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Efni fundarins: 
 
 

1. Heilsustefna. 
Skólastjóri lagði fyrir lokaútgáfu af heilsustefnu Garðaskóla sem unnin var af stjórnendum  og 
heilsueflingarnefnd. 
Fulltrúar ræddu sérstaklega  stefnu  varðandi  sameiningarmál á mötuneytum nemenda og 
kennara  og möguleika útfærslum í núverandi útboðs-og verktakakerfi.  Ljóst er að allar 
breytingar á mötuneytismálum spila saman við stefnu bæjarins í matarmálum skólanna.  
Hvað sem kerfinu líður er það heilsustefna skólans  að vinna að því að  hafa sem mest 
ferskmeti og eldað sé sem mest á staðnum.  
Stefnan samþykkt af öllum viðstöddum skólaráðsfulltrúum. 
 

2. Kynning á niðurstöðum úr Skólapúlsi 2012-2013 og haust 2013 
Skólastjóri rakti ýmis gögn og matsþætti sem Gæðanefnd skólans nýtir í innra mat. 
Fyrir liggja núna gögn skólapúlsinn frá síðasta ári og frá í haust.  Einnig punktar frá 
rýnifundum s.s. samtöl námsráðgjafa við 8. bekkinga sem og gögn unnin úr lífsleiknitímum í 
eldri árgöngum.  Þessir punktar hafa mikið vægi við allt gæðamat. 
BS kynnti í stuttu máli helstu niðurstöður skólapúlsins sl. haust og frá skólaárinu 2012-13 og 
samanburð við landsmeðaltal annarra skóla. 
Efnið verður birt á næstunni opinberlega á heimasíðu skólans og kynnt  nemendum. 
Áhersla skólans er að setja þetta fram til nemenda á eins jákvæðan máta og mögulegt er og 
hafa aðra kynning fyrir þá seinna í vor þar sem gagnrýni er dregin skýrar fram. 
Púlsinn skiptist í þrennt. Nemendakönnun, starfsmannakönnun, foreldrakönnun. 
Rætt almennt um niðurstöður úr skólapúlsinum og framsetningu. 
 
 

3. Viðmiðunarstundaskrá, ferðakerfi og stundatöflugerð 2014-2015 
Skólastjóri ræddi að stjórnendur hafi ákveðið að innleiða ekki tvær formbreytingar á sama 
tíma og ákveðið að fresta að taka upp ferðakerfi í  8. bekk á næsta skólaári.  
Áfram er stefnt að því að nýtt tímafyrirkomulag -  60 mín kerfi verði tekið upp næsta haust.  
Í þessu samhengi voru skoðuð drög og tæknileg vörpun yfir í nýja viðmiðunarstundaskrá og 
inn í yfirfærsluna eru einnig fléttaðar óskir og niðurstaða kennaraumræðu um breyttan 
tímafjölda fyrir einstaka kennslugreinar. Frá skólaráðsfulltrúa komu athugasemdir og 
áhyggjur vegna áætlunar um minni dönskukennslu og að þáttur dönskunnar sé skoðaður 
betur.  Skólastjóri benti á að í drögunum er áfram  gert mjög vel við alla tungumálakennslu 
miðað við aðalnámskrá og sem og að gagnrýnin umræða sé ennþá í gangi varðandi 
stundaskrána. 
Rætt var um  breytt form upplýsingatækni og mögulega þættingu við aðrar greinar.  Ýmsar 
hugmyndir og útfærslur eru til skoðunar hjá kennsluráðgjöfum. 



Fulltrúi foreldra lagði áherslu á mikilvægi þess að dreifa upplýsingamennt í allar faggreinar og 
að markmið hennar séu skýr og vel skipulögð í skólanámskrá. Skólastjóri lagði áherslu á 
hlutverk kennsluráðgjafa í þessu samhengi. 
Fulltrúar skólaráðs samþykkja  að nýtt tímafyrirkomulag sé sé sett í áframhaldandi vinnslu og 

framkvæmd. 

 

4. Önnur mál  
Umræða um prófafyrirkomulag  og  prófaálag. 
Mjög lifandi umræða varð um um prófafyrirkomulag  og ýmsa möguleika varðandi það 

hvernig jafna mætti prófaálag og aðra námsmatstækni.  BS tjáði að mikil umræða ætti sér 

stað í kennarasamfélaginu hvernig haga mætti álagsþáttum og finna bestu lausn.   

Almennt var ekki ánægja með útfærsluna á prófafyrirkomulagi í des.  Skólastjóri rifjaði upp að 

sú útfærsla byggði  m.a. á umræðu skólaráðsins frá sl. vetri og óskum nemenda um að ekki 

væru venjulegir skóladagar síðustu dagana í desember og hafa prófadaga í blálok annarinnar í 

desember.  Erfitt er að finna lausn sem öllum hentar.  Unnið verður í málinu til að skipa 

málum á sem bestan máta á næsta skólaári. 

 Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 17.30  fundarritari. 

 


