
 

  

Skólaráð Garðaskóla 2018-2019 
Þriðji fundur 4. febrúar 2019 kl. 16.00-17.20 

Viðstaddir voru: Helga Margrét Ólafsdóttir, Guðrún Kristjánsdóttir, Hildur Rudolfsdóttir, Þorkell 
Jóhannsson, Sigríður Anna Ásgeirsdóttir, Ingibjörg Anna Arnarsdóttir og Brynhildur Sigurðardóttir. 
Fundarstjóri og –ritari: BS 

Eftirfarandi var rætt á fundinum: 
Skólastjóri lagði fram niðurstöður ytra mats sem fram fór í Garðaskóla í nóvember 2018. 
Skýrsla um niðurstöðurnar hefur verið send heim til nemenda og forráðamanna og birt á vef skólans: 
http://gardaskoli.is/skolinn/mat-a-skolastarfinu/ytra-mat-2018/ 
Fundarmenn fóru í gegnum þær tillögur sem gerðar eru til úrbóta og forgangsröðuðu þeim. Þau atriði 
sem flestir voru sammála um að þyrfti að forgangsraða í umbótaáætlun skólans voru þessi: 
 

1. Huga þarf að því að áhersla á yfirferð í námi sé ekki á kostnað dýpkunar og skilnings 
nemenda. (Skóli án aðgreiningar) 

2. Leggja áherslu á tækifæri nemenda til að vinna að verkefnum út frá eigin áhugasviði. (Nám og 
kennsla) 

3. Þróa markvisst áfram leiðir fyrir stjórnendur og kennara til að fylgjast með kennslu og veita 
endurgjöf. (Stjórnun og fagleg forysta) 

4. Nemendur hafi beina aðkomu að því að setja sér markmið eða ákveða námsþætti í 
námsáætlunum og einstaklingsnámskrám. (Skóli án aðgreiningar) 

5. Gæta þarf þess sérstaklega að nemendur festist ekki eða einangrist frá félagahópnum í 
ákveðnum ferðum. (Skóli án aðgreiningar) 

6. Huga þarf að því að virkja betur fulltrúa í nemendafélagi/ráði og gera starfsemi þeirra 
sýnilegri meðal nemenda. (Stjórnun og fagleg forysta) 

7. Orða skýrar formlega sýn og stefnu skólans og útfæra betur helstu áhersluatriði hvers 
skólaárs í formlegri og skráðri umbótaáætlun. Þessi vinna þarf að fara fram í samræðu allra 
hagsmunaaðila. (Stjórnun/innra mat) 

 
Skólastjóri bað meðlimi skólaráðs um að taka þessi atriði til umfjöllunum í baklandi sínu og biðja um 
tillögur að útfærslum. Á næsta fundi skólaráðs hefst fundur á að heyra frá hverjum hópi og safna 
saman tillögunum. 
 
Skólastjóri bað skólaráð einnig um að hugleiða hvernig þeir vilji kynna ytra matið nánar í 
skólasamfélaginu. Á að halda skólaþing? Hvert á markmið slíks þings að vera? Að rýna í niðurstöður 
ytra mats eða útfæra leiðir til að ná forgangsröðuðum markmiðum? 
 
Aðstoðarskólastjóri kynnti drög að sameiginlegu skóladagatali leik- og grunnskóla í Garðabæ fyrir 
skólaárið 2019-2020. Mikil vinna hefur farið í að reyna að ná saman dagatali sem þjónar ólíkum 
þörfum skólanna. Sú tillaga sem borin er undir skólaráðin felur í sér að beðið verði um einn 
skipulagsdagur að vori verði ekki sameiginlegur í leik- og grunnskólum vegna ólíkra þarfa 
skólastiganna. Stjórnendur Garðaskóla upplifa að þarfir skólans verði undir í umræðunni vegna 
sérstöðu skólans í samanburði við hina. Fulltrúi kennara leggur til að skólaráð álykti á þá leið að ráðið 
hafi í raun ekkert um skóladagatalið að segja, ákvarðanir sitji fastar í „sýndar samráði“. Betra væri að 
skólanefnd setti niður skóladagatalið, það myndi spara heilmikla vinnu í samfélaginu. 
 
Næsta skref er að skólastjóri mun bera tillöguna undir kennarafund. Í kjölfar þess mun hún senda 
skólaráði tillögu að ályktun sem afgreidd verður á næsta fundi skólaráðs sem boðaður verður 25. 
febrúar næstkomandi. 
 
Umfjöllun um viðmiðunarstundaskrá var frestað til næsta fundar. 
 
Fundi slitið kl. 17.20 

http://gardaskoli.is/skolinn/mat-a-skolastarfinu/ytra-mat-2018/


Viðauki 1. 
Drög að skóladagatali Garðaskóla 2019-2020 

 


