
 

 

Garðabær, 17. ágúst 2017 
 
 
Ágætu forráðamenn nemenda í 8. bekk Garðaskóla 
 
 
Ég býð ykkur hjartanlega velkomin til samstarfs við okkur í Garðaskóla. Við bjóðum ykkur til  

kynningarfundar um upphaf skólastarfs mánudaginn 21. ágúst 2017 kl. 17.00 
á sal skólans. Dagskrá fundarins er eftirfarandi: 

1. Skólastarf í Garðaskóla - skólastjóri 
2. Skólastarf í 8. bekk – deildarstjóri nemendamála 
3. Sérkennsla í Garðaskóla – deildarstjóri námsvers 
4. Námsráðgjöf – námsráðgjafar 
5. Starf foreldrafélagsins – formaður foreldrafélagsins 
6. Félagslíf nemenda – forstöðumaður Garðalundar 
7. Fyrirspurnir og umræður 
8. Foreldrar hitta viðkomandi umsjónarkennara 

 
Á sama tíma og við bjóðum ykkur til þessa fundar eru forráðamenn nemenda í Flataskóla 
boðaðir til sambærilegra funda. Því miður er ekki hægt að komast hjá skörun milli þessara 
funda. Ég bið forráðamenn sem koma til fundarins á bílum að athuga að bílastæði 
Garðaskóla eru við Ásgarð og fjöldi bílastæða er við Stjörnuheimilið. Ég bið ykkur um að nota 
alls ekki þau fáu bílastæði sem í boði eru við Flataskóla vegna fundanna þar. 
 
Nemendur hitta umsjónarkennara sína og umsjónarbekki þriðjudaginn 22. ágúst en þá mæta 
þeir á sal kl. 9.30. Í kjölfarið vinna þeir með umsjónarkennara og dagskráin snýst um að læra 
að rata um skólann og kynnast starfinu. Fyrsta skóladegi lýkur kl. 14.30 og í kjölfar þess gilda 
þær stundatöflur sem nemendur fá afhentar. 
 
Fyrir mistök höfðu nemendur og forráðamenn aðgang að drögum að bekkjarskipan fyrstu 
vikuna í ágúst en lokað var fyrir þann aðgang vegna þess að röðun í bekki var ekki lokið. 
Garðaskóli er nú í ágúst að hefja notkun á Innu (sjá https://nam.inna.is/auth/login) sem 
verður samskiptaforrit heimila og skóla í vetur. Þessi opnun á gögn í Innu sem ennþá voru í 
vinnslu eru leið mistök og bið ég afsökunar þar á.  Vinnuregla skólans er að öllum nemendum 
er tryggður félagi úr vinavali í bekknum sínum en röðun í bekki er langt vinnuferli sem 
deildarstjórar halda utan um. Forráðamenn hitta umsjónarkennara unglinganna sinna á 
kynningarfundinum á mánudag og í kjölfar þess opnar aðgangur að skipulagi skólaársins. 
 
Nánari upplýsingar um notkun á Innu og öðru sem huga þarf að til að byggja upp gott 
samstarf milli heimila og skóla verða gefnar á fundum, í fréttabréfi skólans og tölvupóstum 
frá umsjónarkennurum í næstu viku. 
 
 

Við hlökkum til að sjá ykkur, 
samstarfskveðja, 

Brynhildur Sigurðardóttir, skólastjóri Garðaskóla 
 
 

https://nam.inna.is/auth/login

