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1. Skólastefna: 
Guðmundur fór yfir hvað búið er að gera í skólastefnuvinnu undir stjórn 
Hrannar Pétursdóttur. 17. janúar tóku allir starfsmenn Flóaskóla þátt í 
þessari vinnu og hefur leikskólinn Krakkaborg gert hið sama. Stefnukort 
sem myndast hefur út frá þessari vinnu var kynnt fyrir fundi. 
Til að ná fram stefnum á stefnukorti eru sett fram markmið og aðgerðir á 
bakvið markmiðin. Starfsfólk skóla og leikskóla, nefndarfólk í 
fræðslunefnd og æskulýðsnefnd hafa unnið í þessum aðgerðum og 
markmiðum. 
Vinnunni lýkur með íbúafundi. Skólaráð óskar eftir því að íbúar 
sveitarfélagsins fái markmið og leiðir sent fyrirfram til að geta undirbúið 
sig undir fund.  
Rætt um það hvort nemendur komi að vinnu við stefnumótunina og hafi 
þannig tækifæri til að hafa eitthvað um þessa þróun að segja.  
 

2. Skóladagatal 2013-2014 
Eintaki af óútfylltu skóladagatali dreift á fundarmeðlimi. Skóladagatal þarf 
að taka fyrir í skólaráði, á kennarafundi og á fræðslunefndarfundi. 
Kennsludagar þurfa að vera 180 dagar á tímabilinu 20. ágúst - 10. júní.  
Tillögur skólaráðs eru eftirfarandi: 
Skólasetning 22. ágúst. 
Haldið í úti- og grenndarnámsdag vegna réttardags. 
Kennsla eftir jólaleyfi hefst 3. janúar. Fulltrúa nemenda kom með 
ábendingu um að hefja kennslu eftir jólaleyfi 6. janúar.  
Skólaráð leggur til að sett verði inn vetrarfrí seinni partinn í febrúar og þá 
samræmt við skóladagatal í Árborg. 
Skólaráð er opið fyrir möguleikanum að hafa páskaleyfi í 3 daga eftir 
páskavikuna eða í vikunni á undan páskunum.  
Skólaslit 3. júní.  
 

3. Kynning á niðurstöðum úr Olweusarkönnun 
Hulda kynnti niðurstöður úr Olweuskönnun sem nemendur í 4.-10. bekk 
tóku í nóvember 2012. Niðurstöður eru kynntar úr 5. -10. bekk. 
Niðurstöður munu vera aðgengilegar á heimasíðu skólans eftir að þær 
hafa verið kynntar fyrir starfsmönnum, foreldrum og fræðslunefnd.  

 
Fundargerð rituð af Huldu Kristjánsdóttur 

 
 


