
 

 

 

 

Skólaráðsfundur 4. maí 2022 
  

Mætt: Eygló skólastjóri, Kristjana foreldri, Guðríður og Ingibjörg kennarar, Anna skólaliði, Ingunn og 

Jóna nemendur.  

 

Eygló segir frá fjárhagslegri stöðu skólans. Hún er í lagi en nemendafækkun verður næstu ár og mun 

reksturinn þyngjast við það. Fækkunin er byrjuð. Stofnaður hefur verið starfshópur til að skoða 

stöðuna í skólunum þremur í Grafarholti og mögulegar sviðsmyndir. Dalskóli mun hafa fleiri börn en 

húsnæðið ræður við á meðan fækkar í Sæmundarskóla og mikil fækkun er í Ingunnarskóla. Eygló mun 

upplýsa hópin um niðurstöður starfshópsins. Nýtt úthlutunarlíkan hefur verið tekið í notkun og mun 

Eygló senda kynningu Helga Gríms á því.  

 

Starf skólaráðs rætt, Eygló þakkar fundarmönnum fyrir vel unnin störf, nemendur hafa verið 

sérstaklega virkir og gaman að vinna með þeim. Á næsta ári þarf að kjósa aftur fulltrúa i skólaráði. 

Rætt er um fulltrúa grenndarsamfélagsins, skólaráð hefur hingað til að ákveðið að bjóða fulltrúa 

foreldrafélags að sitja skólaráðsfundi sem fulltrúi grenndarsamfélagsins en fundarmenn leggja til að á 

næsta ári verði fulltrúi frá frístund. Hugmynd hvort forstöðumaður í  Fjósinu og Plútó verði boðaðir til 

skiptis.  

 

Vorskipulag er rætt. Eygló upplýsir um að það sé þreyta í kennarahópnum, Covid ástandið hefur tekið 

á, mikið um forföll þ.a. erfitt er að sætta sig við að ná ekki að kenna allt sem ætlað var.  Fundarmenn 

sammála um að geyma fræðslukvöld (súpukvöld) fyrir foreldra þar til næsta haust. Það verður 

vonandi skemmtilegt hjá nemendum, útidagarnir verða  á sínum stað, vorferðir í öllum hópum. 

Sjöundi og níundi bekkur eru að fara á Reyki og á Laugarvatn. Útskriftarferð 10. bekkjar í Þórsmörk 

eins og verið hefur undanfarin ár.  

 

Skólaslitin eru rædd og ákveðið að halda þeim eins og verið hefur. Mögulega panta hoppukastala og 

hafa ís. Skólaslitin verða með foreldrum að þessu sinni en foreldrar geta valið hvort þeir vilja koma.  

 

Önnur mál:  

Jóna og Ingunn óska eftir því að Eygló sendi formlegt erindi frá skólaráði til að forvitnast um merki á 

skólann. Þeim finnst skólinn mjög nakin að framan og skilja ekki ástæðuna. Þær vísa í 

nágrannaskólana, Ingunnarskóla og Dalskóla sem hafa falleg merki.  

 
 
 

  


