
Skólaráðsfundur 27. sept. 2013 

Fundarmenn: Aðalheiður G., Gísli, Helga Veronika, Helgi, Hulda Sólveig, Marsibil, Róbert Elís, 

Sigurður og Úlfhildur. Sigríður grenndarfulltrúi boðaði forföll. .  

1. Skólastjóri bauð alla velkomna og sérstaklega formann nemendafélagsins Róbert Elís 

Villalobos úr 10. MS og varaformann þess Sigurð Ægi Brynjólfsson úr 10. HEH. Næstu 

skólaráðsfundir eru fyrirhugaðir á mánudögum kl. 14.30-15.30. Skólastjóri mun aðlaga þá að 

öðrum fundum sem kunna að vera á þessum dögum. Skólastjóri þakkaði Gísla fyrir hans góðu 

formannsstörf og við honum mun taka Sveindís Jóhannsdóttir. 

2. Rætt var um skipulag bekkja. Ákveðið var að hafa þrjá 1. bekki vegna fjölda nemenda og var 

það gert á síðustu stundu fyrir skólasetningu í haust. Hefur það lukkast vel. 

3. Hafragrautur. Nú borða um 50 börn hafragrautinn. Gott framtak það. Skólastjóri sagði frá 

Skólapúlsinum. Hann fór yfir valið fyrir elstu nemendur skólans. Hnífasmíði er vinsælt val og 

valið Útivist hefur einnig fallið í góðan jarðveg.  

4. Skólastjóri ræddi um að afgreiðsla skólanámskrár og starfsáætlunar skólans færi fram í næsta 

mánuði.  

5. Gísli talaði um væntanlegar utanlandsferðir 10. bekkjanna og mismunandi aðkomu þeirra að 

því verkefni. Róbert sagði frá hlið málsins með Malen umsjónarkennara hans og að annar 

bekkurinn var kominn með samstarfsaðila í vor. Hinn bekkurinn náði ekki að finna sér 

samstarfsaðila áður en umsóknarfrestur hjá Nordplus rann út. Í vor var skólastjóri að vonum 

áhyggjufullur. Evrópa unga fólksins er annar styrktaraðili og erum við að sækja um styrk til 

þeirrar stofnunar og höfum fundið samstarfsaðila til að vinna með og heimsækja. 

Félagsmiðstöðin Verið er umsóknaraðili. Umsóknarfrestur er til 1. október. Gísli sagði frá 

fjáröflunarleiðum meðal nemenda í 10. HEH þar sem Helga Eyja Hrafnkelsdóttir er 

umsjónarkennari. 

6. Enskukennsla utan skóla. Í ljós hefur komið að nám í valgreininni ENS 103 sem kennt var í 

Lækjarskóla sl. vetur var ekki metið til eininga inn í framhaldsskóla. Það kemur á óvart að svo 

hafi verið. Við bjóðum ekki upp á slíkan áfanga í vetur en nokkrir nemendur taka 

framhaldsskólaáfanga í fjarnámi.  

7. Norræna skólahlaupið var sl. föstudag og gekk afar vel.  

8. Þorgrímur Þráinsson kemur í heimsókn til 10. bekkinga þann 7. okt. – fundur með foreldrum 

verður annað kvöld. 

9. Það kom fram hjá nemendum að starfsfólk á Ásvöllum væri stundum ósanngjarnt og einnig að 

sumir nemendur okkar væru með óæskilega hegðun þar. Ath. ef nemendur koma í dýrum 

skóm þá vantar skápa og ekki má fara með skó inn í búningsklefa! 

10. Einn innheimtuseðill er sendur á hvert heimili frá stjórn foreldrafélagsins og foreldrar 

vinsamlegast beðnir um að greiða – 2000 kr. Það gengur vel að innheimta að sögn Helgu 

Veroniku gjaldkera.   

11. Umræður urðu um ,,málsgrein“ - munum að málsgrein byrjar á stórum staf og endar á punkti. 

Margar setningar geta verið í einni málsgrein.  

12.  Fundi slitið og Helgi lofar köku á næsta fundi. Gísli fráfarandi formaður mun mæta.  

 

Fundarritari Marsibil Ólafsdóttir. 


