
Fundur í skólaráði 28. nóvember 2012  

Mætt: Pia, Valdimar, Magnús Freyr, Helgi, Sigrún Á, Oddný, Guðmundur, Hulda 

 

Dagskrá: 

Um skólaráð 

Skipulag skólahalds 2012-2013 

Ný Aðalnámskrá 

Olweusaráætlun 

Önnur mál 

 

1. Guðmundur fór yfir hlutverk og starfsemi skólaráðs. Talaði um að 

skólaráð hittist 4-5 sinnum yfir skólaárið. Stefnt skal að því að 

skólaráðsfundur verði ávallt haldinn í upphafi skólaárs.  

Ákveðið í haust að í kosningum í nemendafélag myndi sá úr 10. bekk sem 

fengi flest atkvæði verða starfandi formaður og sitja skólaráðsfundi og 

fulltrúi úr 9. bekk myndi einnig sitja fundina. 

2. Farið yfir þá sem sitja í skólaráði veturinn 2012-2013. Einnig farið yfir 

skóladagatal yfirstandandi skólaárs. Sagt frá leiðsagnarmati sem var gert í 

kringum námsmatsviðtöl í október. Talað um að festa niður og gera að 

hefð hvenær útksriftarferð 10. bekkinga en það hefur verið á úti- og 

grenndarnámsdögum í lok skólaársins. Foreldrafélagið hefur rætt um að 

það vilji að 10. bekkingar fái tíma og tækifæri til að standa í fjáröflun fyrir 

útskriftarferð sína og að festar séu hefðir í fjáröflunum t.d bingó síðasta 

föstudag fyrir aðventu.  

Skólastjóri fór yfir starfsmannalista Flóaskóla. Í fyrsta sinn er starfandi 

náms- og starfsráðgjafi í 25% starfi og einnig er húsvörður starfandi frá 1. 

nóvember. Pia spurði hvert heildarstöðugildi  kennara væri í skólanum. 

Um 14 stöðugildi kennara í skólanum. 

Farið yfir nemendafjölda og samkennslubekki.  

Spurt út í umsjónarkennslu. 

3. Farið yfir helstu atriði nýrrar aðalnámskrá og grunnþættina sex. Höfum 3 

ár til að innleiða og greina námskrána. Greinanámskrár koma vonandi 

sem fyrst eftir áramót. 

4. Hulda ræddi um Olweus. Stýrihópur detti niður og verkefni stýrihóps 

færist yfir á skólaráð.  Það samþykkt. 

5. Fulltrúar nemenda hvattir til að skoða hlutverk sitt og hvernig þeir geti 

nýtt setu sína á skólaráðsfundum. 

6. Rætt um fundartíma og hvaða tími hentar best. Næsti fundur í janúar.  

 

Fundi slitið 

Fundargerð rituð af Huldu Kristjánsdóttur 

 

 



 

 
 


