sameiginlega skóladagatalið fyrir skólana. Vetrarleyfi í febrúar var 

fært aftur um eina viku á sameiginlega dagatalinu. Garðaskóli hefur núna bætt inn tillögum 

að sínum skertu dögum (gulir dagar í dagatali). Brynhildur fór yfir gulu dagana næsta skólaár, 

kynnti t.d. mikilvægi prófadaga til að skólinn geti keyrt formleg próf og kennt nemendum að 

taka stór próf. Gulur dagur merktur „jólabókaflóði“ er nýr skertur dagur fyrir jólafrí þar sem 

stefnt er á læsistengd verkefni fyrir nemendur í tengslum við jólabækurnar. Gagn og gaman 

dagar eru ekki komnir inn á skóladagatalið, er í vinnslu.  

4. Brynhildur kynnti helstu áherslur Garðaskóla skólaárið 2018-2019 sem kynntar voru á 

kennarafundi mánudaginn 13. mars.  

a. Nemendur námið 

i. Skólastjóri kynnti sérstaklega námskeið sem Vanda Sigurgeirsdóttir er að 

keyra fyrir stjórnendur og valda starfsmenn í tengslum við samskipti, 

tengslamyndun og einelti. 

ii. Umræða um umsjónarkennsluna: Fulltrúi nemenda telur að sumir 

umsjónarkennarara séu ekki nægilega skipulagðir. Ólíkt milli kennara hvað 

þeir telja vera umsjónarkennslu og hvert hlutverk þeirra er.  

b. Kennarar og kennslan 

i. Lestrarstefna Garðaskóla er til í grunninn en það vantar að bæta við atriðum. 

Sem dæmi má nefna að verklag eftir skimun á t.d. orðaforða og lesskilningi er 

ábótavant. 

ii. Leiðsagnarmat. 

c. Starfsmenn - vinnuumhverfi 

i. Nauðsynlegt að huga að vinnuaðstöðu kennara og starfsfólks. Nemendum fer 

fjölgandi og kennarar eru farnir að vinna á stöðum sem ekki hefur verið 

reiknað með að þeir séu að vinnu. 

ii. Skipulag og nýting fundartíma 

iii. Uppbyggingarstefnan 

d. Skólasamfélagið 

i. Líklegt að Garðaskóli sé að skipta yfir í Mentor eða hugsanlega Innu. 

Skólastjóri hefur sérstaklega áhyggjur af áreiðanleika og öryggi gagna. Ekki 

búið að taka ákvörðun um þetta. Nemendur telja að það verði eftirsjá af 

Námfús þar sem hann sé einfaldari en Mentor kerfið. Þorkell telur að Námfús 
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sé þægilegt kerfi sem hefur ekki truflað hann fyrr en kemur að 

námsmatsþættinum. 

ii. Alþjóðlegt samstarf.  

5. Á næsta fundi kemur nemendaráð inn á fundinn. Skólastjóri spyr hvort nemendaráð vilji taka 

eitthvað sérstakt fyrir á þeim fundi. Umræða um tvö mál: 

a. Jafnréttismál: Umræða meðal nemenda um jafnrétti. 

b. Símamál: Munur á notkun 8, 9 og 10. bekkjar á símum í kennslustundum, nemendur 

mega nota símann í frímínútum og mat. Enginn punktur inn á Námfús fyrir síma í 

tíma – ætti að vera punktur og þar með hafa áhrif á skólaeinkunn. Nemendum finnst 

vanta viðurlög fyrir notkun síma í tíma, kennarar þurfa að vera harðari á því að fylgja 

reglunum eftir. Skólastjóri leggur til að umræðan verði um það hvað er hægt að gera 

til að leysa vandamálin með símana í tíma. 

 

Fundi slitið kl. 17.00 


