
Skólaráð Garðaskóla fundur 1. Júní 2015 

Mættir 

Kristjana, Reynir, Anna María, Vigdís, Elías, Halla, Helga, Ingibjörg, Brynhildur, Gunnar, Indíana, Máni, 

Máni, Inga Huld, Jóhanna, Hafdís, Lilja Hrund, Sóllilja, Lahiru, Katrín og Lovísa. 

Fundarstjóri 

Brynhildur 

Ritari 

Ingibjörg Anna 

Skólastjóri bauð alla velkomna og kynnti auk félaga í Skólaráði, Nemendaráð Garðaskóla og 

kennararáð skólans. 

Dagskrá: 

Gildi Garðaskóla 

BS nefndi ástæðu þess að gildi eru skilgreind og sýndi glæru sem sýnir hvernig nemendur, 

forráðamenn og starfsmenn hafa kosið gildi skólans (sjá glæru). Fram kemur að flestir velja Vellíðan, 

og Virðingu. Á önninni voru neðangreind gildi valin af eftirfarandi: 

Starfsmenn völdu: 

Virðing  

Ábyrgð 

Vellíðan 

Árangur 

Nemendur völdu: 

Frelsi 

Vellíðan 

Gleði 

Árangur 

Forráðamenn völdu: 

Vellíðan  

Metnaður 

Virðing 

Árangur 

 

Umræður sköpuðust um mikilvægi þess að nemendur fái sitt gildi inn (Frelsi) í ljósi þess að margir 

nemendur völdu það ásamt því að vilji birtist í könnun Skólapúlsins bæði hjá nemendum og 

starfsmönnum. Þau orð sem fyrirferðamest voru á fundinum voru Virðing, Vellíðan, Frelsi, Ábyrgð. 

Lilja, aðili frá foreldrasamfélaginu, benti á að frá foreldrasjónarmiðinu væri stuðandi að hafa orðið 

Frelsi og að það þyrfti að skilgreina með skýrum hætti fyrir foreldrum hvað frelsi þýddi. 

Atkvæðagreiðsla fór fram og valdi hver og einn 3 gildi. Niðurstaðan: 

Vellíðan 11 

Frelsi 9 

Ábyrgð 9 

Árangur 8 



 

Umhverfismál, sorphirða 

Þróunin hefur verið hæg en á þessu skólaári var farið af stað í flokkun – pappírskassar voru settir inn 

til flokkunar á pappír. Verkefnið verður klárað á næstunni og verður til fyrir næsta haust, tilboð um 

frekari flokkun eru að koma inn. Nemendaráð bendir á að auglýsa þurfi flokkunina betur fyrir 

nemendum. BS nefnir að þörf sé á að hafa námskeið fyrir starfsmenn og spyr hvernig fræðslu sé best 

háttað fyrir nemendur. Nemendaráð svaraði að það þurfi að koma fræðsla með flokkuninni hjá 

ákveðnum hópi. Bent á að nemendur úr Flataskóla t.d. koma vel undirbúnir.  

 

Fagstjórn Garðaskóla 

BS sagði frá að með nýjum kjarasamningi sé ekki tryggt fjármagn til að borga fyrir fagstjórn í 

skólanum. Einnig að það sé áfall fyrir skólann og að mikil orka og fundir hafi farið í að skoða hvað sé 

hægt að gera í ljósi breyttra ástæðna. Komið hefur verið niður á millibilslausn sem er að borga 

fjórum fagstjórum í stað tíu áður. Búið er að upplýsa starfsfólk og fara í gegnum ferlið en enn er erfitt 

að sætta sig við að hafa ekki fjármagnið í fagstjórn eins og áður. Þetta mun koma aftur til skólaráðs í 

haust þar sem erfitt er að sætta sig við þetta. Hafa ber í huga að ekki er verið að breyta skipulagi 

deilda þar sem skólinn geri áfram kröfum um að fagdeildir séu faglegar en í stað þess að einn sé í 

deildinni sem skilar inn áætlunum og „dregur vagninn“ verði nú unnið í teymum og kennarar þurfa 

að reyna sig í nýjum aðstæðum á næsta ári. 

 

Stundatöflur 2015-2016 

Kennslustundir voru 60 mínútna langar í skólanum í ár og er ekkert því til fyrirstöðu að halda því 

fyrirkomulagi áfram þar sem almenn ánægja er með tilhögunina bæði hjá nemendum og kennurum. 

BS sagði frá nýjum fyrirhuguðum hugmyndum í íþróttum á næsta ári. Sund og íþróttir verða slitin í 

sundur. Nemendur verða búnir að ljúka sundstigi til grunnskólaprófs í lok 9.bekkjar. Umræður urðu 

um sund og hvernig því er háttað núna og nefndu nemendur t.d. hve gott það er að sundkennarar 

hleypa stúlkum á undan ofan í laugina. Umræður um 5 mínútur á milli tíma. Ábending kom fram frá 

nemendum um viðmið í íþróttum. BS svaraði því til að fagstjóri í íþróttum bendir á að stór hluti 

viðmiða miðast við ástundun og virkni og að þetta sé til athugunar.  

Bent á að þriggja tíma lota fyrir hádegi er ekki hentug. 20 mín hlé verður á sama tíma og í vetur, 

næsta hlé kl. 10.30 verður 10 mínútna hlé til að skapa svigrúm fyrir þá sem þurfa að ná sér í smá 

næringu. Matartímanum verður þrískipt með því að einhverjir verða í 30 mínútna einingum við 

matarhléið. Það mun dreifa nemendum í matsalinn á matmálstíma. Annað sem verður hugað að 

næsta vetur verður að búa til meiri sjálfsafgreiðslu í matsölu nemenda 

 

Innra mat skólans 

Er að finna á vef skólans og margt sem kemur kunnuglega fyrir sjónir og margt sem er áhugavert. 

Niðurstöðurnar sýna að:  

Nemendur eru ánægðir með kennara almennt, námið, félagslíf, stuðning félagsráðgjafa 

Starfsmenn eru ánægðir með starfsandann 

Foreldrar ánægðir með nám og námsframboð 

Staða stráka er sterk,  

Ánægja með yndislestur hjá öllum aðilum 

Nemendur- það sem þarf að taka til athugunar er húsnæði skólans, klíkuskiptingu, álgaspunktar, 

matsalan 

Foreldrar - upplýsingaflæði má vera betra, mikið prófaálag, vilja hafa meira aðgengi að námi barna 

sinna 

Starfsmenn - upplýsingaflæði innan hússins, húsnæði, vilja skýrari endurgjöf frá stjórnendum  

http://gardaskoli.is/skolinn/mat-a-skolastarfinu/


 

Önnur mál 

Inga Huld frá Nemendaráði sagði frá vilja nemenda til þess að meta kennara rafrænt svipað og gert 

er í Háskólum og mörgum framhaldsskólum. BS þakkaði góða spurningu og benti á að mikilvægt væri 

að skoða hvernig þetta væri gert og sagðist vera viss um að þetta væri e-ð sem skólinn hlýti að geta 

gert á skynsamlegan máta en athuga þarf framkvæmd og tímasetningu. Matskerfið verður að vera 

uppbyggilegt og skila góðu skólastarfi. Fleiri tóku undir að mikilvægt sé hvernig og hvenær þetta sé 

gert. 

 

Fundi slitið kl. 18.00 

 

 


