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Eftirfarandi var rætt á fundinum: 

1. Fundargerð síðasta fundar var samþykkt. 
2. Umræða um Ársskýrslu Garðaskóla 2017-2018.  

Í umræðum kom fram athugasemd vegna aðstöðuleysis í sorpmálum skólans. Sorpgámar eru 
illa staðsettir, bæði utan við skólann og inni á gangi við þvottahús. Skólastjóri upplýsir að 
málið sé á lista yfir þær úrbætur sem skólinn hefur óskað eftir hjá Eignasviði bæjarins, en ekki 
sé komin tímasett áætlun um þessa framkvæmd. 
Umræða varð um yndislestur og tóku fulltrúar nemenda og foreldra fram að mikil ánægja 
væri með þá tíma í skólanum. Fleiri nemendur væru farnir að lesa meira heima. Nemendur 
skólans sýna góðar framfarir í læsi, sérstaklega var ánægjulegt að sjá framfarir nemenda sem 
mældust undir mörkum (bls. 33-36 í ársskýrslu). 
Fulltrúi foreldra benti á að í ársskýrslunni kæmu fram ákveðin atriði varðandi líðan nemenda 
og starfsmanna sem ástæða væri til að hafa áhyggjur af. Sérstaklega átti þetta við um að 
sjálfsálit nemenda í 10. bekk mældist undir landsmeðaltali og að fleiri starfsmenn en áður 
segðust hafa orðið fyrir áreiti, aðallega frá nemendum og forráðamönnum (bls. 30 og 31 í 
ársskýrslu).  

3. Umræða um Starfsáætlun Garðaskóla 2018-2019. 
Fjölmörg atriði voru rædd.  
Kaflann um leyfisbeiðnir í Innu þarf að lagfæra fyrir næsta skólaár vegna þróunar 
möguleikunum í Innu. Frekari umræða varð um leyfisveitingar og viðbrögð skólans. Fram 
kom að starfsfólk skólans upplifir neikvætt viðhorf til skólastarfsins frá sumum foreldrum 
þegar skýringar á leyfisbeiðnum eru gefnar. Fulltrúi foreldar bendir á að í sumum skólum, t.d. 
í Danmörku, geri foreldrar og skóli ákveðinn sáttmála milli sín, einhvers konar siðareglur sem 
beina athyglinni að ábyrgð foreldra á skólagöngu barna sinna. Kennsluráðgjafi sýndi skólaráði 
hvernig foreldrar geta skráð veikindi og forföll barna sinna, bæði heila daga og stakar 
kennslustundir. Gerður er greinarmunur á leyfisbeiðnum vegna 1-2 daga, sem afgreiddar eru 
á skrifstofu skólans, og leyfisbeiðnum til 3 daga eða fleiri sem fara til afgreiðslu hjá 
aðstoðarskólastjóra. Mikil þróun hefur verið á uppsetningu þessara þátta í Innu síðan skólinn 
hóf noktun á því tæki. 
Umræða var um viðmiðunarstundaskrá. Spurt var um fyrirkomulag íþróttakennslu og 
skólastjóri útskýrði að ekki væri gert ráð fyrir að sund væri skylda í 10. bekk en tíminn í þeim 
árgangi nýttur í aðrar íþróttir. Fram kom að stærðfræði fær mikinn tíma umfram 
viðmiðunarstundaskrá og þar að auki stórt hlutfall af vali og sérkennslutímum í skólanum. 
Athugasemd var gerð við að íslenska væri langt undir viðmiðum Aðalnámskrár. Spurt var 
hvort námsefni úr því sem áður voru fyrstu áfangar framhaldsskóla hefði verið fært inn í allar 
námsgreinar í Garðaskóla, skólastjóri svaraði því til að svo hefði verið og að fyrir nokkrum 
misserum hefðu stjórnendur skólans farið yfir það með fagstjórum í kjarnagreinum hver 
staðan á þeirri tilfærslu væri. Kennarar í Garðaskóla unnu verkefnið vel að mati stjórnenda og 
njóta nemendur góðs af því að koma vel undirbúnir inn á 2. þrep í núverandi námskrám 
framhaldsskólanna. Rætt var um möguleikann á því að gera náttúrufræði að skyldu í 8.-10. 
bekk í stað þess að ljúka grunnskólanámskránni í lok 9. bekkjar eins og verið hefur. Ef 
náttúrufræðin verður skylda í 10. bekk hrynur grundvöllurinn fyrir öflugu náttúrufræðivali í 
þeim árgangi að mati sumra kennara. Að lokum var rætt um hópastærðir í valgreinum og 
sérstaklega að mikilvægt væri að tónmennt í 8. bekk væri kennd í hálfum bekkjum til að 
námið gæti verið verklegt. 
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