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Mættir:  Þorsteinn Friðfinnsson og Guðrún Margrét Hjaltadóttir, fulltrúar foreldra, Eyþór 

Magnússon, fulltrúi nemenda, Þorbjörg Guðmundsdóttir og Dagbjört Lína Kristjánsdóttir, 

fulltrúar kennara, Helga Hafsteinsdóttir, fulltrúi annars starfsfólks og Anna Bergsdóttir, 

skólastjóri sem ritaði fundinn. 

Dagskrá: 

1. Kynning á hlutverki skólaráðs.  Skólastjóri afhenti reglugerð um hlutverk skólaráðs og 

farið var sameiginlega yfir hana. 

2. Kynning á því sem framundan er þetta skólaár.   

Skóladagatal og skipulag: Skólastjóri fór yfir skóladagatal og það helsta sem framundan 

er .  Skólinn fær heimsókn frá Landvernd á föstudaginn og verður grænfáninn þá 

afhentur. Einnig er skólahreystikeppni, árshátíð, danskennsla o.fl á döfinni næstu vikur 

ásamt hefðbundinni kennslu.  

Art þjálfun:  Tveir starfsmenn skólans fóru á ART námskeið en ART þjálfun neð 

nemendum er árangursrík aðferð til að draga úr erfiðri hegðun nemenda, þjálfa nemendur 

í félagsfærni, sjálfstjórnun og efla siðferði.  Tveir bekkir verða í þessari þjálfun fram á 

vorið og stefnt að því að senda fleiri á kennara námskeið næsta haust. 

Snag-gjöf frá golfklúbbnum: Golfklúbburinn Vestarr gaf svokallað SNAG sett en SNAG 

er auðveld og fljótleg leið til þess að læra að spila golf. Stefnt er að því að allir nemendur 

skólans fái að kynnast því í vetur. 

Ný aðalnámskrá- staða við innleiðingarferli:  Skólastjóri kynnti stöðu við innleiðingu 

nýrrar námskrár.  Innleiðingu hefur verið frestað til vors 2016 en skólinn er að vinna í 

námsefnishluta á þessu ári m.t.t. grunnþátta og hæfniviðmiða. Ingvar Sigurgeirsson hefur 

verið leiðbeinandi kennara við innleiðinguna. Umræða hefur verið um hugsanlegar 

breytingar á námsmati en ekki enn ljóst hvað verður í þeim efnum. 

Búnaður og viðhald húsnæðis:  Farið  yfir helstu viðhaldsverkefni ársins.  

Hljóðeinangrunarplötur hafa verið settar upp víða í skólanum með góðum árangri, skipt 

verður um opnanleg fög og einhver hluti skólans málaður.  Rætt um þörf þess að sinna 

markvissu viðhaldi næstu skólaár.  Skólinn hefur verið vel tækjum búin og með þráðlaust 

net í 8 ár. Kominn er tíma á endurnýjun ,11 nýjar tölvur voru keyptar nýlega og skólinn á nú 

um 30 spjaldtölvur.  Hluti skólaborða verður endurnýjaður og nýir stólar keyptir í 3 

stofur. 

 

3. Önnur mál.  Rætt um vendikennslu/speglaða kennslu sem kennarar eru að prófa sig áfram 

með í skólanum og breytta kennsluætti á unglingastigi. 

Fleira ekki tekið fyrir, fundi slitið kl. 17.15 

 

Anna Bergsdóttir 


