
Skólaráð Garðaskóla 
 
Miðvikudaginn 19. mars 2014 kl. 16.00-17.30  á bókasafni skólans. 
Fundarstjóri: Brynhildur Sigurðardóttir skólastjóri 
Fundarritari: Gunnar Richardson 
 
Mættir:  Brynhildur Sigurðardóttir skólastjóri, Máni Huginsson og Bergþóra Huld Björgvinsdóttir 
fulltrúar nemenda,  Svandís Ríkharðsdóttir og Kristjana Sigursteinsdóttir fulltrúar kennara, María 
Hrafnsdóttir fulltrúi annarra starfsmanna, Gunnar Richardson, grenndarsamfélag, Kristbjörg 
Ágústsdóttir og Alda Ásgeirsdóttir fulltrúar foreldra 
Einnig sat fundinn Guðrún Björg Egilsdóttir umsjón stundatöflugerðar,   
Sérstakir gestir fundarins Jón Axelsson og Fanney Axelsdóttir.  

1. Skólamatur.  

Skólastjóri bauð  stjórnendur frá Skólamat þau Jón Axelsson og Fanný Axelsdóttur velkomin.  

Jón kynnti  niðurstöður könnunar sem lögð var út til foreldra til að mæla með einhverjum 

hætti þjónustu og gæði hjá Skólamat.  Ágæt svör bárust og góðar ábendingar. 

Fram kom mikill vilji stórnenda hjá Skólamat að vera í góðu sambandi og ítrekað að 

þjónustuþegar og starfsfólk skólanna komi öllum ábendingum um matarmálin til skila.  Það sé 

hjálp í öllu og því sé  vel tekið – sama hver gagnrýnin er.  

Það að fá tækifæri til að hitta skólaráð og fulltrúa skóla sé mikils virði og hjálpi við til að skapa 

andlit á bak við þjónustuna bæta fyrirtækið  í þágu viðskiptavina.   

Jón greindi frá ánægjulegri þróun í fastri áskrift í Garðaskóla og á þremur árum fjölgað úr ca.  

30 - 130 og með fjölguninni sé orðin betri grundvöllur til að auka  fjölbreytni og bjóða 

sértækari lausnir fyrir skólann.  

 Almennt var rætt það sem betur mætti fara.  Rætt um uppstillingu hráefnis á salatbar,  

 skoða betur úrval á drykkjarvörum,  og frekari heilnæmisupplýsingar á heimasíðu, birgja og 

uppruna vörutegunda.  

Fram kom frá fulltrúa nemenda  ánægja krakkana með starfsfólkið  í mötuneytinu –„alveg 

frábærar“.  Allir sammála um að gott viðmót skiptir miklu fyrir samstarfið. 

Niðurstaða:  Almennt góð kynning og góð umræða um mötuneytismálin. 

 

2. Skóladagatal.   

Skólastjóri  lagði fram grunnmynd að skóladagatali 2014 -2015.  Skýrt er tekið fram að 

dagatalið verður að vera samræmt fyrir Garðabæ.  Uppstilling er því niðurstaða málamiðlunar 

allra leik- og grunnskóla í Garðabæ og ljóst að lítið er hægt að færa til.   Skólastjóri ræddi og 

skýrði einstaka skipulagsdaga – bláa og rauða daga, tilurð þeirra og áherslur. Ljóst að dagarnir 

henta misvel ólíkum skólastigum en ganga upp að mestu fyrir flesta eins og uppstillingin lítur 

út.  Þessu tengt rætt að fyrir Garðaskóla hentar vel hafa fleiri bláa skipulagsdaga í ágúst en 

fáa í júní.   Athygli var vakin á því að einn rauður dagur settur í vetrarfrí með það að markmiði 

að lengja ekki frekar skólaárið inn í júní.  Skólalok í júní enda tæpt varðandi  t.d. einkunnaskil 

til framhaldsskóla sem eru jafnan í tímaþröng í júníbyrjun.   

Tengt umræðu um skólalok hefur  hefur upp  athyglisverð hugmynd að flýta útskrift í 10. Bekk 

og  hafa hana t.d. 5. júní og ljúka starfsönn með vorferðalagi á eftir.   

Fyrirspurn kom frá kennarafulltrúa varðandi  það að vetrarfrí  þurfi  að vera heil vika.   

Upplýst var að könnun í baklandi foreldra  á sl. ári gaf skýran tón frá  foreldrasamfélaginu um 

að fá heila óskipta viku í vetrarfrí og skóladagatalið því  unnið út frá þeirri forsendu. 



 

Eftirfarandi umsögn samþykkt með meirihluta viðstaddra fulltrúa. 

Á fundi skólaráðs Garðaskóla sem haldinn var 19. mars 2014 lagði 

skólastjóri fram drög að skóladagatali næsta skólaárs sem unnin voru í 

samvinnu allra grunnskóla og leikskóla í Garðabæ.  

Umsögn skólaráðs er að meðfylgjandi skóladagatal sé samþykkt. 

Skólaráð Garðaskóla vill þó halda til haga sjónarmiði kennara skólans 

að samræming skipulagsdaga í leik- og grunnskólum veldur því að 

tímasetning þeirra hentar í vissum tilvikum ekki því skipulagsstarfi sem 

þörf er á. 

3. Viðmiðunarstundaskrá.   

Umræðu fram haldið frá síðasta fundi og athugasemdum þar frá. 

Í ljós kemur að ekki eru forsendur til að kenna framhaldsskólaáfanga í dönsku að svo stöddu. 

Skólastjóri hefur skoðað málið með dönskudeildinni, vísbendingar eru um að dönskukennsla 

sé heldur þéttari  í Garðaskóla en almennt í grunnskólum annars staðar og nýtist vel inn í 

framhaldsskólana. Deildin mun funda með dönskukennurum í nánustu framhaldsskólum og 

sambærilegum grunnskólum til að skoða þetta betur. 

Áfram rætt um breytt fyrirkomulag tíma í upplýsingamennt, skólinn hefur tekið þá stefnu að 

hætta að kenna vélritun.  

Skólastjóri varpaði upp drögum að námskrá í upplýsingamennt sem kennsluráðgjafi hefur 

unnið að. Þar kemur fram skörun  almennrar tölvunotkunar og upplýsinga-og tæknilæsi  við 

aðrar kennslugreinar.  Áfram verður unnið að því að þætta fagið inn í allar greinar með 

skýrum hætti. 

 

Samþykkt er eftirfarandi áyktun um og  breytingar eftir lokaumræðu um tillögur stjórnenda 

skólans  varðandi breytingar  á viðmiðunarstundaskrá: 

Á fundi skólaráðs Garðaskóla sem haldinn var 19. mars 2014 var 

lokaumræða um tillögur stjórnenda skólans að breytingum á 

viðmiðunarstundaskrá. Helstu breytingar eru eftirfarandi: 

 Lífsleikni er ekki tilgreind sem afmörkuð námsgrein og í stað hennar 
er umsjón föst vikuleg kennslustund hjá öllum nemendum. Ákveðin 
markmið lífsleikni verða felld undir faggreinar á borð við íslensku, 
samfélagsfræði o.fl. 

 Faggreinar sem bjóða fjölbrautaáfanga fá tímamagn til umráða 
umfram viðmið aðalnámskrár. Skólaárið 2014-2015 eru þetta enska, 
íslenska, stærðfræði og textílmennt. 

 Kennslustundir verða 60 mínútur.  

 Fimm mínútna hlé verður milli allra kennslustunda til að gefa 
nemendum og kennurum svigrúm til að færa sig milli verkefna. 
Hádegishlé verður 30 mínútur og verður nemendum skipt í 2 jafna 
hópa til að dreifa álagi í matsölu. 



Skólaráð Garðaskóla samþykkir ofantaldar breytingar. Jafnframt er bókað 

að frekari umræða verður um tillögu skólastjórnenda varðandi ferðakerfi í 8. 

bekk. 

4. Skólapúlsinn.  

Skólastjóri ræddi um fyrirlagnir, gagnsemi  og endurskoðun á könnuninni sem slíkri.  Skoða 

þarf þætti eins og  tíðni, tímalengd, hvar og hvenær.  Svörun ekki gengið alltaf sem skyldi og 

tækið ekki að nýtast eins vel og ætla mætti.  Mikilvægt að málið fari í endurskoðun og hvort 

hægt sé að fínstilla þetta betur. Skólastjóri leggur fyrir gæðanefnd sem skilgreinir breytta 

verkferla. 

 

5. Uppbrotsdagar – fjarvistir. 

Rætt um fjarvistir á uppbrotsdögum  í skólanum.  Skólastjóri kynnti samantekt úr 

fjarvistarskrá og ljóst að fjarvera eykst verulega á uppbrotsdögum.  Virðist sem  foreldrar 

sleppi aðhaldi  í leyfisveitingum þegar vikið er frá hefðbundinni stundarskrárkennslu í 

skólanum og nemendur veikjast í auknum mæli.  

Rætt hvernig bæta má upplýsingar til foreldra um mikilvægi félags- og lífsleiknistarfs á 

skólatíma.  Starf á uppbrotsdögum er skv. markmiðum skólanámsskrár um lýðræðisþjálfun, 

skapandi starf, lykilhæfni og er engu minna virði en hefðbundnar kennslugreinar.  Ljóst að 

þessar liðir í starfsemi skólands þarfnast upprisu og bætta ímynd. 

 

6.  Önnur mál 

Fulltrúi nemenda ræddi hvort möguleiki væri á að hafa sundtíma kynjaskiptu fyrirkomulagi. 

Skólastjóri sagði þetta vera til athugunar í töflugerðinni. Ekki gafst tími til að ræða þetta 

frekar að svo stöddu en ákveðið að setja málið á dagskrá á næsta fundi.  

 

 


