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Skólastjóri byrjaði fundinn á að segja frá því að þrjár tillögur um afmælisútgáfu á merki skólans voru að berast í 

hús. Fundarmenn gáfu sér tíma til að skoða tillögurnar og gáfu umsagnir.  

Farið yfir fundargerðir og viðauka við eina fundargerð frá haustönn og þær samþykktar. Eru á vef skólans undir 

http://gardaskoli.is/skolinn/nefndir-og-rad/skolarad/fundargerdir-skolarads/. Ákveðið að flýta næsta fundi 

skólaráðs til 7. apríl. 

Stjórnendur leik- og grunnskóla hafa samþykkt sameiginlegt skóladagatal í Garðabæ. Skólaráð þarf að 

samþykkja það. Skólastjóri fór yfir skóladagatalið með fundarmönnum. Elías bendir á að hægt sé að stytta 

vetrarfríið og hætta fyrr að sumri. Brynhildur skráir umsögn um að meðfylgjandi skóladagatal sé samþykkt en 

skólaráð vilji gera athugasemdir um að ef skipulagsdagur væri hafður í vetrarfríinu væri hægt að hafa sumarfríið 

einum degi fyrr. Einnig óskar Skólaráð eftir að hafa athugasemdir inni um að ekki sé þörf á að unglingastigsskóli 

sé með sömu skipulagsdaga og leikskólar. Umræða um vetrarfrí skapaðist og þörf á samræmingu á því. 

Skólastjóri las yfir umsögn sem var samþykkt. 

Skólastjóri fór yfir innleiðingu á aðalnámskrá í Garðaskóla. Breytingar taka tíma og fór BS yfir stöðuna í 

Garðaskóla og hvað hafi áunnist. Verklagsreglur um margt hafa verið settar, vinna við grunnþætti og lykilþætti 

fór vel af stað og unnið er að því að festa það í sessi. Þungaviktin hjá okkur varðar kennsluáætlanir og 

kennsluhætti. Mikil gerjun hefur verið undanfarið og má sjá breytingar á kennsluháttum hjá mörgum 

faggreinum. SKÍN samstarfsverkefni hefur verið sterkt afl og komið skemmtilega á óvart. Breyting á námsmati 

hefur verið umtalsverð og mikil vinna því samfara í vetur. Upplýsingakerfi skólans hefur verið í mikilli þróun og 

hefur Garðaskóli dregið vagn Námfúsar áfram. Berglind bendir á að þörf sé á að draga forráðamenn að þessari 

orðræðu sem fram kemur í nýrri námskrá og skólinn er að vinna með. 

Skólastjóri segir frá því að stjórnendur eru byrjaðir að skoða alvarlega hvort unnið verði áfram með Námfús á 

næsta ári eða stefnan tekur aftur á Mentor. Bæði kerfin hafa kosti og galla og nú er skólinn að fara yfir kosti og 

galla hvors kerfis. Kynning mun fara fram fyrir kennara á næstunni. Inga Huld bendir á Námsnetið að það sé 

gott. 

Undir önnur mál sagði skólastjóri frá því að það sé þörf á að auglýsa eftir fleira starfsfólki vegna aukins 

nemendafjölda. 

Berglind sagði frá fundi Grunnstoðar með bæjarstjóra um vilja um aukna sálfræðiþjónustu fyrir unglinga. 

Brynhildur nefndi að stjórnendur grunnskóla Garðabæjar sé sammála. Þeir vinna að bréfi til yfirvalda velferðar- 

og heilbrigðismála um þörf á aukinni geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn og unglinga. Nokkrar hugmyndir eru í 

vinnslu m.a. að skoða sálfræðiþjónustuna. Berglind benti á að vinna mætti betur að upplýsingaflæði og 

samstarfi aðila innan bæjarkerfisins til að vinna að framgangi þessa máls og annarra. Hún mun funda með 

skólastjóra vegna þessa. 
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