
Foreldra- og skólaráðsfundur 
2017-2018 

Nr. 1 

Dags.: 19. október 2017, kl. 17:00 
Staðsetning: Bíldudalsskóli 
Mættir eru: Ásdís Snót Guðmundsdóttir skólastjóri, Klara Berglind fulltrúi kennara frá grunnskólastigi, 
Rut Ólafsdóttir fulltrúi kennara frá leikskólastigi, Jörundur Garðarsson fulltrúi grenndarsamfélagsins, 
Hólmfríður Birna og Björn Viktor fulltrúar nemenda, Margrét Hjartardóttir fulltrúi starfsfólks, Fannar 
Freyr Ottósson fulltrúi foreldra grunnskólastigs og Silja Baldvinsdóttir fulltrúi foreldra leikskólastigs.  
Fjarverandi eru: 
Fundaritari: Klara Berglind Hjálmarsdóttir 
Dagskrá:   
 

1. Kynning á skólaráði og hlutverki þess. 

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

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

4. Farið yfir skiplag skólaársins, skóladagatal og skipurit  

5. Starfsáætlun skólaráðs  

6. Fundur með stjórn nemendaráðs, opinn fundur með skólaráði í skólanum. 

7. Stundaskrár  

8. Gengið um skólann og skoðað hvað er gott og hvað þarf að bæta.  

9. (sbr. Hlutverk skólaráð í lögum: Fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð 

nemenda).  

10. Farið yfir valgreinar.  

11. Skólanámskrá 2017-2018  

12. Starfsáætlun 2017-2018 

13. Fjárhagsáætlun næsta árs 

 

1. Kynning á skólaráði og hlutverki þess. 

Ásdís snót býður alla velkomna og fer yfir hltverk hvers og eins innan skólaráðs. Skólaráðið 

situr í tvö ár í senn. Það er mikilvægt að farið sé eftir reglum varðandi skólaráðið. Innra matið 

skoðar þetta og fékk skólinn samþykki þar að allt væri eftir settum reglum. Hlutverk skólaráðs 

er að láta sig varða.  

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

Boðun funda fer fram í tölvupósti. Ásdís sendir tölvupóst á alla nefndarmenn með dagskrá 

hvers fundar fyrir sig sem og handbók skólaráðs. Lágmark eru 4 fundir yfir skólaárið. Búið er 

að setja fimm fundi niður á blað þetta skólaárið. Fulltrúi kennara á grunnskólastigi sér um 

riyun funda. Fundatími var settur á fimmtudögum en ábendingar hafa komið frá 

nemendaráði þar sem æfingar eru á sama tíma. Þess vegna voru varamenn fulltrúa nemenda 

kallaðir út að þessu sinni. Þurfum kannski að hugsa frekar annan dag vikunnar. Ábendingar 

um fundatíma eru vel þegnar.  

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

Skipan í skólaráð liggur fyrir.  

 



 

4. Farið yfir skiplag skólaársins, skóladagatal og skipurit  

Þessir hlutir eiga allir að vera inni á heimasíðunni. Þetta er gagnagrunnur fyrir skólann. 

Menntamálaráðið skoðar heimasíður skólanna til að athuga hvort allar upplýsingar séu þar að 

finna. Ásdís sýnir okkur heimasíðuna á skjá. Skólinn kom vel út úr þessum hluta í ytra matinu 

varðandi upplýsningar.  

5. Starfsáætlun skólaráðs  

Starfsáætlunin var lögð fyrir á fræðslunefnarfundi og var samþykkt þar. Hún er komin inn á 

heimasíðuna. Setja þarf saman í eina skólanámskrá fyrir bæði leik og grunnskólann. Ásdís 

sýnir stjórnskipulag skólans á skjánum á myndrænu formi. Það er eins og í fyrra nema 

leikskólinn hefur bæst við. Foreldra- og skólaráðið kemur inn í þetta skipulag sem 

gæðastjórar ef svo má segja. Þörf er á því að auka vægi upplýsinga og tæknimenntar. Ein 

hugmynd er sú að skólarnir taki sig saman og ráði verkefnastjóra á þessu sviði sem gæti verið 

leiðandi í að efla þetta. Fundagerðir skólaráðs frá því í fyrra eru inn i á heimasíðunni sem og 

reglugerðin. Sýnd er áætlun upp á skjá og dagskrá þeirra funda sem áætlaðireru þetta 

skólaárið. Skólaráðir sér um að afgreiða skóladagatalið sem fer síðan til fræðslunefndar. 

Fundagerðir birtast á heimasíðu eigi síðar en viku eftir fund. Þetta kom vel út í ytra matinu.  

6. Fundur með stjórn nemendaráðs, opinn fundur með skólaráði í skólanum. 

Samkvæmt reglum á skólaráðið að funda með nemendaráði. Þar geta þau komið á framfæri 

sínum hugmyndum. Stefnt er á opinn fund með skólaráði þar sem allir bæjarbúar eiga kost á 

því að kynnast betur starfsemi skólaráðsins. Þetta eigum við að gera og við finnum góðan flöt 

á því hvernig við framkvæmum. Leik og grunnskólaforeldrar og aðrir áhugamenn um 

skólamál. Fundur opinn öllum.  

7. Stundaskrár. Ytra matið fór vel yfir stundaskrár Bíldudalsskóla og fengum við fullt hús þar. 

Ásdís sýnir sýnishorn af unglingastigs stundaskrám. Fengum athugasemdir um að valtímarnir 

væru ekki nógu margir. Fimm kennslustundir í fyrra, sex þetta árið og þurfum að fjölga yfir í 7 

á því næsta. Nemendur sem sitja fundinn segja stuttlega frá valgreinum sem eru í boði. 

Norska, textíl, pappamassi, teikning og málun, leikskólaheimsóknir, kvikmyndaval, leiklist og 

fl. Farið yfir fyrirkomulag valsins. Aðrir skólar eru að velta fyrir sér hvernig við förum að 

þessu. Erum mjög stolt af þessu.  

8. Gengið um skólann og skoðað hvað er gott og hvað þarf að bæta. Þessi liður var gerður í lok 

fundar. 

9. (sbr. Hlutverk skólaráð í lögum: Fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð 

nemenda).  

10. Farið yfir valgreinar. Gert í lið 7. 

11. Skólanámskrá 2017-2018. Skólanámskráin er á ís þar til fer að hægjast um hjá 

skólastjóranum. Við sameininguna þarf að gera eina skólanámskrá frá 14 mánaða til 16 ára. 

Námskráin þarf að vera ein heild niður og upp. Verður unnið að henni í vetur.  

12. Starfsáætlun 2017 – 2018. Tilbúin og komin inn á heimasíðu skólans. 

13. Fjárhagsáætlun næsta árs. Farið yfir fjárhagsáætlun.  

14. Önnur mál. 

Umræður um úti leiksvæði skólanna og umferðaröryggi. Gerum þeirra leið örugga.  

  

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.  18:15 


