
 Skólaráðsfundur 27. september 2022 

 Mættir:  Eygló  skólastjóri,  Kristjana  foreldri,  Óttarr  foreldri,  Ellen  foreldri,  Sofia  kennari,  Vilma 
 kennari,  Óskar  Breki  nemandi,  Thelma  Kristbjörg  nemandi,  Guðrún  Anna  aðstoðarskólastjóri 
 ritari. 

 Efni fundar: 
 ●  Fundaskipulag skólaráðs lagt fyrir 
 ●  Áherslur vetrarins 
 ●  Skólakynningar 
 ●  Önnur mál 

 Eygló byrjar fundinn og lætur vita að hún hafi sent tengil um hlutverk skólaráðs. 
 Formaður og varaformaður nemendaráðs kynna sig og útskýra hlutverk ráðsins. 
 Kennarar kynna sig 
 Á eftir að finna fulltrúa annars starfsfólks 

 Eygló fer yfir áherslur vetrarins - glærur 
 Segir frá starfsanda og vinnu vetrarins með Þórkötlu frá Líf og Sál 

 Farið yfir áherslur vetrarins - ritunarstefna (samþætting) - Ardleigh Green. 

 Farið yfir breytingu á hverfisskiptingu - útskýrt hvernig skólaþjónustan færist í hverfin - 
 Austurmiðstöð. 

 Sagt frá styrk sem hverfið fékk - sjálfsmat. 
 Útskýrt hvernig sjálfsmat virkar - óformlegt og formlegt. 

 Sagt frá hvernig Sauðárkrókur gerir þetta. Hvaða ákvarðanir verða svo teknar kemur í ljós 
 síðar. 

 James Nottingham - á sameiginlegum starfsdegi 25. nóv. í Grafarholti og Úlfarsárdal. 

 Sagt frá stærðfræðikynningu - deila hugmyndum - planið að stigin skiptast á að kynna annan 
 hvorn föstudag. 

 Starfsnámsnemar, erlend verkefni, vinaliðar, tenglar 

 PBS - búið að aðlaga að okkur - fækka reglunum í 6. Styrkja jákvæða hegðun. 
 ART - útskýrt hvað það er. 

 Félagsmiðstöðin komin inn í skólann - unglingar hafa val um Plútó eða íþróttasalinn í 
 hádeginu. Betri mæting en áður. 

 Farið yfir tæknina og flækjur tengt google þ.e. viðbæturnar. 



 Land verkefnið kynnt - breytt v/ covid. Kennaraferðir í stað nemendaferðir. Klárast á þessu 
 skólaári. Nemendur taka þátt í hverju heimalandi þegar gestir koma. 
 Nordplus - Kennara og nemendaferðir. 

 Skólakynningar - 1.-3. bekkur á súpukvöldi - Kvan. 
 7. - 8. bekkur Kvan á þessu ári en í 7.b framvegis. 
 Morgunfundir 4.-6.b 14. okt. og 7. -10.b. 4. nóv. Margrét frá Rannsókn og greiningu. 
 Upp kom hugmynd hvort ætti að bjóða foreldrum yngri nemenda og þeim sem komust ekki 
 okt/nóv á rafrænan fund. 

 Önnur mál - fyrirspurn varðandi vitnisburð í íþróttum stúlkna/drengja. Hvort munur er á milli 
 kynja. Var kannað og ekki sjáanlegur munur. 

 Fyrirspurn varðandi lestur í nestistímanum - er lesið í öllum árgöngum yngsta stigi? Verður 
 kannað. 

 Hugmynd að fara í flaggaleik - nemendur 10.b. við kennara þegar nær dregur útskrift. Gekk 
 svo vel með erlendu gestina okkar. Finna tíma. 

 Ábending að setja fundargerð í slide í stað bundins texta. Koma henni áfram á 
 bekkjarsíðurnar. Ákveðið að senda kynninguna um skólann endurræstann á foreldrana. 

 Fyrirspurn um logo á skólann. 
 Fundir 8:05 á sitthvorum dögunum. Fimm fundir í vetur. 


