
Skólaráð Garðaskóla 
Fundargerð 12. mars 2018 
Fundur kl. 16.00-16.50 í stofu 215 í Garðaskóla 
 
Mættir: Kormákur og Sólveig Marý fulltrúar nemenda, Berglind Rós fulltrúi foreldra, Sigríður Ása 

fulltrúi kennara, Hildur Rudolfsdóttir fulltrúi annarra starfsmanna, Gunnar fulltrúi félagsmiðsöðvar, 

Ingibjörg Anna Arnardóttir aðstoðarskólastjóri og Brynhildur Sigurðardóttir skólastjóri (BS). 

1. Kynningar á framhaldsskólum: Auður Sigurðardóttir námsráðgjafi kynnti hvernig 
námsráðgjafar framkvæma náms- og starfsfræðslu í 10. bekk í Garðaskóla. Umræða 
um brottfall nemenda úr Garðabæ. Garðaskóli hefur ekki getað fylgst með 
útskrifuðum nemendum vegna persónuverndar en Skóladeild Garðabæjar hefur 
tvisvar tekið stöðuna á þeim nemendum sem hafa útskrifast úr grunnskólum 
Garðabæ.  
 

2. Starfsáætlun ársins: 
 

a. Athugasemd um texta um sundkennslu í starfsáætlun. Brynhildur kynnir 
áætlun skólans til að geta útskrifað nemendur með grunnskólapróf í sundi. 
Umræða um leiðir til að auðvelda nemendum sundkennsluna, síðast þegar 
sund var kennt var reynt að taka tillit til stelpna. Áhyggjur orðaðar um álag í 
sundlauginni vegna fjölda sundhópa.  

b. Athugasemdir um texta um forföll og fjarvistir, ekkert kemur fram um 
afleiðingar ef nemandi er mikið frá skóla. Brynhildur bendir á að á heimasíðu 
skólans séu verkferlar um ástundun og skólasókn. Mikið um leyfisbeiðnir í 
Garðaskóla og þær breytingar sem Garðaskóli hefur tekið upp með nýju kerfi í 
Innu eiga að sýna betur hver sé ástæða fjarveru frá skóla. Sigríður spyr hvort 
ekki eigi að vera einhverjar afleiðingar ef nemandi er mikið frá skóla vegna 
leyfisveitinga. Umræða um nemendur sem taka sér veikindaleyfi þegar próf 
eru framundan. BS segir að stjórnendur séu meðvitaðir um vandann og séu að 
greina hann. Mikilvægt að þeir sem eru raunverulega veikir fái að njóta 
vafans. 

c. Starfsáætlun var samþykkt á fundinum með þeim fyrirvara að BS lagi kaflann 
um viðveruna og sundkennsluna. 
 

3. Tillögur að breytingum á skólareglum:  
a. Skólareglan “Við berum ábyrgð á eigin hegðun og framkomu” sett efst. 
b. Regla um mat og drykk- Umröðun á orðalagi. Bæta við klausu um viðbyggingu. 

Sólveig biður um fleiri ruslatunnur á efri hæðir skólans. Umræða um bæta 
umgengni á efri hæðinni. 

c. Regla um yfirhöfnum og útiskóm – umræða um regluna.   
d. Regla um notkun ávanabindandi efna – klausu um rafrettur bætt við regluna. 

Breytingar á reglunum samþykktar. 

 
4. Önnur mál: engin önnur mál borin upp. 

 

Fundi slitið kl. 16.50 


