
   

 
 

 
Garðaskóli  v/Vífilsstaðaveg,  210 Garðabæ  Sími 590 2500  Fax 590 2501 

Netfang gardaskoli@gardaskoli.is   www.gardaskoli.is 
 

Skólaráð Garðaskóla 

 
28. nóvember 2013 kl. 15.00 á kaffistofu starfsmanna 

 

Fundarstjóri: Brynhildur Sigurðardóttir starfandi skólastjóri 

Fundarritari: Svandís Ríkharðsdóttir 

Viðstaddir: Kristbjörg, Brynhildur, Bergþóra Huld, Máni, Anna Eyvör, Gunnar, 

María og Svandís. 

 

Efni fundarins: 

 kynning á fulltrúum í skólaráði (sjá viðhengi 1) 

 fundadagskrá 2013-2014 (sjá viðhengi 2) 

 helstu verkefni skólaráðs í vetur, yfirlit (sjá viðhengi 3) 

 drög að starfsreglum skólaráðs (sjá breytingatillögu í tölvupósti) 

 ársskýrsla 2012-2013 (sjá viðhengi með tölvupósti) 

 starfsáætlun 2013-2014 (sjá viðhengi með tölvupósti) 

 skóladagatal 2014-2015 

 önnur mál 
 

Fundur settur: kl. 15:07, viðstaddir kynna sig. Vantar einn fulltrúa foreldra vegna 

forfalla. 

 

BS segir frá innra mati skólans. Gæðanefnd skólans vinnur í gögnum Skólapúlsins. 

Fyrsta kynning á Skólapúlsi verður í næstunni, fyrir nemendur. Áætlað að kynna 

niðurstöður til starfsmanna og foreldar í janúar 2014. 

 

Þurfum að koma okkur saman um fundardagsskrá. Ábending frá Maríu að leiðrétta 

ártal á fundartímum eftir áramót, 2014. Áætlað er að halda fimm fundi á skólaárinu. 

 

Starfsreglur skólaráðs: ákveðin verkefni sem ráðið á að vinna skv. lögum. Við eigum 

að ræða um öryggi og aðbúnað í skólanum. Einnig hvernig er skólinn rekinn. 

Athugasemd frá foreldrum um verð á árshátíðarmiðum, verðið þótti of hátt.  

BS kynnir fyrirhugaðar breytingar á skipulagi skólastarfs, m.a. að kennslustundir 

verið 60 mínútna í stað 40 mínútna. 8. Bekkur mun þá væntanlega vera í ferðakerfinu. 

Talað um að byrja næsta haust, við munum ræða þetta aftur á næstu fundum. 

 

Tillögur að fleiri verkefnum skólaráðs í vetur: Bergþóra spyr um limmósíur sem voru 

áberandi á síðustu árshátíð. Gunnar talar um að þetta sé ekki vandamál skólans, hvar 

er ábyrgð foreldra. Nemendur taka sig saman og ákveða þetta sjálfir. Vísa þessu til 

foreldrafélagsins. BS, hver og einn tekur ábyrgð á sjálfum sér, förum varlega í að 

banna hluti. 

 

Starfsreglur eru til síðan 2010 og eru inn á heimasíðunni. 

Umræða um fjölda funda. Í starfsreglum er talað um eigi sjaldnar en 6 sinnum á 

skólaárinu, við leggjum til að breyta því í a.m.k. 4 fundi. Hvenær við byrjum er háð 
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því að önnur ráð séu komin í gang. Skólaráð vill ekki byrja seinna en fyrstu vikuna í 

október. 

Gunnar bendir á að nemendur í skólaráði beri ekki sömu ábyrgð og fullorðnir fulltrúar 

vegna aldurs eða þroska samkvæmt reglugerð um skólaráð. Nauðsynlegt að það komi 

fram í starfsreglum okkar skólaráðs. 

 

Markmið að minnka pappírsnotkun. Hafa allt rafrænt til að spara pappír. Allt birt á 

vefnum okkar. Prentuðum ekki gögn fyrir þennan fund, allt sett upp á skjávarpa. 

Framtíðin að senda nemendum sms ef við þurfum að koma skilaboðum áleiðis. 

Spurning frá Bergþóru; um tölvuverið í stofu 222, þær verða ekki endurnýjaðar á 

næstunni. Allt nýtt núna í stóra tölvuverinu, enda hefur notkunin aukist. 

Rætt um tjaldið í gryfjunni, notað meira núna til að koma upplýsingum áleiðis, m.a. 

gert til þess að spara pappír. Félagsmiðstöðin hefur sparað mikið pappír síðustu 

misseri. Breytingar á starfsreglum ráðsins samþykktar og mun skólastjóri birta 

uppfærðar reglur á vef skólans. 

 

Ársskýrsla Garðaskóla er væntanleg á netið á næstu dögum, hún er gefin út í lok hvers 

skólaárs. Skólinn hefur búið hana til, ekki skylda en BS telur hana mjög mikilvæga. 

Kristbjörg telur skýrsluna líka mikilvæga en foreldrar vita jafnvel ekki af henni. 

Skýrslan þarf líka að skila breytingum. BS hefur tekið fagstjóra í viðtöl og gefið þeim 

skýrari fyrirmæli hvað á að koma fram. Gunnar leggur til að við skoðum breytingar 

milli áratuga. Ársskýrsla á að vera annáll ársins. BS vill fækka endurtekningum í 

skýrslunni. Gott að benda á ákveðna ,, tengla“  s.s. skrifa minna. Texti frá Grunnstoð 

er rangur í skýrslunni, Kristbjörg bendir á að hún sé búin að láta laga þetta inn á 

heimasíðu Garðabæjar. Skólastjóri mun taka ábendingar til athugunar. Ekki gerðar 

frekari athugasemdir við ársskýrsluna. 

 

Starfsáætlun samþykkt án athugasemda. 

 

Foreldrar hafa kallað eftir upplýsingum t.d. um Skólapúlsinn. Gott að hafa ákveðna 

samræmingu hvernig á að birta þessar niðurstöður, allir skólarnir gera þetta eins. 

Inn á heimasíðu skólans er linkur/hlekkur mat á skólastarfinu, undir innra mat 2013-

2014. t.d.  núna er inni starfsmannakönnun um rýmingaræfingu 20.nóv. Ritari kom 

með athugasemd að senda tölvupóst heim til foreldra og beina fólki á það hvar þau 

finna þessar upplýsingar. Skólastjóri mun fylgja því eftir. 

 

Umræða um Alþjóðaskólann. 

 

Umræða um Gagn og gaman; flest allir eru sammála um að það væri frábært að fá 

meiri fjölbreytni þannig að nemendur verði ekki á sama stað í þrjá daga. Til lengri 

tíma litið mun þessi fjölbreytni skila okkur ánægðari nemendum. Það kemur þá í hlut 

kennaranna að búa til hringekju. Verkefnastjórar þurfa að sjálfsögðu að stýra 

verkefninu. 

 

Skóladagatal: Fyrsta uppkast skoðað, skipulagsdagar komnir inn. Skólastjórnendur í 

leik og grunnskólum bæjarins setja dagatalið saman. Gunnar var með athugasemd 

sbv. föstudagana, því að fjórir skipulagsdagar bera upp á föstudag. Umræða um að 

vetrarfríið er enn þá heil vika fyrir nemendur. Við í Garðaskóla þurfum að skoða vel 

að sömu stokkarnir séu ekki alltaf að fá frí/uppbrot. 

Fundi slitið kl. 16: 30



Viðhengi 1. 

 

 

Skólaráð Garðaskóla 2013 – 2014 er skipað: 

 Brynhildur Sigurðardóttir, starfandi skólastjóri 

 Ingibjörg Anna Arnarsdóttir, aðstoðarskólastjóri  

 Bergþóra Huld Björgvinsdóttir 10. ÓÁG, fulltrúi nemenda (Eydís Sól Steinarsdóttir 10. EE 

 til vara)   

 Máni Huginsson 9. KFS, fulltrúi nemenda (Ragnar Loki  Ragnarsson 9.TGB  

 til vara)  

 Kristbjörg Ágústsdóttir, fulltrúar foreldra (varafulltrúar: Kristín Helgadóttir, Steinunn Hlíf 
Sigurðardóttir, Þórhildur Ólafsdóttir) 

 Alda Ásgeirsdótir, fulltrúi stjórnar foreldrafélagsins 

 Anna Ragnarsdóttir og Svandís Ríkharðsdóttir, fulltrúar kennara (varafulltrúar: Guðrún Björk 

Einarsdóttir og Kristjana Fjóla Sigursteinsdóttir) 

 María Hrafnsdóttir, fulltrúi annarra starfsmanna (varafulltrúi:) 

 Gunnar Richardson, fulltrúi grenndarsamfélags 



Viðhengi 2. 

 

 

Skólaráð Garðaskóla – Áætlaðir fundir 2013-2014 

 

Fundartími: Miðvikudagar kl. 16.00-17.00 

 
1. fundur 28. nóvember 2013 
2. fundur 18. desember 2013 – opinn fundur 
3. fundur 22. janúar 2014 
4. fundur 19. mars 2014 
5. fundur 30. apríl 2014 

 



Viðhengi 3. 

 

 

Helstu verkefni Skólaráðs Garðaskóla 2013-2014 

Samkvæmt reglugerð 1157/2008 um skólaráð við grunnskóla er hlutverk þess m.a.: 

 að hafa yfirumsjón með starfi skólans og rekstri. Í þessu felst m.a. að fara yfir 
starfsáætlun og innra mat skólans. 

 að skilgreina áherslur í starfi skólans og þróun hans 

 að fjalla um öryggi og aðbúnað í skólanum 

 að fjalla um skólabrag 

 skólareglur og umgengni innan skólans 

  að gefa umsagnir ef þess er óskað t.d. af skóladeild eða foreldrafélagi 
 

Skólaárið 2013-2014 verða m.a. þessi verkefni á dagskrá: 

 árshátíð Garðaskóla: gagnrýni á miðaverð, íburð og kosningu – afstaða foreldra, 
frelsi nemenda, skilaboð skýr 

 ræða hugmyndir starfsmanna um 60 mínútna kennslustundir og breytingar sem 
verða á viðmiðunarstundaskrá við það að fara frá 40 í 60 mínútna kennslustundir. 

 ræða hugmyndir starfsmanna um ferðakerfi í öllum árgöngum. Hvaða afleiðingar 
hefur það að hafa ekki bekkjarkerfi í 8. bekk? 

 samþykkja heilsustefnu Garðaskóla 

 fylgjast með innra mati skólans 

 skólareglur Garðaskóla 

 Umhverfismál, pappírsnotkun, rafrænar leiðir, kanna tölvukost skólans, lélegar í 222, 
kynna tilkynningaskjái og hvetja nemendur til að fylgjast með 

 gagn og gaman 
 


