Annar fundur Skólaráðs Garðaskóla
haldinn 28. janúar 2009 kl. 15.20
Fundargerð
Allir fulltrúar skólaráðs voru mættir. Ragnar Gíslason skólastjóri, Þröstur Guðmundsson
aðstoðarskólastjóri, Gunnar Richardson fulltrúi grenndarsamfélags, Helena Guðmundsdóttir og
Friðrik Ingi Friðriksson fulltrúar foreldra, Guðrún Björk Einarsdóttir og Reynir Engilbertsson
fulltrúar kennara, Eydís Lilja Eysteinsdóttir og Kristjana Björk Brynjarsdóttir fulltrúar
nemenda, Soffía Jacobsen fulltrúi annarra starfsmanna en kennara.
Skólastjóri setti fund kl. 15.20 og byrjaði á því að þakka Friðriki Inga Friðrikssyni og fyrirtæki
hans Aflvélum ehf. höfðinglega gjöf til skólans sem eru skákborð þrjú skáksett, tvö vönduð af
eðlilegri stærð, en það þriðja í yfirstærð, eins konar gólftafl. Tilnefndi hann síðan Soffíu
Jacobsen ritara með samþykki fundarmanna.

Tvö mál voru á dagskrá:
1. Skóladagatal skólaárið 2009 - 2010
Aðstoðarskólastjóri lagði fram og kynnti drög að skóladagatali næsta skólaárs sem er unnið
í samvinnu allra skóla og leikskóla í Garðabæ. Gagnlegar og málefnalegar umræður voru
um skóladagatalið.
Umsögn skólaráðs er að vorpróf verði flutt til loka maí eða strax eftir hvítasunnu og fyrstu
dagar júní notaðir til ferðalaga og útivistar nemenda.
Álit skólaráðs að uppbrot þurfi frá hefðbundinni kennslu á haustönn í formi ,,Gagn og
gaman daga“ eða einhverskonar þemadaga. Að það verði leita allra leiða til að hægt verði
að halda í þessa hefð sem hefur reynst mjög vel um árabil. Sótt verði um auka fjárveitingu
til bæjarsjóðs vegna verkefnisins og að foreldrar verði jafnvel virkjaðir í sjálfboðavinnu þar
sem þeir hafi margir hverjir af miklu að miðla til nemenda. Áhersla er lögð á að uppbrot á
haustönn sé nauðsynlegt og ekki megi fella það niður. Aðrar athugasemdir voru ekki
gerðar.

2. Rekstraráætlun Garðaskóla:
Skólastjóri sagði að rekstraráætlun skólans og allt skólastarf liti betur út en haldið var í
desember og að það liti út fyrir að ekki þurfi að skera eins mikið niður og áætlað var í lok
síðasta árs en virkt aðhald væri á öllum sviðum skólastarfsins. Endurskoðuð fjárhagsáætlun
verður lögð fram í maí og verður þá boðað til næsta fundar skólaráðs.

Skólastjóri sleit fundi kl. 16.20.

Soffía Jacobsen ritari

