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Skólaráð  
Skólaráð Grunnskóla Grundarfjarðar koma saman í húsnæði skólans 17. 02. 2015 kl. 16:10.  

Mættir eru: Gerður Ólína skólastjóri, Ásdís Snót Guðmundsdóttir aðstoðarskólastjóri, Sigrún 

Hilmarsdóttir og Eydís Lúðvíksdóttir fulltrúar kennara, Dóra Aðalsteinsdóttir fulltrúi annars starfsfólks, 

Eygló Bára Jónsdóttir og Guðrún Margrét Hjaltadóttir fulltrúar foreldra og Rut Rúnarsdóttir fulltrúi 

grendarsamfélagsins. 

Fundargerð ritaði: Ásdís Snót Guðmundsdóttir, aðstoðarskólastjóri. 

Dagskrá: 

1. Kynning á hlutverki skólaráðs 

Skólastjóri fer yfir hlutverk skólaráðs í grófum dráttum og leggur fram reglugerð varðandi skólaráðið.  

Þá fer hún yfir kynjahlutföll í ráðinu, ekki gekk að fá karlmann í ráðið og því er það einungis skipað 

konum.  Þá eru fulltrúar beðnir um að hafa vakandi auga yfir varamönnum í ráðið og þá helst 

karlmönnum til að gæta kynjahlutfalls.  Hver fulltrúi í skólaráðinu er kosinn til tveggja ára í senn.  

2. Dagskráin framundan 

Skólastjóri fer yfir það sem er helst á dagskrá framundan í skólastarfinu, s.s. þemadagar, leiksýningin 

MAR, ART þjálfun kennara.  Í janúar fóru þrír kennarar á ART námskeið og eru þá samtals fjórir ART 

kennarar í Grunnskóla Grundarfjarðar. 

Ytra matið byrjar 23. febrúar.  Skólastjóri fer yfir það helsta varðandi ferlið í ytra matinu. 

Við innra matið er notast við Skólapúlsinn, fyrri hluti nemendakönnunar er lokið og er foreldrakönnun 

í gangi í febrúar, könnun hjá starfsfólki verður í mars og seinni hluti nemendakönnunar verður í apríl. 

Mannabreytingar hafa orðið í skólanum, Helga Hafsteinsdóttir hefur hætt störfum sem skólaliði eftir 

21. ár í starfi.  Kunnum henni bestu þakkir fyrir vel unnin störf. Monika Branska hefur verið ráðin sem 

skólaliði. 

Þá eru einnig breytingar hjá FSN þar sem núverandi skólameistari er að hætta en það gæti haft áhrif 

að samstarf um stærðfræðikennslu í 10. bekk sé í hættu. 

Varðandi samstarf við leikskólann þá hefur það verið mjög gott og elstu börnin á leikskólanum hafa 

komið reglulega í grunnskólann og tekið þátt í margvíslegu starfi.  Heimsóknirnar eru gagnkvæmar en 

oftar að leikskólabörnin komi í grunnskólann. Verið er að skoða með hvaða hætti elstu börnin á 

leikskólanum geti komið alfarið í skólann næsta skólaár, hvað form verður á því er ekki vitað, en nefnd 

hefur verið skipuð til úrvinnslu á málefninu. 

Skóladagatalið fyrir 2015-2016 lagt fram til kynningar, farið yfir helstu dagsetningar. 

Í fjárhagsáætlun fyrir árið 2015 var fjárhæð vegna tölvumála aukin og keypt voru felliborð fyrir 

mötuneytið. Að öðru leyti er fjárhagsáætlun með svipuðum hætti og fyrir síðasta ár. Stefna í 

tölvumálum hefur ekki verið mótuð. 

3. Önnur mál 
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Starfsdagar verða, 19., 20. og 23. mars en þá fer kennarahópur á ráðstefnu/skólamálaþing í 

Birmingham.  

Bent var á að á heimasíðunni er ekki rétt skóladagatal.  Aðstoðarskólastjórinn tekur að sér að laga það.  

Rætt var um að setja örbylgjuofn fyrir nemendur þar sem mötuneytið er staðsett. Skólastjóri segir frá 

því að verið sé að bæta aðgang að fersku vatni, búið er að setja upp vask þar sem mötuneytisaðstaðan 

er og á neðri hæð stendur til að setja upp vatnsbrunn.   

Þá er áhugi fyrir því að kannað verði meðal foreldra hvort grundvöllur sé fyrir að hafa mötuneyti einnig 

á föstudögum fyrir næsta skólaár. Þá var rætt um fyrirkomulag heilsdagsskóla, fyrir hvaða aldur hann 

er.  Einnig bar árshátíð unglingastigs á góma en ljóst er að verklagsreglur árshátíðarinnar eru ekki til og 

skapar það óvissu um ábyrgð og á hvers vegum hún er. Skólastjóri ætlar að búa til verklagsreglur 

varðandi árshátíðina. 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 17:00. 

 


