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 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: 
 ●  Starfsáætlun 
 ●  Snjallsímanotkun 
 ●  Önnur mál 

 Starfsáætlun 

 Engar athugasemdir frá foreldrafélagi hún því samþykkt. 

 Snjallsímanotkun 

 Stjórnendur  hittu foreldrafélagið til að ræða snjallsímanotkun í skólanum. Eygló hitti 
 nemendaráð til að fá þeirra sýn. 

 Sammála um að það sem er bannað er spennandi. Nemendum þykir þetta ekki vera 
 vandamál. Nemendur sækja í íþróttasalinn og Plútó. Nefndu einnig að sumir þættu síminn 
 vera örýggisatriði. 

 Lausnir til að virkja nemendur enn frekar – nemendaráð ætlar að taka þetta upp og kasta á 
 milli hugmyndum. 

 Foreldrafélagið að fá pósta frá foreldrum þar sem óskað er eftir skýrari reglum varðandi 
 símanotkun. Foreldrafélagið óskar eftir að skólinn sendi póst til foreldra með yfirlýsingu 
 hvernig símareglur og notkun er háttað í skólanum. 

 Instagramsíða námsráðgjafa – umræða um að hætta við hana eða hafa lokaða síðu.. 
 Nemendur benda á að það er val nemenda að followa instagramsíðuna. Nemendur benda á 
 að markhópurinn sé aðallega 10. bekkur sérstaklega til að auglýsa 
 framhaldsskólaheimsóknir. Nemendum finnst þetta ein leið til að ná til nemenda. 

 Ellen nefnir hugmynd um símalausan dag og segir frá því að foreldrar í nokkrum árgöngum 
 hafa gert sáttmála varðandi símanotkun. Nemendaráð ætlar að taka umræðu um símalausa 
 daga og útfærslu. Reyna að gera skemmtilegt. 

 Eygló rifjar upp símareglur skólans. Ekki leyfðir í 1.-6.b. og leyfðir í 7.-10.b í frítíma og með 
 leyfi kennara. 

 Sofia og Vilma segja frá sinni hlið hvernig nemendur nota símana sína. Upplýsingaöflun og 
 hlusta á tónlist. Upplifa ekki truflun í kennslustundum hjá sér. 

 Nemendaráð nefnir að vandamál skapist vissulega á netinu en það á sér stað helst utan 
 skóla. Hafa ekki áhyggjur á skólatíma. Ræddu einnig forvarnir – ekki viss um að kynning og 
 power point glærur virki sem forvarnir. Kannski ekki ein aðferð sem virki. Kannski að helst 
 myndi virka að heyra frá e-um sem hafa upplifað sára reynslu varðandi neteinelti og niðrandi 
 ummæli (hatursorðræða) og hafa fræðslu hvað má ekki. 



 Einelti 

 Farið yfir fjölda tilkynninga í fyrra og niðurstöður. Einelti eða samskiptavandi. Kristjana heyrði 
 umræðu að það væri aukning á einelti í skólum samkvæmt Skólapúlsinum. Skólapúlsinn 
 hefur ekki verið lagður fyrir í Sæmundarskóla í nokkurn tíma. Stefnt á að taka hann upp aftur. 

 Farið yfir eineltisferil og áætlun skólans. 

 Önnur mál 

 Ábending frá Ellen að láta vita ef foreldradagurinn verður óhefðbundinn t.d. rafrænn og ekki 
 endilega á þeim degi sem hann er settur því fólk er að taka frí úr vinnu fyrir þessa daga að 
 nauðsynjalausu. Skólafólkið þakkar ábendinguna, höfðu ekki áttað sig á þessu. 

 Framhaldsumræða. Er lestur í nestistímum? Hvernig er því háttað í árgöngum. Eygló ætlar 
 að afla upplýsinga og senda á skólaráðið. Biðst afsökunar á að hafa gleymt, þetta hafði 
 komið fram áður en hún gleymdi. 

 Spurt út í Plútó fyrir miðstig – dagopnun 

 Fyrirspurn út í opnunartíma Plútó á kvöldin 

 Félagsstarfið er ekki á vegum skólans en hugmynd að fá Heru og ræða um félagsstarf 
 unglinga og á miðstigi á næsta fundi. 


