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BS kynnti störf skólaráðs og fór yfir verkefni ráðsins, annarsvegar skylduverkefni s.s. 

að skólaráðið eigi að hafa yfirumsjón með starfi skólans og rekstri og að það eigi að 

skilgreina áherslur í starfi skólans og svo hins vegar ýmis verkefni sem tengjast starfi 

skólans. Benti á að skólaráðið hefur lokaorð í ýmsum verkefnum sem eru á dagskrá. 

 

Farið var yfir verkefni skólaráðs skólaársins 2013 -2014: 

• lögbundin verkefni s.s. að samþykkja skóladagatal og skýrslur um starf 

skólans 

• Samstarf skóla, félagsmiðstöðvar og foreldrasamfélags 

• 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 

• Ýmis smærri mál... 

 

Um áramótin hefst flokkun á sorpi, fyrst verður pappírinn tekinn fyrir og hugað að 

rafmagnsnotkun. Sagt var frá að notkun á plastílátum á kaffistofu starfsmanna hafi 

verið hætt. Spurt var um hvort Garðabær hafi sett ákveðnar reglur er varða ”græn 

skref”. BS svaraði að hver skóli eigi að stjórna málum á sínum forsendum s.s. er varða 

sorphirðu. Grænfána verkefni er á herðum hvers skóla, þeir eru ekki skyldugir til 

þátttöku. GE benti á að skólinn hafi tekið sig mikið á hvað varðar sjálfbærni og sagði 

frá því að starfsmenn væru farnir að vinna meira í þá átt. 

http://www.gardaskoli.is/


Kristbjörg kom á framfæri þakklæti til félagsmiðstöðvarinnar vegna netpósts sem fór 

til foreldra vegna jólaballsins í vikunni.  

BS sagði frá því að huga þurfi að ýmsu er varðar skipulag skólans til að koma til móts 

við þær úrlausnir sem hugsaðar eru til framtíðar í sorphirðu- og endurvinnslumálum. 

 

Gildi Garðaskóla 

 

Á síðasta skólaári skilgreindu starfsmenn gildi skólans. BS sagði frá því að Gæðanefnd 

skólans hafi  lengi hugað að því hvernig starfsmenn skilgreina skólann og dreifði 

blöðungi er varðar vinnuferli og niðurstöður á vinnu starfsmanna vegna gilda skólans. 

Niðurstaðan var að gildin sem voru valin eru virðing, ábyrgð og vellíðan. BS varpaði 

þeirri spurningu fram hvernig hægt væri að fá viðbrögð foreldra við þessum gildum.  

Kristbjörg lagði til að það væri rökrétt að vinna með nemendum að þessu verkefni. Máni 

benti á að slík vinna ætti að fara fram í umsjón eða að degi til en hugsanlega að kvöldi til 

fyrir foreldra. Steinunn benti á að leggja þetta fyrir foreldrafélagið. Kristbjörg tók undir 

að það mætti senda gildin til foreldrafélagsins til umsagnar. Aron lagði til að nemendum 

yrði leyft að kjósa á milli þeirra gilda sem kennarar hafa valið. Farið var yfir hvernig 

gildin voru valin hjá kennurum. Farið yfir hvernig best væri að vinna þetta með 

nemendum. Nemendur lögðu til að ef um netkosningu yrði að ræða þá ætti hún að fara 

fram á skólatíma. Steinunn spurði hvort gildin væru í samræmi við stefnu og hlutverk 

skólans og hvort hægt væri að sjá metnað og árangur í gildunum. Hún tók fram að hún 

telur að gildin eigi að endurspegla það hvernig skólinn skilgreinir sig. BS svaraði því að 

þessi þrjú hugtök einkenni hvernig skólinn sé í daglegu starfi. Hún lagði til að hún sem 

skólastjóri rökstyðji þessi þrjú gildi og komi þeim í umsagnarferli til foreldra og óski eftir 

viðbrögðum þeirra. Varðandi umsagnarferli til nemenda lagði hún til að nemendaráð og 

stjórnendateymi skólans myndi útfæra leið til framkvæmdar í vor. Skólaráð fengi svo 

tillöguna aftur frá nemendaráði í vor. 

Gert er ráð fyrir að eitthvað verði unnið með gildin þó það sé ekki mótað á þessu stigi 

málsins. BS tengdi það vinnu við uppbyggingrastefnu og telur ákjósanlegt að þau 

verði sett í samhengi við þá vinnu. 

 

Hugmyndir starfsmanna um breytt skipulag 

 

Fá ferðakerfi í 8.bekk – BS sagði frá kostum. Fyrst og fremst til að koma til móts við 

einstaklinga strax frá byrjun. Hugsanleg hindrun er hvernig eigi að meta nemendur 

sem koma inn í skólann en þá yrði litið til samræmdra prófa í 7. bekk. Hugmynd kom 

fram um hvort hægt væri að samræma vorpróf nemenda úr mismunandi skólum. AR 

sagði frá  reynslu sinni sem tungumálakennari af mismunandi getu nemenda sem 

koma í 8. bekk. Henni hugnast betur að gefa nemendum færi á stöðuprófum í 

skólabyrjun. Ragnar kom með tillögu að því að nemendur fengju að vera  eina önn 

áður en þeim yrði skipt í ferðir. Máni spurði hvort ekki væri þá úti um vinavalið. BS 

svaraði að það væri ljóst að því væri fórnað. Kristbjörg nefndi hvort ekki væri hægt að 

hafa ferðakerfið í nokkrum greinum og BS svaraði því til að það væri afar erfitt í 

töflugerð en það væri ákveðnir möguleikar fyrir hendi t.d. að umsjónarbekkur myndi 

vera saman í samfélagsfræði. En því miður þá væri þetta tæknilega erfitt. Steinunn 

spurði um reynslu nemenda af ferðakerfinu og allir fulltrúar í skólaráðinu fullyrtu um 

kosti þess og gáfu dæmi. Sögðu jafnframt að það væri ákveðinn kostur að byrja í 8. 

bekk án ferðakerfisins og fara þaðan í ferðakerfið sérstaklega í ljósi þess að nýnemar 

eigi mjög erfitt með að rata um skólann í byrjun. BS bað um handauppréttingu 

varðandi spurninguna um hvort ráðið myndi kjósa ferðakerfi í 8. bekk. Enginn af 



nemendum ráðsins réttu upp hönd en bæði fulltrúar foreldra og starfsmanna kusu það. 

Nemendur færðu rök fyrir máli sínu og sögðu að best væri að fá fleiri nemendur til að 

gefa skoðun sína. BS sagði frá því nú væri skólaráð búið að ræða þetta tvisvar að það 

væri búið að skoða þetta frá mörgum sjónarhornum og ekki síst frá 

töflugerðarmöguleikum. Hún sagðist ekki tilbúin til að láta kjósa um þetta þar sem 

augljóslega væri um mjög skiptar skoðanir að ræða.  

 

Varðandi 60 mínútna kennslustundir sagði BS frá hugmyndum hvað þær varðar og 

lagði fram til umhugsunar rökin fyrir þeim: – annars vegar að jafna vinnutímann- hins 

vegar mikilvæg breyting fyrir bóklegar greinar. AR benti á að við ættum að fá 

raunhæft mat frá t.d. Hagaskóla sem er nýbyrjaður með þetta. BS sagði frá góðum 

breytingum FG sem breytti í 60 mín en breytti svo aftur og í 50 mínútur og smiðjur í 

lok dags. Umræðu verður haldið áfram á næstu fundum. 

 

Fundi slitið kl. 17.20 


