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Efni fundarins: 

 Stefanía og Íva Marín kynntu störf sín Nemendaráðs Garðaskóla. Í vetur hefur 

ráðið fylgst vel með stöðu mála í matsölu skólans og sent Skólamat ehf. erindi 

með ábendingum um það sem betur má fara. Úrbætur hafa orðið í 

hreinlætismálum en ennþá er óánægju með hátt verð í matsölunni. 

Nemendaráð hefur einnig rætt um samskipti nemenda og skólaliða og lítur svo 

á að um gagnkvæman vanda sé að ræða þegar samskiptin ganga ekki nógu vel. 

Fulltrúum í nemendaráði finnst þeir hafa áhrif og að hlustað sé á álit þeirra, 

t.d. í tengslum við skóladagatal úrbætur í mötuneyti. Nemendaráð mun einnig 

ræða um heimanám og álag í skólanum. Umræða varð á fundinum um 

álagspunkta, t.d. í lok annar. Skólastjóri sagði frá því hvernig starf innan 

skólans er samræmt og benti á að kennsluáætlanir í öllum fögum eru 

grundvallarskipulagstæki. Fulltrúar foreldra bentu á að það þyrfti að kynna 

betur hvar hægt er að nálgast kennsluáætlanir. Íva Marín benti einnig á að 

nemendaráð áætlaði að taka upp umræðu um símnotkun í skólanum en í 

auknum mæli ber á því að nemendur nota síma í kennslustundum án þess að 

hafa til þess leyfi kennara. 

 Endurskoðuð drög að samræmdu skóladagatali 2013-2014 voru lögð fram og 

samþykkt. Gengið var frá umsögn sem send verður til skólanefndar. 

 Skólastjóri sagði frá því að í kjölfar umræðu starfsmanna í skólanum um stöðu 

list- og verkgreina í skólanum hefði verið ákveðið að binda val í að minnsta 

kosti einni list- og verkgrein í 9. og 10. bekk. Vali fyrir næsta ár er lokið og 

hefur gengið mjög vel. Kallað var eftir því að unnin væri tölfræði til að 

fylgjast með þróun mála. Katrín spurði hvort afrakstur list- og 

verkgreinakennslu væri sýndur á skipulegan hátt. Skólastjóri svaraði að svo 

hefði verið gert í tengslum við Listadaga annað hvert ár og að skólinn væri að 

kaupa sýningarskápa til að birta verk nemenda á göngum skólans. 

 Skólastjóri sagði frá Comeniusar verkefni í sem unnið hefur verið í 

Garðaskóla undanfarin 20 ár. Verkefnið er til tveggja ára og því hefur um það 

bil annar hvor árgangur tekið þátt í því. Fáir nemendur eru valdir til þátttöku í 

nemendaskiptum og er það val alltaf viðkvæmt ferli. Athugasemdir hafa verið 

gerðar við að valferlið í ár hafi verið illa kynnt og ólýðræðislegt. Skólastjóri 

skýrði sjónarmið skólans og hvaða lærdóm draga mætti af ferlinu í ár. 

 Skólastjóri sagði örstutt frá því að ráðgert væri að allir árgangar færu í 

vorferðir í júní. Breytingar verða gerðar frá síðasta ári til að ná betri þátttöku 

nemenda í ferðirnar. 
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