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Fundarstjóri: Brynhildur Sigurðardóttir skólastjóri 

Fundarritari: Ingbjörg Anna Arnarsdóttir 

Mættir:  

Máni Huginsson fulltrúi nemenda, Máni Magnússon fulltrúi nemenda, Guðrún Björg Egilsdóttir 

fulltrúi annara starfsmanna, Elías Sólmundarson kennari, Helga Ólafsdóttir kennari, Brynhildur 

Sigurðardóttir skólastjóri,  Ingibjörg Anna Arnarsdóttir aðstoðarskólastjóri,  Berglind Bragadóttir 

fulltrúi foreldrafélagsins, Alda Ásgeirsdóttir fulltrúi foreldrafélagsins 

Fjarverandi: Gunnar Richardsson fulltrúi grenndarsamfélagsins 

Dagskrá: 

Kynning á fulltrúum í skólaráði 
Vantar  varafulltrúa úr röðum nemenda- IAA og nemendaráð finnur út úr því. Einnig vantar 
varafulltrúa úr hópi foreldra. 
 
Fundaáætlun  
Ákveðið  að hafa fundartíma 1. des, 26. jan, 9. mars, 27. apríl kl. 15.30 eða 16.00 
 
Helstu verkefni skólaráðs í vetur, til viðbótar við hefðbundin verkefni: 

 fylgjast með nýjungum í starfi skólans: 60 mínútum, Námfúsi, umsjón, upplýsinga- og 
tæknimennt, o.fl. 

 fylgjast með innra mati skólans. Gæðanefnd skólans fer yfir það. 

 skólareglur Garðaskóla Skólareglur G.sk voru uppfærðar vorið 2012 og nauðsynlegt að fara 
yfir þær árlega. 

 fjalla um umhverfisstefnu Garðaskóla.  
 fylgjast með birtingu skólanámskrár á vef skólans. Ný námskrá og mikilvægt að fylgjast 

með 

 50 ára afmæli Garðaskóla árið 2016.  Erum byrjuð að safna hugmyndum og gott að geta 
rætt það í vetur. 

 Annað sem nefnt er að þörf sé á að fara yfir er sturtutími nemenda. BS ætlar að byrja á að 
ræða við íþróttadeild. Nú á að vera 10 mín af klukkutímanum og svo eru 5 mínútur þar að 
auki. Verður tekið til umræðu síðar. 

 fylgjast með stöðu á þráðlausu neti í skólanum og aðgangi nemenda að nettengingu.  
 
Ársskýrsla Garðskóla 2013-2014 (sjá viðhengi) 
Engar athugasemdir þ.a.l afgreitt 
 
Skóladagatal 2014-2015 (sjá viðhengi)  

Farið yfir skóladagatal, gula daga og prófadaga á skóladagatalinu. Breyting á skipulagningu 

prófadaga kynnt. Einungis er um að ræða prófadaga á vorönn. Umræða um próf og 

prófadaga. Fram kom ánægja með breytingu á prófaskipulagi. Bent á að þekkt sé að þegar 

prófum lýkur hrannist inn leyfisbeiðnir og því áhyggjuefni að hópur nemenda fari í frí áður en 

skóla lýkur. Sjónarmið kennara kom fram að á vorönn er mikið um uppbrot og kennarar 

upplifi að þeir komist illa yfir allt efni sem er til grundvallar námsmatinu.  
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Skólaráð gefur samþykki fyrir staðsetningu gulrar daga á skóladagatali 2014-2015.  

Starfsáætlun Garðaskóla 2014-2015 (sjá drög í viðhengi) .  
Starfsáætlun Garðaskóla kynnt og beðið um að skólaráðið lesi og geri athugasemdir.  BS mun 
senda til fundarmanna og þeir ætla að lesa fyrir næsta fund. 
 
Ástundun og skólasókn. 
Farið yfir hvernig punktakerfið er byggt upp. Vegna breytinga á stundatöflum nemenda eru 
vangaveltur um hvort ekki þurfi að breyta því samhliða. Núna eru kennslustundir færri en 
punktakerfið það sama.  Við höfum haft ákveðin viðmið þegar brugðist er við ástundun 
nemenda. Bent á að breyta þurfi skalanum ef við ætlum að halda okkur við einkunnir.Önn ur 
tillaga kom fram að breyta stigafjölda. Enn önnur að hafa ekki einkunnir bara punkta. Eða 
hækka viðmiði þ.e. þegar nemandi er komin niður í einkunnina 8 (ekki 7) þá fer formlegt bréf 
til forráðamanna. Ákveðið að hugsa þetta áfram fram að næsta fundi Skólaráðs. 
 
Önnur mál 

Námfús: fulltrúar nemenda buðu fram aðstoða sína um að benda á þætti sem þeim finnst 

ábótavant. Máni H ætlar að senda GB póst. IAA og nemendaráð ætla einnig að fara saman 

yfir Námfús. 

 

 

 


