
   

 

 

Skólaráð Garðaskóla 

 
2. febrúar 2015 kl. 16.00-18.00 á bókasafni Garðaskóla 

 

Fundarstjóri: Brynhildur Sigurðardóttir skólastjóri 

Fundarritari: Brynhildur Sigurðardóttir skólastjóri 

Mættir: Elías Sólmundarson, Gunnar Richardsson, Máni Huginsson, Berglind 

Bragadóttir 

 

Efni fundarins: 

Skólastjóri lagði fram drög að skóladagatali fyrir skólaárið 2015-2016. Hún sagði frá 

því að á fagstjórafundi hefðu kennarar gert athugasemd við skipulagsdag í maí 2016 

og beðið um að hann væri seinna í mánuðinum. Skólaráð samþykkir drögin að 

skóladagatalinu og felur skólastjóra að ganga frá ályktun þess efnis. 

 

Skólastjóri fór yfir niðurstöður úr nemendakönnun Skólapúlsins í október 2014. 

Samantektin er birt á vef skólans. Umræður út frá efninu. Máni benti á að enn vantar 

húsgögn í matsal skólans. Gunnar benti á að hópaskipting milli árganga væri minna 

áberandi nú en áður, raðir við matsölu væru skipulegri, eldri nemendur væru 

hreyfanlegri um húsið, ekki tíðkaðist lengur að yngri nemendur væru „teknir í 

snjóinn“. Aðrir skólaráðsmenn tóku undir þetta. Máni sagði frá umræðu nemendaráðs 

um umsjónartímana. Í þeim á að vera lífsleiknikennsla en nemendur eru ekki ánægðir 

með hana, fá ekki næg tækifæri til að ræða mikilvæg málefni eins og fréttir líðandi 

stundar, samskipti kynjanna og jafnrétti, sjálfbærni og umhverfismál o.fl. Gunnar 

stakk upp á að kennarar spegluðu innlagnir/kveikjur á netinu, nemendur gætu skoðað 

þær fyrir tímana og rætt svo undir stjórn kennara. Fleira smálegt var rætt. 

 

Skólastjóri sagði frá hugleiðingum sínum um viðveru nemenda, leyfisbeiðnir og 

viðbrögð skólans í þessum efnum. Í samstarfsskóla Garðaskóla í Bretlandi eru mun 

meiri kröfur gerðar um viðveru nemenda og meiri eftirfylgni er með málum einstakra 

nemenda. Í umræðu um málið var bent á að íslenska samfélagið sýnir mjög afslappað 

viðhorf í þessum efnum og það hjálpar ekki til að ekki er fastur tími á vetrarleyfi og 

önnur leyfi nemenda og foreldra. Skólinn þarf að kynna betur starf þemadaga til að 

vega á móti viðhorfi nemenda og forráðamanna að „þá sé ekkert skólastarf“. 

Skólastjóri mun undirbúa ályktun um efnið og leggja fyrir næsta fund. 

 

Skólastjóri sýndi drög að áherslum Garðaskóla skólaárið 2015-2016. Drögin eru nýtt 

til að skilgreina hvaða styrkumsóknir stjórnendur vinna að fyrir skólann. Umræða um 

áherslu skólans á að auka áhuga nemenda og forráðamanna á iðn- og tækninámi og 

undirbúning list- og starfsnámsbrautar við skólann (I-braut). Berglind nefndi að 

nemendum og forráðamönnum lítist oft illa á iðnnám því það fækki möguleikum til 

framtíðar að hafa ekki stúdentspróf. Gunnar benti á að á móti þessu vegur að 

iðnskólar eru farnir að bjóða stúdentsbrautir samhliða iðnnáminu. 

 

Fundi slitið kl. 18.00 

 

 

 

http://gardaskoli.is/skolinn/skoladagatal/
http://gardaskoli.is/skolinn/mat-a-skolastarfinu/innra-mat-2014-2015/

