
Skólaráðsfundur 

Mætt: Pia, Ólafur, Stefán Narfi, Hólmar, Valdimar, Hulda og Anna Greta. 

Vantar: Báða fulltrúa kennara og fulltrúa annarra starfsmanna.  

 

Anna Greta leggur til að haldnir séu 3 fundir í viðbót á vorönn þ.e. 16. mars, apríl og maí 

2015, mánudagar kl. 14:00. Talar um að hún muni senda út dagskrá fundar fyrir næsta fund 

en það fórst fyrir núna. 

Pia talar um að það þurfi að passa upp á að skólaráð hafi tækifæri á að skoða áætlanir og 

koma með athugasemdir og að hugsanlega sé svo haldinn aftur fundur stuttu eftir til að 

samþykkja.  

Aðstaða í skólanum 

Nemendur tala um að það vanti gúmmí á gervigrasvöll. Nefna einnig að það þurfi að festa 

niður stóru mörkin á fótboltavellinum. Rættu um afþreyingu fyrir nemendur í frímínútum t.d 

spil, hreystivöll og svo nefnir Pia steypt borð fyrir útiborðtennis. Ólafur spyr hvort það sé 

aðstaða fyrir nemendur til að sitja úti t.d fastir bekkir. Anna Greta kom með hugmyndir um 

að taka umræðu um skólalóð upp á íbúafundi í vor og bað skólaráð um að velta fyrir sér 

hugmyndum um útisvæðið. 

Varðandi inniaðstöðu þá talar Anna Greta um endanlegan frágang á nýbyggingu. Ekki hafa 

t.d. verið keyptir sófar og endanlegar hillur í stofur.   

Talað um að það þurfi að koma náttúrufræðistofunni í betra lag.  

Skólareglur: 

Anna Greta kynnti nýja uppsetningu á skólareglunum og verklag vegna brota á skólareglum. 

Benti á miklar umræður um notkun tækja á skólatíma svo sem síma. Vill að allir aðilar 

skólasamfélagsins ræði um notkun þessara tækja á skólatíma þannig að það fáist víðtæk sátt 

um þennan lið í skólareglunum. Ólafur talar um að þetta sé farið að vera vandamál í mörgum 

skólum og áhyggjuefni. Anna Greta kemur með þá hugmynd um að skólaráð leggi til að 

foreldrafélag Flóaskóla standi fyrir fræðslu fyrir foreldra og nemendur í tengslum við 

snjalltækjanotkun.  

Ólafur nefnir rúllandi myndir/upplýsingar í skjávarpa til að miðla upplýsingum. 

Frá skólaráði: Mikilvægt að foreldrar og skóli samræmi skjátíma og að foreldar fái fræðslu á 

vegum foreldrafélags um notkun snjalltækja. Skólaráð tekur jákvætt í hugmynd um 

skjálausar frímínútur einu sinni á dag.  

Breytingatillögur skólastjóra á rými skólans: 

Allar stórar breytingar á skólahúsnæði skal bera undir skólaráð. Hugmyndir um að breyta 

stóra anddyrirnu í einskonar sal fyrir skólann. Taka niður vegg í tónmenntastofu og anddyri 

unglingastigs fært út í enda á neðri hæð. Bókasafnið yrði fært í þennan sal í miðju skólans. 



Anna Greta telur að með þessu fáist betri nýting á húsnæði og bættari skólabragur. Töluvert 

rætt um þessar hugmyndir. Tekið ágætlega í þetta. 

Vetrarfrí: 

Samræmt eins og hægt er í skólum á suðurlandi. 

Fulltrúar nemenda segja tilgangslaust að hafa vetrarfrí. Finnst betra að sleppa því og fá 

lengra sumarfrí. 

Starfsmenn munu einnig taka umræðu um vetrarfrí á fundi. 

 

Óveðursáætlun og jafnréttisáætlun: 

Áætlun kynnt sem unnin var í kjölfarið á því að það þurfti að fella niður skóla í tvígang vegna 

veðurs eða færðar. Áætlunin hefur farið á milli fræðslunefndarmanna í tölvupósti og breytt 

og bætt. Verður lagt fyrir fræðslunefnd þriðjudaginn 17. feb.  

Ólafur talar um að honum finnist vanta að hægt sé að hringja 10 mínútum í 8 t.d í símsvara.  

Allir skólar þurfa að setja sér jafnréttisáætlun. Flóaskóli á að skila jafnréttisáætlun til 

jafnréttisstofu í næstu viku. Lögð fram til kynningar og verður einnig lögð fram á 

fræðslunefndarfundi þriðjudaginn 17. febrúar 2015. 

 

Íbúafundur um skólamál: 

Anna Greta leggur til að haldinn verði íbúafundur miðvikudaginn 1. apríl 2015 kl. 20:30. 

 

Olweuskönnun: 

Kynnt betur í mars. Við fyrstu sýn kemur þetta vel út. 

 

Önnur mál: 

Foreldrafélag. Pia óskar eftir því að gefið verði út einskonar skóladagatal/viðburðadagatal 

fyrir hina ýmsu viðburði t.d hvenær á að vera aðalfundur foreldrafélgs, hvenær félgsvist, 

hvenær skólaráðsfundir, bingó ofl. 

Uppfæra þarf heimasíðu skólans.  

 

 

 

 


