
Skólaráðsfundur 03.11.2020 

Ritari: Ingunn  

Mætt : Ingibjörg, Álfrún, Áslaug, Pétur, María  -mætt í seinni hluta fundar: Þorvar og Alli  

• Öryggismyndavélar – verið að setja upp kerfi – rafvirkjar komu í vetrafrí – er verið að setja 

upp öryggismyndavélar 22 stk. utan á húsið - allan hringinn og í öll anddyri.  Fer í fréttabréf.  

Skilti verða sett upp á girðingar. 

Nemendum verður tilkynnt þegar myndavélar eru komnar upp.  

• Rætt um skemmdir sem voru unnar á húsinu og hópamyndun á svæðinu.  Ekki góð þróun – 

vonandi að öryggismyndavélar stoppi þessa hópamyndun.  

• Skólahald í tímum Covid 

Rætt um hvernig skólahald var áður en reglugerð kom út.  

Eftir að ný reglugerð kom út verður skólahald nánast óskert í 1.-7. Bekk. Skerðing á elsta stigi 

ca: 20%.  

1.-4. bekkur óskertur 

5.-7. bekkur Fara í þjöppun  

8.-10. bekkur 4 tímar á dag 2-3 tímar í fjarnám.  

Spurt um fjarkennslubúnað – er hann til – þarf kópavogsbær ekki að fjárfesta í slíkum búnaði.  

Rætt um reglulegan upplýsingapóst – gott að fá upplýsingar um sóttvarnarhólf.  

Rætt um rými og hvernig því er háttað.  

Mikilvægi þess að allir að fái að mæta í skólann. Halda rútínu. Endurmeta reglulega ástandið.  

• Önnur mál  

• Skólalóð – klifurveggur klárast á næstu dögum. 

Skólalóð ætti að klárast um miðjan mánuðinn.  

Undirlag – er sérstakt fyrir boltaíþróttir. Reynt að gera eins vel og hægt var fyrir þá fjárhæð 

sem var til. Póstur fór á menntasvið um undirlag 

Körfuboltakörfur – ánægja með þriggja arma körfuna.  

Aparóla – ánægja – gengur betur núna í útivist.  

Leggja áherslu á að uppfæra körfuboltavöllinn á næsta fjárhagsári. Skoðum hvort hægt sé að 

færa eitthvað til og gera almennilegan körfuboltavöll.  

Elsta stig nýtir körfurnar vel þegar þau gefa sér tíma til.  

 



• Útivist – margir í einu á leið út – troðningur á leið úti. Hver árgangur er með sinn inn-og 

útgang. Ætti ekki að vera troðningur á leið inn og út.  

• Rætt um útvaktir – eru kennara úti- þá skapast meiri ró. Starfsmenn hafa verið að mæta á 

réttum tíma . Ef viðkomandi kemur ekki út þá er rætt við hann. Við mönnum eins og við 

getum forföll. Skólinn er að kaupa úlpur í neon lit til að gæsla sé sýnilegri.  

• Vinaliðir – minnkar árekstra.  

Umræður um vinaliðaleiki. 

• Eru allir að fara út í einu  - nei það fara ekki allir út í einu – 1.-.4 bekkur og 5.-7. bekkur í 

venjulega. Covid hólfun – hvert hólf fer út sér. 1-4. bekkur max 50 nem í einu. 5.-10. bekkur 

max 25 nem í einu. 

• Rætt um tímasetningar á hádegisvakt – skoða fyrir næsta skólaár. 

• Rætt um lýsingar í hverfinu – lýsing fyrir börn frá þingum. Ólýst leið meira og minna fyrir. 

• Samræmt próf – eru niðurstöður komnar. Þær vonandi komandi um miðjan mánuð.  

 

Fundur eftir 2 vikur – halda dagskrá.  

 

Fundi slitið kl: 9:07   

 

 


