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SKÓLARÁÐ BÍLDUDALSSKÓLA 

Skólaráðsfundur 
 

Dags.: 27.10. 2016, kl. 17:00 

Mættir eru: Ásdís Snót Guðmundsdóttir skólastjóri, Ragna Jenný Friðriksdóttir fulltrúi kennara, Signý 

Sverrisdóttir fulltrúi kennara, Jörundur Garðarsson fulltrúi grenndarsamfélagsins, Kristian Matthíasson 

fulltrúi foreldra, Svanur Þór Jónsson fulltrúi nemenda og Veronika Karen Jónsdóttir fulltrúi nemenda. 

Fjarverandi eru Margrét Hjartardóttir fulltrúi starfsfólks og Anna Vilborg Rúnarsdóttir fulltrúi foreldra. 

Fundaritari: Ragna Jenný Friðriksdóttir 

Dagskrá:  

1. Kynning á skólaráði og hlutverki þess.   

Skólastjóri fer yfir hlutverk skólaráðs og bendir á upplýsingar á heimasíðu.    

2. Boðun funda, dagskrá, fundarritun og fundartími (í upphafi kjörtímabils).   

Gert er ráð fyrir fimm fundum yfir skólaárið.  September og október atriði eru tekin saman á þessum 

fyrsta fundi.  Hægt er að finna dagskrá inni á heimasíðu skólans. 

3. Skipan og verkefni skólaráðs (nýir fulltrúar/ upphaf kjörtímabils)   

Skólastjóri fer yfir verkefni og skipan skólaráðs. 

4. Val fulltrúa grenndarsamfélagsins (í upphafi kjörtímabils)   

Jörundur Garðarsson er samþykktur sem fulltrúi grenndarsamfélagsins. 

5. Farið yfir skiplag skólaársins, skóladagatal og skipurit  

Skipulag skólaársins er með hefðbundnum hætti.   Skóladagatal er að finna inni á heimasíðu 

Bíldudalsskóla.  Það eru fimm starfsdagar á tímabilinu.   Lögð fram tillaga um breytingu á 

skóladagatalinu.  Það er að breyta dagsetningu á Litlu jólum.  Það er óskað eftir því að tvöfaldur dagur 

verði tekinn þann 19. 12 og litlu jólin verði haldin eftir hádegi þann dag í stað 20.12.  Samþykkt að 

leggja þetta fyrir fræðsluráð. 

Farið yfir skipurit skólans og það kynnt. 

6. Drög að starfsáætlun skólaráðs   

Starfsáætlun skólaráðs er samþykkt. 

7. Viðmiðunartafla samkvæmt aðalnámskrá   

Viðmiðunartafla kynnt og útskýrð. 

8. Gengið um skólann og skoðað hvað er gott og hvað þarf að bæta. (sbr. Hlutverk skólaráð í lögum). 

Fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda.   

9. Farið yfir valgreinar.  

Valgreinar kynntar og formið á þeim.  Eftir áramót verða nýjar valgreinar í boði.  Stefnt er að því að 

bjóða upp á valgreinar sem felast í starfsnámi. 
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10. Skólanámskrá 2016-2017 (Staðan)  

Verk í vinnslu. 

11. Starfsáætlun  2016-2017 (Staðan)  

Langt komin og mun verða tilbúin fyrir mánaðarmót. 

12. Heilsueflandi skóli – staða á verkefninu og kynning  

Verkefnið er á byrjunarreit.  14. 11 2016 kemur fulltrúi frá Landlæknisembættinu og kynnir verkefnið 

fyrir kennurum og foreldrasamfélaginu. 

13. Fjárhagsáætlun næsta árs  

Farið yfir það sem óskað er eftir inn í og við skólann og upphæðir tilgreindar. 

14. Handbók um velferð og öryggi í grunnskólum.  

Handbókin kynnt.  Hún verður sett inn á heimasíðu Bíldudalsskóla. 

15. Önnur mál. 

Engin önnur mál. 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.  18.10 


