
Skólaráðsfundur þann 22. maí 2017. 

Fundarmenn: Kristinn skólastjóri, Guðrún Björg fulltrúi foreldra Helga Eyja og Sigurborg 

fulltrúar kennara, Hulda S. fulltrúi annars starfsfólks skólans og Marsibil 

aðstoðarskólastjóri. Magnús boðaði veikindi, Eva Rut og Tinna Marín, fulltrúar nemenda 

voru uppteknar í próflestri. 

Skólastjóri setti fund. Vonandi mun rætast úr kennararáðningum en lítið er um framboð á 

fólki til þeirra starfa og gildir það sama um skólaliða. Hulda íþróttakennari fer í leyfi næsta 

vetur. Tímar okkar í íþróttahúsi skarast á við Skarðshlíðarskólaíþróttatímana! Ath. betur.  

 

Fimm umsóknir hafa borist um stöðu aðstoðarskólastjóra. Það verður ljóst í vikunni hver 

verður ráðinn. Kristinn og mannauðsstjóri Hafnarfjarðarbæjar munu taka viðtölin. 

 

Námsmatstörn er núna í skólanum. Allir gefa í bókstöfum frá 5. bekk. Í yngstu deild verður 

miðaða við frammistöðumat og umsagnir. Strax í haust verður unnið út frá hæfnikortum 

nemenda. 

 

Vorhátíð skólans verður eftir rúma viku. Steinar Bragason söngvari mun mæta að sögn 

Guðrúnar Bjargar. Foreldrafélagið mun gefa öllum nemendum skólans sundpoka.-)) 

 

Eyjólfur Örn sálfræingur hélt góðan fyrirlestur um netfíkn fyrir nemendur í mið- og 

unglingadeild. Mæting var dræm hjá foreldrum um kvöldið. Sigga Dögg kynlífsfræðingur 

mun einnig uppfræða 8. og 10. bekkinga sem og foreldrana um kvöldið þann 31. maí.  

 

Rætt var um kynningar skólans að hausti til. Dræm mæting hefur verið og spurt er hvort þær 

séu barn síns tíma? Gera þarf viðburðadagatal fyrir næsta ár. Sigurborg ræddi um að hafa 

námskeið í Mentor fyrir foreldra. Guðrún benti á að nota ætti Mentor strax frá 1. bekk í stað 

heimavinnuplaggs og vikuáætlana. 

 

Henni finnst einnig gott að hafa aðeins eina foreldrasamveru á skólaárinu þar sem margt 

kallar á foreldra um mætingu hér og þar.  

 

Skólastjóri kynnti umbótaáætlun samráðshópsins. Guðrún spurði um SMT kerfið hvort það 

væri endurmenntun í því hjá skólanum. Það verður athugað vel í haust og einnig verður 

vonandi fræðsla fyrir starfsfólkið í Íþróttahúsunum. Vont er að byrja á 2. bekkjum í sundið en 

rútan fer héðan kl. 8.05. Betra væri að byrja á 4. bekkjunum. 

 

Athugað er hvort foreldrar eru fúsir til að greiða rútuferðir fyrir börnin ef þær tengjast 

námsefninu? Rætt var um þetta. Guðrún sagði að hægt væri að fá styrk frá foreldrafélaginu í 

vissar ferðir. Það kom fram hjá Sigurborgu að ekki var unnt að fara að Reykholti með 6. 

bekkinn vegna þess hve dýr þessi ferð átti að vera! Einnig kom fram að sumum þykir mikið 

að borga 1100 kr. fyrir einn bragðaref í hvalaveislu.  

 

Setja þarf á skóladagatalið hvenær næsti aðalfundur foreldrafálagsins verður.  

 

Skólastjóri sleit þessum síðasta skólaráðsfundi vetrarins.  

 

Samantekt skráði: Marsibil Ólafsdóttir. 


