
   

 

 

Skólaráð Garðaskóla 

 
16. mars 2015 kl. 16.00 á bókasafni Garðaskóla 

 

Fundarstjóri: Brynhildur Sigurðardóttir skólastjóri 

Fundarritari: BS 

Mættir: Elías Sólmundarson, Helga Ólafsdóttir, Gunnar Richardsson, Máni 

Huginsson, Máni Magnússon, Alda Magnúsdóttir, Berglind Bragadóttir, Brynhildur 

Sigurðardóttir 

 

Efni fundarins: 

 Skóladagatal 2015-2016, umræða tekin upp vegna athugasemda frá 

Skólanefnd. Skóladagatalið með vetrarleyfi í þriðju viku febrúar var 

samþykkt. Umræða varð um stöðu skipulagsdaga í íslensku samfélagi og 

óánægju foreldra með þá almennt. Skólaráð spyr hvort nauðsynlegt sé að 

unglingastigsskóli sé settur í sama ramma og leikskóli varðandi skipulagsdaga 

þar sem þarfir starfsins og starfsmanna eru gerólíkar. 

 Viðvera nemenda. Skólastjóri fór yfir stöðu mála, áhyggjur starfsmanna og 

aðgerðir. Sjá viðauka við fundargerðina. Umræða um hugsanlegar orsakir og 

úrræði. Nemendur vilja sjá tilgang með kennslustundum og að þær veiti 

verðug verkefni. Einnig vilja þeir hafa áhrif á framboð verkefna á 

uppbrotsdögum. 

 Stundatafla skólans. Starfsmenn fara yfir athugasemdir nemenda, foreldra og 

starfsmanna varðandi stundatöfluna sem tekin var upp haustið 2014. Ánægja 

er með 60 mínútna kennslustundir en nauðsynlegt að gefa nemendur hentugri 

tíma í frímínútur og matarhlé. Hugmyndum varpað fram og skólastjóri heldur 

þeim til haga í aðdraganda töflugerðar. 

 Önnur mál 

o Máni M. gerir athugasemd við að yndislestur falli of oft niður. Helga 

bendir á að nemendur séu oft bókarlausir og þá verður lítið úr lestri í 

tilsettum tíma.Sá vandi er meiri í 10. bekk en yngri árgöngum. 

o Geymt til næsta fundar: Gildi skólans. 

o Næsti fundur sameiginlegur skólaráð og nemendaráð. 

 

 

Fundi slitið kl. 17.40.



Viðauki: 
Viðveruma l í  Garðaskó la vór 2015 

 

Skólaárið 2013-2014 
Samantekt deildarstjóra í ársskýrslu 2013-2014: Hlutfall nemenda með 

ástundunareinkunn 0-7 

 Haustönn Vorönn 

8. bekkur 12% 22% 

9. bekkur 14% 19% 

10. bekkur 20% 14% 

Staða mála 17. febrúar 2015:  
70 nemendur undir 7 í viðverueinkunn 

Aðgerðir: 

 Deildarstjórar auka eftirfylgni með vinnu umsjónarkennara, áhersla sett á að 

verkferlum skólans sé fylgt 

 Deildarstjórar og umsjónarkennarar vinna að vikulegu yfirliti, til að þétta 

eftirfylgni 

 Deildarstjóri námsvers skerpir skilaboð og eftirfylgni varðandi vinnu með mál 

nemenda í nemendaverndarráði 

 Allir stjórnendur og námsráðgjafar koma að því að fylgja málum einstaklinga 

eftir, stefnt að „úthlutun verkefna“ 

 Allir stjórnendur og námsráðgjafar ætla að vera sýnilegri á göngum og ýta 

nemendum inn í kennslustundir 

Staða mála 16. mars 2015: 
89 nemendur með 7 og lægri viðverueinkunn. 

65 nemendur undir 7 í viðverueinkunn. 

28 nemendur undir 5 í viðverueinkunn. 

Upplýsingar í Námfúsi 16. mars 2015: Hlutfall nemenda með 

ástundunareinkunn 0-7 

 Vorönn 2015 

5. janúar til 16. mars 

8. bekkur (149 nemendur) 9% 

9. bekkur (152 nemendur) 28% 

10. bekkur (142 nemendur) 26% 

 

Aðgerðir: 

 Lítill bekkur settur af stað 16. mars: 5-6 nemendur í 9. bekk með mikinn 

viðveruvanda 

 Eftirfylgni með öðrum málum 

 


