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Mættir eru: Signý Sverrisdóttir skólastjóri, Lára Þorkelsdóttir fulltrúi kennara frá leiksskólastigi, Klara 
Berglind Hjálmarsdóttir fulltrúi kennara frá grunnskólastigi, Bozena Turek fulltrúi foreldra 
grunnskólastigs, Ágústa Mattý Pálsdóttir fulltrúi starfsfólks, Jörundur Garðarsson fulltrúi 
grenndarsamfélagsins,Tómas Henry Arnarsson fulltrúi nemenda, Björn Viktor Gústavsson varamaður 
fulltrúa nemenda. 
 
Fjarverandi eru: Sara Hreiðarsdóttir fulltrúi foreldra leikskólastigs, Elva Lind Bjarnadóttir fulltrúi 
nemenda. 
 
Fundaritari: Klara Berglind Hjálmarsdóttir 

 

Dagskrá: 

1. Skóladagatal, umræða og afgreiðsla 

Apríl og maí fundur sleginn saman vegna Covid. Skólastjóri fer yfir skóladagatal næsta 

skólaárs fyrir Bíldudalsskóla og Tjarnarbrekku. Skipulagsdagarnir, fimm talsins í 

Bíldudalsskóla eru allir sameiginlegir með Patreksskóla eins og síðasta skólaár var einnig. 

Einn sameiginlegur skipulagsdagur verður einnig með Tálkanfjarðarskóla. Breytingar 

komu frá Menntamálastofnun varðandi samræmd próf hjá 4. bekk og hefur breytt 

dagsetning verið uppfær í dagatalinu.  

 

2. Skipulag vordaga og skólaloka 

Vordagar eru síðustu þrír dagar skólaársins, 27. – 29. maí. Komin eru drög að dagskrá 

þessa daga. Gróðursetning í laut skólans við gömlu rafstöðina, skógræktarhlaup, leikir og 

gaman, Unicef hreyfingin verður í tengslum við skógræktina. Óvissudagur og svo er 

sunddagur í Tálknafirði með morgunmat í skólanum áður.  

Varðandi skólalok. Skólaslitin eru þriðjudaginn 2. júní. Signý er að skoða í samráði við 

skólastjóra Patreksskóla og Tálknafjarðarskóla hvernig þeim verður háttað. Beðið er eftir 

fundi almannavarna sem er mánudaginn 18. maí hvernig lokaniðurstaðan verður.  

Á leikskólanum er áætlað að hafa útskrift 5. júní en ekki alveg staðfest. Opna húsið 

verður líka með breyttu fyrirkomulagi. Hugmynd að hafa opið hús þar sem verður tekið á 

móti foreldrum úti, verk nemenda verði hengd í glugga leikskólans svo foreldrar geti 

gengið hringinn í kring um leikskólann og skoðað.  



3. Fyrirhugaðar framkvæmdir ef einhverjar eru 

Skólastjóri fer yfir það helsta sem er á döfinni varðandi framkvæmdir. Þar kemur meðal 

annars fram eftirfarandi framkvæmdir í sumar. 

Bíldudalsskóli: Klára að laga lýsinguna á skólalóðinni, fara af stað með að girða 

skólasvæðið meðfram götunni, lýsingin á gatnamótum Dalbrautar og Lönguhlíðar, skólinn 

málaður að utan. 

Leikskólinn: Klára að gera skábrautina, og fleiri framkvæmdir fyrirhugaðar, laga hliðið, og 

skipta skólalóðinni ásamt fleiru. 

4. Skipulag næsta skólaárs – ráðningamál, nemendafjöldi og horfur, bekkir, stundatöflur – 

breytingar? 

Ráðningamál eru óljós, gert fastlega ráð fyrir sama starfsfólki og var í vetur. Ásdís Snót 

lætur af störfum og búin að fá stöðu skólastjóra Patreksskóla. Staða skólastjóra í 

Bíldudalsskóla er því óljós. Horfur um nemendafjölda eins og staðan er í dag verða 27 

nemendur, fækkun um tvo að því gefnu að enginn flytji í burt eða flytji á staðinn. Á 

leikskólanum er gert ráð fyrir að verði 11 nemendur næsta vetur. Hvernig árgöngum 

verði raðað saman er ekki alveg ljóst en hugmynd er komin að því að tveir kennarar verði 

í teymi með yngsta stig og svo tveir kennarar með mið og unglingastig. Við tókum upp 

breytt fyrirkomulag með stundatöflurnar í haust með 60 mínútna kennslustundum til 

reynslu. Sumir tímar virðast henta betur en aðrir í 60 mínútur en aðrir í 40 mínútur eða 

2*40 mínútur. Ein hugmyndin er að blanda tímunum meira saman og hafa alla tíma í boði 

40, 60 og 80 mínútur.  

 

5. Drög að verkefnaáætlun næsta skólaárs 

Þetta eru hugmyndir sem komnar eru. Stefna að því að mikil áhersla verði lögð á 

teymiskennslu á öllum stigum, tveir umsjónarkennarar í teymi á mið- og unglingastigi 

sama á yngsta stigi, skipuleggja samstarf á milli Tálknafjarðarskóla og Patreksskóla. 

Tálknafjarðarskóli fékk styrk frá Sprotasjóði fyrir þessu verkefni sem snýst um 

Heimsmarkmið Sameinuðuþjóðanna, samstarf milli skólanna mun aukast og munum við 

reyna að nýta föstudagstímana betur og hugmynd að nota þá í sundið, smíði og 

heimilisfræði. Grænfáninn búinn að vera í pásu og gert er ráð fyrir því að fara á fullt í það 

aftur. Mikil áhersla verður lögð á að samþætta námsgreinar og vinna eftir námsvísunum.  

 

 



6. Skólaráð næsta vetur – skipan 

Kosið er í skólaráð tvö ár í senn. Skólaráðið verður óbreytt nema aðrir nemendur koma 

inn.  

7. Önnur mál 

Ábendingar frá skólastjórum um sjúkrakennslu. Ef barn veikist og getur ekki sótt skóla, þá 

eru til reglur um hvernig á að haga kennslu barna. Signý er búin að gera drög að reglum 

um sjúkrakennslu fyrir grunnskólana í Vesturbyggð. Mikilvægt og þarft.  

 

 

Fundi slitið kl: 17:15 

 


