
Skólaráðsfundur þriðjudagurinn 18. maí. kl: 8:15 
Mættir: Þorvar, Álfrún, Ingibjörg, Pétur,  Áslaug, María, Sunna og Ísak 
Ritari: Ingunn 
 
Efni fundarins:  
 
Veturinn 2020-2021  

• hefur verðið öðruvísi vetur vegna COVID, örar breytingar frá okt – apríl. Heilt yfir hefur gengið vel. 
Skólasamfélagið hefur stigið saman í gegnum þetta ástand og unnið þétt saman. Ingibjörg og Álfrún 
eru sammála um að flest allt hafi gengið mjög vel. Þorvar sammála. Sunna og Ísak eru sammála um að 
þessi vetur hefur gegnið vel, betur en í fyrra. Pétur sammála því.  

• Áslaug spyr út í skólapúlsinn – ræðum það betur undir önnur mál.   
 
Veturinn 2021-2022  

• er að skýrast  

• einhverjar tilfærslur innan hópsins 

•  verðum vel mönnuð.  
 
Ritföng 

• hafa nemendur endalausan aðgang að ritföngum? 

• margir nemendur ganga illa um ritföng. 

• við þurfum mögulega að setja okkur reglur.  

• flestir eru að ganga vel um en margir týna stöðugt dótinu sínu þrátt fyrir að vera með pennaveski. 

• ekki virðing borin fyrir hlutum sem þau eiga ekki.   
             
Skólalok 

• 8. júní – útskrift – 10. árgangur, nánari útlistun kemur síðar. 

• 9. júní – 1.-9. árgangar með eða án foreldra – fer eftir takmörkunum.  
 
Önnur mál 

• umræður um göngustíg inni á hverfissíðu Vatnsenda (Dimmuhvarf, Grandahvarf, Brekkuhvarf). 

• bærinn er ekki að fara að setja upp göngustíg vegna þess að þetta er í landi Vatnsenda. Skólaráð hvatt 
til að taka málið.  

• Skólapúlsinn  - Skýrsla kemur út í júní – umbótaáætlun gefin út á haustmánuðum. 
 
Foreldrasamstarf  

• hefur ekki verið mikið í vetur vegna COVID 

• mikilvægt að byrja upp á nýtt og endurstarta því.  

• vandamál vegna ónægrar þátttöku foreldra í foreldrastarfi er helst það að það þarf að breyta 
menningu foreldra, þannig að það sé áhugavert og mikilvægt að vera í foreldrasamstarfi – Mikilvægt 
að hafa skýra stefnu í þeim málum og að foreldrafélagið sé leiðandi í því.  

• fá foreldrafélagið inn í á súpufundi í 1. 5. og 8. bekk og kynna starfsemina.   

• passa upp á að hefðirnar detti ekki niður, gleymist ekki vegna COVID.  

• skólinn þarf að vera vakandi yfir því og styðja við foreldrafélagið.  
 
Skólalóð 

• staðan hefur ekkert breyst – ekki skipt um körfur né undirlag á körfuboltavelli.  

• athuga stöðuna á skólalóðina – María fer í málið – skoðar hvað verður gert í sumar.   

• vantar ruslatunnur á skólalóð – Hafsteinn veit af því og var í sambandi við Kópavogsbæ.  

• margir úti á skólalóð á kvöldin og um helgar.  

• frágangur á lóð á eftir að klára, setja upp útieldhús.  

• myndavélakerfi – hefur fælt frá. Skemmdarverk hafa verið mjög fá í vetur.   

• fá t.d. fulltrúa fyrirtækis í hverfinu inn í skólaráð sem grenndarfulltrúa .   
 
 
Fundi slitið kl: 9:05 


