
Skólaráðsfundur 16. febrúar 2016 

 

Mætt eru: Hulda, Ólafur , Pia, Lilja, Þóra, Oddný, Stefán, Brynjar, Bryndís. 

 

1. Farið yfir Olweusarkönnun sem lögð var fyrir 5.-10. bekk. 

Var kynnt fyrir starfsmönnum 11. febrúar og fyrir skólaráði 16. febrúar. 

Upp kom hugmynd að fá annan starfsmann til að taka að sér að leggja fyrir könnunina á 

næsta skólaári og að kynna niðurstöður á meðan Hulda er í fæðingarorlofi. 

Finna skóla af sambærilegri stærð og Flóaskóli og bera saman. 

 

2. Rætt um að þrýsta á sveitarstjórn að klára að innrétta nýja hlutann í skólanum. 

Bent er á að það vanti áhöld í náttúrufræðikennslu. 

Fá aðstöðu fyrir blaut föt svo þau nái að þorna. 

(Stungið upp á varmadælu). 

Vantar enn skóhillur í forstofu hjá mið- og unglingastigi.  Skólastjórnendum falið að gera drög 

að bréfi. 

 

3. Farið yfir breytingar á punkta- og skráningarkerfi skólans.  Kynnt fyrir skólaráði 16. febrúar. 

Bent var á að hafa betra upplýsingaflæði á milli foreldra og kennara í sambandi við próf og 

þ.h. 

 

4. Íbúafundur.  Tillaga að halda hann 14. apríl 2016. 

Viðfangsefni:  Skólalóðin, notkun snjalltækja á skólatíma, fyrirkomulag tómstundaaksturs, 

nemendur myndu vera með málstofu eða kynningu, netlausar frímínútur. 

Hugmynd um að halda íbúafund frekar að hausti. 

Ákveðið af meirihluta að halda íbúafund að hausti, í fyrstu viku í október. 

 

5. Önnur mál. 

 Erindi frá skólaráði sem sent var á fræðslunefnd um dekkjakurl á fótboltavelli.  Ekki er 

gert ráð fyrir fótboltavelli á fjárhagsáætlun 2016. 

 Fulltrúar nemenda töluðu um að mjög fáir nemendur á unglingastigi fari ekki í mat á 

mánudögum.  Benda umsjónarkennurum unglingastigs á að senda póst á foreldra um 

að það séu þónokkrir nemendur sem ekki fara út í mat. 

 Rætt um að læra utan að.  Bent á að kenna börnum að finna sína leið til að læra utan 

að.  Komið inn á að það sé verið að vinna að því með alls kyns aðferðum. 

 Bent á að senda tölvupóst tímanlega, í sambandi við viðburði og það sem er 

framundan. 

 

 

Næsti fundur 5. apríl. 

Fundi slitið 15:26. 
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