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Stofu 215 í Garðaskóla  

 

1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt samhljóma. 

2. Skólastjóri staðfesti að mál frá síðasta fundi væru enn í vinnslu: 

a. Stjórnendur heyri í fagkennurum vegna viðmiðunarstundaskrár og valgreina. 

b. Stjórnendur vinna enn í samantekt á umræðum nemenda um niðurstöður skólapúls 

könnunar í október. Samantektin verður kynnt í skólaráði þegar hún er tilbúin. 

3. Hilmar Þór Sigurjónsson, fagstjóri í samfélagsfræði, heimsækir skólaráð og segir frá 

fjármálafræðslu samfélagsfræðideildarinnar. Spurt um vinnu með laun og launatengd gjöld, 

bent á að stærðfræðideildin vinni með þá þætti, samfélagsfræðin er ekki eina deildin í 

skólanum sem vinnur með námsþáttinn. Nemendur fá bókina „Fyrstu skrefin“ til eignar. 

Námskrá samfélagsfræðideildar hefur verið í þróun og í vetur vinna kennarar að efninu með 

styrk frá Þróunarsjóði grunnskóla í Garðabæ. Í Aðalnámskrá grunnskóla er lítil áhersla á 

fjármálafræðslu, en nemendur í Garðaskóla hafa kallað eftir kennslu á þessu sviði undanfarin 

ár. Skólinn tekur þátt í „Fjármálaleikunum“ sem er alþjóðleg keppni á sviðið fjármálalæsis. Í 

umræðu kom fram ánægja með vinnuna í skólanum og áhersla lögð á mikilvægi þess að vel sé 

staðið að fjármálafræðslu í skólanum. 

4. Skólastjóri kynnti drög að skóladagatali Garðabæjar 2020-2021. Í umræðu kom fram óánægja 

kennara með hversu löng og óslitin haustönnin væri á meðan vorönninni er skipt upp af 

vetrarfríi og páskafríi. Sjónarmið foreldra er að vikulangt vetrarfrí í febrúar nýtist fjölskyldum 

vel til samveru, betur en lengdar helgar. Skólastjóri sagði frá því að starfsfólki væru settar of 

strangar skorður við skólaslit. Grunnskólum hafi verið gert að skila lokaeinkunnum til 

framhaldsskólanna fyrsta föstudag í júní sem er 5. júní í ár. Hins vegar séu skólaslit ekki fyrr 

en 9. júní og sama verður uppi á teningnum næsta skólaár. Þetta gerir það að verkum að 

starfsfólk hefur alltof lítinn tíma til að ganga frá námsmati og villuleita vitnisburðarspjöld, og 

villur hafa farið yfir í kerfi framhaldsskólanna.  Í vor mun starfshópur ólíkra hagsmunaaðila 

taka þetta til skoðunar og vonandi verður þessum tímaramma breytt. Skóladagatal 

Garðabæjar 2020-2021 var samþykkt, sjá meðfylgjandi umsögn skólaráðs. 

5. Skólastjóri opnaði fyrir umræðu um ársskýrslu Garðaskóla 2019-2020. Fulltrúi foreldra lýsti 

ánægju með afar góðan árangur nemenda skólans á samræmdum könnunarprófum. Fulltrúar 

kennara nefndu óánægju sína með hversu takmarkaða hæfni samræmdu könnunarprófin 

hafa mælt undanfarin ár, óviðunandi sé að ritun sé ekkert metin í samræmdu námsmati 

tungumála. Skólastjóri sagði frá nýútkominni skýrslu starfshóps um endurskoðun samræmdra 

prófa á Íslandi, skýrsluna má lesa á vef Mennta- og menningarmálaráðuneytis: 

https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=b53b51f5-47f5-11ea-945c-

005056bc4d74.  

6. Skólastjóri opnaði fyrir umræðu um starfsáætlun Garðaskóla 2020-2021. Engar athugasemdir 

komu fram og er starfsáætlunin því samþykkt. 

7. Engin önnur mál. 
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