
 

 

Skólaráð Garðaskóla 2019-2020 
Fyrsti fundur, mánudag 27. janúar 2020 kl. 15.30-16.30 
 
Viðstaddir: Brynhildur (skólastjóri, stýrði fundi og ritaði fundargerð), Kristjana Mist og Eiður 
(nemendur), Guðrún (foreldri), Þorkell og Sigríður Anna (kennarar), Gunnar Rich 
(nærsamfélagið). 
 
 
Skólastjóri setti fundinn og fundarmenn kynntu sig. Af óviðráðanlegum orsökum vantaði 
nokkuð marga fulltrúa á fundinn. 

Skólastjóri lagði fram drög að tímasetningum funda og umræðuefnum Skólaráðs vorið 2020 
(viðhengi). Ákveðið var að funda á mánudögum kl. 15-16, svo allir komist. Allir fundarmenn 
hvattir til að koma með tillögur að fundarefnum, hægt er að senda þau til skólastjóra í 
tölvupósti, símtali eða samtali. 

Skólastjóri benti fundarmönnum á hvar þeir finna Ársskýrslu 2018-2019: 
http://gardaskoli.is/library/Files/Starfsaaetlun/%C3%81rssk%C3%BDrsla%202018-
2019_loka.pdf og Starfsáætlun 2019-2020: 
http://gardaskoli.is/library/Files/Starfsaaetlun/Starfs%C3%A1%C3%A6tlun%20Gar%C3%B0a
sk%C3%B3la%202019-2020.pdf. Bað skólaráð um að lesa yfir skjölin og vera tilbúin í umræðu 
um þau og samþykkt starfsáætlunar á næsta fundi sem verður 10. febrúar. 

Umræða um viðmiðunarstundaskrá Garðaskóla. Skólastjóri fór yfir hvaða atriði hefðu tekið 
breytingum í viðmiðunarstundaskránni síðustu ár. Fór einnig yfir niðurstöður umræðu 
skólaráðs 2018-2019 um efnið. Rætt um að stærðfræðin fái mjög mikið tímamagn í 
skólanum og sé á ýmsan hátt hafin yfir aðrar greinar, t.d. forgangsraði nemendur verkefnum 
í stærðfræði fram yfir verkefni í öðrum námsgreinum. Að mati skólaráðs er mikilvægt að 
skoða val í Garðaskóla og hvort mögulegt sé að gera nám í skyldugreinum meira valbundið, 
sérstaklega í eldri bekkjunum tveimur. Umræða um yndislestur og hvort hann taki of mikinn 
tíma frá öðru skólastarfi. Mikilvægt að mæla árangur af þeirri vinnu sem fram fer í yndislestri 
og meta hvort tímanum sé nógu vel varið. Skólastjóri upplýsti að aukaspurning um 
yndislestur hefði verið sett inn í Skólapúls könnunina í vetur. Nemendur fengu nýlega þær 
niðurstöður til skoðunar og deildarstjóri er að draga saman niðurstöður úr umræðum þeirra 
um efnið. Spurt hvort það sé verjandi að skólinn taki tímann í lestur sem nemendur nýta 
misvel, eða ætti það að vera hlutverk heimilanna. Fulltrúi kennara spyr hvort að skólinn hlúi 
nógu vel að styrkleikum nemenda, meira val í viðmiðunarstundaskrá myndi styðja það. 
Samþykkt að skólastjóri kynni umræðu skólaráðs um viðmiðunarstundaskrá fyrir fagstjórum 
og öðrum kennurum og kalli eftir umbótatillögum frá þeim til að mæta óskum skólaráðs. 

 

Fundi slitið kl. 16.40. 
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