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 Nýtt afmælismerki Garðaskóla sýnt:  

 
 Skóladagatal 2016-2017, með skertum dögum 

Skóladagatal hefur verið samþykkt í skólaráðum allra grunnskóla bæjarins og leikskólum. 
Skóladagatalið er mjög svipað og það sem er í gildi þetta skólaár. Skólastjóri nefnir að búið er 
að gera athugasemdir við rafræn samræmd próf sem eru á dagskrá í mars. Engar 
athugasemdir gerðar við skóladagatal Garðaskóla á fundinum. 
 

 Umferðarfræðsla 
Grunnskólinn á Akranesi er móðurskóli í umferðarfræðslu og var að senda bréf sem fer heim 
til allra nemenda. Hjólastæðavandamál er á lóð skólans og þörf á úrbótum þar. 
Umferðafræðsla hefur ekki verið mikil í Garðaskóla en boðið er upp á valgrein fyrir nemendur 
í 10.bekk. Berglind nefndi að það sé áberandi að krakkar sem eru á vespum hjóli of hratt og 
virði ekki reglur. Skortur er á endurskins notkun hjá nemendum á hjólum sem og hjálma 
notkun. Það eru reglur um að þú mátt ekki reiða og átt að vera með hjálm. Berglind spurði 
hvort hægt sé að skólinn bjóði upp á kynningu/ fræðslu fyrir nemendur um öryggisatriði. 
Brynhildur telur að nemendur kunni reglurnar og benti á dæmi. Skólinn er með ákveðna 
fræðslu en ábyrgð á öryggi er í höndum foreldra þó umræður fari fram í skólanum. Ef skólinn 
sér verkefni sem hann telur að sé vænlegt til að prófa þá muni hann gera það. Hún telur að 
þetta sé frekar hvatvísi unglinga sem sé að störfum og þá hvernig hægt sé að vinna með það. 
Upplifun kennara í Garðaskóla er að nemendum finnist þeir kunna þetta allt. Umræður um 
hvort vespur sé af hinu góða / nemendur hreyfa sig minna. Skiptar skoðanir. 
 

 Umsjónarkennsla og deildarstjórn 
Umsjónarkennslan hefur breyst á síðastliðnum árum og tengist meðal annars frá námi yfir í 
liðan nemenda og þau mál eru að taka meiri tíma umsjónarkennara. Í ljósi þess að málið er 
tekið alvarlega er verið að leita leiða til að skoða verkaskiptingu umsjónarkennara, 



deildarstjóra og námsráðgjafa. Framundan er ráðning á deildarstjórum og eru margir 
umsækjendur um stöðurnar. Tekin var ákvörðun um að skipta þessum tveimur stöðum í 
annars vegar deildarstjóra nemenda og hins vegar deildarstjóra verkefna. Gerð var könnun 
þar sem allir kennarar sögðu skoðun sína á umsjónarkennslunni. Niðurstöður voru skýrar og 
fram kom að stuðningur og ráðgjöf við nemendur ásamt  samskipti og upplýsingagjöf um 
daglegt starf eru þau markmið sem umsjónarkennarar telja að eigi að vera í forgrunni 
starfsins. 
Áhugi er á því að aðskilja umsjón og lífsleikni. Hugmynd er um að lífsleikni kennslunni verði 
fleytt út í námsgreinakennslunna úr umsjónarkennslunni og nú stendur yfir kortlagning á því 
hvaða námsgrein sinnir einstökum verkefnum. Það lítur út fyrir að umsjónarkennslunni sem 
nú er ein klukkustund á viku verði breytt í 2x 30 mínútna tíma. Elías nefndi að stærðfræðin er 
búin að lista upp verkefnum. Ingibjörg las þau upp og ábending kom fram frá Berglindi um að 
færa debetkortaumfjöllunina niður í 8. bekk. Máni nefndi að hann hafi stundum ekki fundið 
fyrir lífsleikninni í kennslustundum. Í kjölfarið var rætt um flokkun og hvernig skólinn flokkar 
en að það sjáist ekki. Umhverfisnefnd er í skólanum og vinnur hún að þessum málum hægt 
en af ábyrgð. 
Hildur spyr um hvort farið sé með nemendur í leikhús og svarar Helga að það sé gert og 
bendir á að Englar alheimsins og fleiri verk sem hægt hefur verið að nýta með kennslu í 
íslensku. 
 

 Skólareglur – opnum umræðu um endurskoðun 
Með grunnskólalögum 2008 kom fram krafa að reglur væru sýnilegar. Útgáfan sem unnið er 
eftir núna var síðast skoðuð af skólaráði 2012. Mikilvægt er að skoða þær reglulega og athuga 
hvort þær séu viðeigandi. Brynhildur benti á regluna um fatnað sem hefur verið hvað mest til 
umfjöllunar. Reglan um húfurnar sem hefur verið hvað mest gagnrýnd var sett til að stilla upp 
ákveðinni mynd/skólabrag.  
Brynhildur spyr hvort ástæða sé til að endurskoða eða breyta einhverju. Elías bendir á hvort 
bæta ætti við um flokkun. Ingibjörg gerir athugasemd við húfurnar og spyr hvort ekki sé 
kominn tími til að taka þær út úr reglunum. Ráðið samþykkti að taka regluna út. Fram kom 
spurning hvort breyta megi orðalagi „Við slökkvum á farsímum og öðrum raftækjum í 
kennslustundum.“ Skólastjóri ætlar að skoða það. 
Umræður um heilsueflandi skóla og fór Brynhildur yfir stöðuna. Skólareglur styðja við 
heilbrigði og lífsvenjur. Berglind bendir á sjóð sem bærinn veitir fyrir að tína upp rusl. 
Stjórnendur ætla að skoða málið. 

 

 Næsti fundur: með nemendaráði mánudag 25. apríl. Samþykkt 
Síðasta vetur var Skólaráðið boðið ásamt Nemendaráði Garðaskóla. Einnig er hægt að hafa 
síðasta fundinn með skólaráði eða hafa opinn fund. Brynhildur leggur til að þá verði 
endurskoðaðar skólareglur bornar undir fundinn. Ráðið samþykkti það ásamt því að boða 
Nemendaráð og stjórn foreldrafélagsins til fundarins.  
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