Fimmti fundur Skólaráðs Garðaskóla
haldinn 25.nóvember 2009 kl. 15.20
Fundargerð
Þessir fulltrúar skólaráðs voru mættir. Ragnar Gíslason skólastjóri, Þröstur Guðmundsson
aðstoðarskólastjóri, Gunnar Richardsson fulltrúi grenndarsamfélags, Elín Thorarensen fulltrúi
foreldra, Soffía Pálsdóttir, fulltrúi foreldra, Reynir Engilbertsson og Harpa Rós Gísladóttir
fulltrúar kennara og Kristjana Björk Brynjarsdóttir, Vigdís Víglundsdóttir fulltrúi nemenda,
Ólafur Valgeir Guðjónsson fulltrúi annarra starfsmanna. Skólastjóri setti fund kl. 15.20.

Dagskrá:
Skóladagatal kynnt.
Skólastjóri sagði frá því að vinna við nýtt skóladagatal er að hefjast. Skólastjórnendur hafa
gert drög að nýju dagatali en ekki er komin niðurstaða í málið enda á eftir að funda með
öðrum skólum bæjarins. Fyrirhugað er að nýtt skóladagatal verði kynnt starfsmönnum eftir
áramót.
Starfsreglur skólaráðs.
Skólastjóri kom fram með tillögur að starfsreglum skólaráðs Garðaskóla. Þar er stuðst við
reglugerðir sem settar hafa verið fram fyrir skólaráð. Skólastjóri mun senda
fundarmönnum drög að starfsreglunum í tölvupósti til yfirlestrar. Fyrirhugað er að
starfsreglurnar verði lagðar til grundvallar og samþykktar á næsta skólaráðsfundi.
Fjárhagsáætlun.
Fjárhagsáætlun næsta skólaárs er farin frá skólanum. Skólastjóri kynnti skólaráði að
fyrirhugaðar eru miklar breytingar á næsta skólaári þar sem mun færri nemendur munu
koma í skólann. Einnig sagði skólastjóri að rekstur Garðaskóla yrði settur í algjört lágmark.
að leiðarljósi: Hvað gerir skólastarf gott? Hvað má gera til að gera skólastarfið betra?

Elín kom fram með tvær fyrirspurnir:
Hvernig háttar vinnu við endurskoðun á kennsluháttum og námsmati?
Skólastjóri svaraði fyrirspurninni með því að benda á að list- og verknámsdeild sem
fyrirhugað var að opna hefur verið skotið á frest sem og opið upplýsingaver sem átti að
taka í notkun á efri hæð skólans. Kennarar fá gestafyrirlesara á næstu önn sem munu fjalla

um náms- og kennsluhætti og hvernig má nota fjölbreytta kennsluhætti í kennslu – með
því er verið að koma þessari endurskoðun aftur í gang..
Á að breyta vinnureglum handbókar og nota Mentor meira?
Á næsta hausti munu nemendur væntanlega hætta að nota handbók með þeim hætti sem
hún er notuð núna. Verið er að skoða hvernig nota má Mentor betur í þessu samhengi.
Væntanlega verður heimavinna sett inn á Mentor og nemendur nota Kompu til að skrá
heimanám sitt í til að halda í ábyrgð nemenda á heimanámi.
Skólastjóri mun senda bæjarráði erindi um aukafjárveitingu vegna „Gagns og gamans“
daga á næsta skólaári.
Skólastjóri sleit fundi kl. 16.20.
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