
Skólaráð Garðaskóla og nemendaráð Garðaskóla 
Sameiginlegur fundur 
29. apríl 2019 kl. 16.00-17.30 

Stofu 216 í Garðaskóla 

 

Viðstaddir: 

 Skólaráð: Brynhildur (ritar fundargerð), Ingibjörg Anna, Fjóla, Guðrún, Hildur, Þorkell, Sigríður 

Anna. 

 Nemendaráð: Ólöf Aníta, Helga Margrét, Eiður, Davíð, Eva, Jón, Hrannar, Stefán. 

 

Rætt á fundinum: 

 Nemendaráð kynnir verkefni sín á árinu. Helga Margrét Ólafsdóttir sagði frá helstu 

verkefnum nemendaráðs á skólaárinu.  

Unnið að því að festa hafragraut í sessi í löngu frímínútum og tryggja að hann sé ókeypis fyrir 

nemendur.  

Héldu símalausa viku sem heppnaðist mjög vel, borðtennisborð og pógóvellir og fleiri leikföng 

sett upp á göngum, vikan gekk mjög vel og leiktækin ýttu undir að unglingarnir gerðu annað 

en að setjast í símann.  

Báðu umsjónarbekki um að kalla eftir umbótahugmyndum frá nemendum. Nemendaráð á 

eftir að vinna úr þeim gögnum sem söfnuðust. 

Héldu vinnustofu á læsishátíð í desember. 

Í umræðum um frásögn nemendaráðs var fjallað um ýmislegt: það vantar fótbolta til útláns, 

mikil ánægja með leiktækin á göngum skólans þótt spurt sé hvort þau séu of strákamiðuð, 

spurt var hver borgaði hafragrautinn og skólastjóri sagði frá því að kostnaðurinn hefði verið 

tekinn inn í rekstur skólans vegna þess hversu miklu fleiri nemendur nýttu grautinn eftir að 

hann varð ókeypis (kostaði áður 100 kr.). 

Ingibjörg Anna aðstoðarskólastjóri sem stýrir nemendaráði sagði frá því að í ráðinu væru 

mjög sterkir aðilar sem myndu halda starfinu áfram næsta vetur. Stefnt væri að því að 

endurtaka símalausa daga. 

Fulltrúar í nemendaráði sögðu frá ánægju sinni með starfið í ráðinu: gott væri að hafa 

eitthvað að gera í hádegishléum og fá af og til pizzu, félagsskapurinn væri góður og það væri 

gott að geta komið sínum hugmyndum á framfæri, að fá þetta tækifæri til að segja sínar 

skoðanir. 

 Skólastjóri stýrði umræðum um yndislestur í skólanum. 

Bæði nemendur og foreldrar sáu marga kosti við tímana: tíminn er friðarstund, í mörgum 

bekkjum er mjög góður lestrarfriður, gott að hafa tilbreytingu t.d. hlustun stundum, gott að 

hafa tilbreytingu/öðruvísi verkefni á föstudögum. Foreldrar segja að tímarnir stuðli að meiri 

lestri heima, en líka að álagi af því að verða að lesa sé létt af heimilum. 

Ýmis vandamál við tímana voru líka rædd: afleysingakennurum gengur illa að halda aga í 

tímunum, nemendum finnst þeir leiðinlegir og það hefur reynst erfitt að breyta því viðhorfi, 

margir nemendur og jafnvel hópar eru vanvirkir í lestrinum, galli að lesturinn og tímarnir séu 

skylda því þá eru nemendur ekki að lesa af eigin vilja, það vantar betra samræmi milli 

kennara. 



Eiður spurði hvort að tímarnir skiluðu bættum árangri í lestri. Skólastjóri svaraði því til að það 

væri ekki hægt að sanna árangur, en að í Garðaskóla mælist meiri framfarir í lestri en að 

landsmeðaltali. 

Í umræðum kom líka fram að það er vandamál hvernig yndislestrartímar séu talaðir niður, 

mikilvægt sé að allir séu samstilltir í að gefa tímunum tilgang, allir geti nýtt þá sér til yndis 

með því að hafa lesefni sem höfðar til áhuga og getu í lestri. Davíð benti á að unglingar hefðu 

meiri áhuga á áhorfi en lestri texta. Ingibjörg Anna ítrekaði að margir hópar lesa vel í 

tímunum, það sé talsverður menningarmunur milli hópa. Fjóla benti á að það gæti ýtt undir 

áhuga á lestrinum að ræða saman um það sem lesið er, Sigga nemendafulltrúi óskaði eftir því 

að meiri vinna væri lögð í að kynna góðar bækur, nemendur gætu t.d. haft kynningar fyrir 

hver aðra. 

 Skólastjóri lagði til að skólaþing yrði haldið haustið 2019. Stefnt er að því að á þinginu verði 

áhersla á jafnréttismál og mannréttindi. Á þinginu verða unnin verkefni þar sem allir 

nemendur geta komið sjónarmiðum sínum á framfæri. Stjórnendur skólans sjá fyrir sér að á 

þinginu verði á einhvern hátt unnið með samskipti og skólabrag í Garðaskóla. 

 Skólastjóri kynnti umbótaáætlun skólans vegna ytra mats. Áætluninni hefur verið skilað til 

Menntamálastofnunar og innan skólans er verkefnum forgangsraðað skv. þeim tilmælum 

sem komu fram í umræðum um áætlunina í nemendaráði, á kennarafundi og í skólaráði. 

 Önnur mál: 

o Sigga bað um að skoðað yrði hvort heimanámsaðstoð Rauða krossins gæti verið 

staðsett í Garðaskóla, slíkt myndi ýta undir betri nýtingu unglinganna. Í umræðum 

kom fram að það vantar heimanámstíma í öllum bóknámsgreinum. 

o Ólöf benti á að nemendur upplifi mikla álagspunkta í starfi skólans, t.d. rétt fyrir 

lokapróf. 


