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Mættir eru: Signý Sverrisdóttir skólastjóri, Bozena Turek fulltrúi foreldra grunnskólastigs, Jörundur 
Garðarsson fulltrúi grenndarsamfélagsins, Sara Hreiðarsdóttir fulltrúi foreldra leikskólastigs, Rut 
Ólafsdóttir fulltrúi kennara frá leiksskólastigi, Klara Berglind Hjálmasrdóttir fulltrúi kennara frá 
grunnskólastigi, Tómas Henry og Elva Lind fulltrúar nemenda. 
 
Fjarverandi eru: Ágústa Mattý fulltrúi starfsfólks. 
 
Fundaritari: Klara Berglind Hjálmarsdóttir 

 

Dagskrá: 

1. Kynning á skólaráði og hlutverki þess 

Skólastjóri kynnir hlutverk skólaráðs og bendir á heimasíðu Bíldudalsskóla undir flipanum 
foreldra- og skólaráð má nálgast allar upplýsingar.  

2. Boðun funda, dagskrá, fundarritun og fundartími 

Skólastjóri boðar fundi með tölvupósti, áætlaður fjöldi funda eru fjórir á skólaárinu, 
fundagerðir verða aðgengilegar á heimasíðu Bíldudalsskóla.  

3. Skipan og verkefni skólaráðs 

Meðlimir skólaráðs eru kosnir tvö ár í senn. Nýjir meðlimir eru Bozena Turek fulltrúi foreldra 
grunnskólastigs, Sara Hreiðarsdóttir fulltrúi foreldra leikskólastigs, Elva Lind og Tómas Henry 
fulltrúar nemenda, Ágústa Mattý kemur inn fyrir annað starfsfólk. Jörundur Garðarsson situr 
áfram sem fulltrúi grenndarsamfélagsins og Klara Berglind situr áfram sem fulltrúi kennara 
frá grunnskólastigi.  

4. Starfsáætlun skólaráðs kynnt 

Skólastjóri kynnir starfsáætlun skólaráðsins upp á skjá. Áætlun funda er samkvæmt 
starfsáætluninni í nóvember, febrúar, apríl og maí. Borið upp til samþykktar og samþykkt 
samhljóða.  

 
5. Starfsáætlun Bíldudalsskóla og Tjarnarbrekku. Signý kynnir starfsáætlun skólans fyrir 

þetta skólaár.  

Skólastjóri segir frá starfsáætlun Bíldudalsskóla og Tjarnarbrekku. Hún er aðgengileg á 

heimasíðu Bíldudalsskóla. Helstu nýjungar þar má nefna breytingar á tímaskipulagi í 

stundaskrá Bíldudalsskóla. Einnig er til reynslu tveir valtímar hjá miðstigi. Allar upplýsingar er 

varða skólastarfið má finna í starfsáætlun skólanna.  

6. Ársskýrsla Bíldudalsskóla og Tjarnarbrekku 



Ársskýrsla sem Ásdís Snót gerði eftir síðasta skólaár. Meðlimir skólaráðs eru hvattir til að lesa 

skýrsluna sem er aðgengileg á heimasíðu Bíldudalsskóla.  

7. Niðurstöður úr lesfimiprófum 

Lesfimiárangur nemenda í Bíldudalsskóla frá því mælingar hófust haustið 2016 eftir 

lesfimiviðmiðum Menntamálastofnunar hefur stigið hratt upp á við og  hefur heildarárangur 

nemenda batnað verulega. Lykilatriðin í þessum árangri eru meðal annars þeir 

einstaklingsmiðuðu starfshættir sem eru við lýði í Bíldudalsskóla og áherlsa á vaxtarhugarfar. 

Gert var enn betur í haust og farið var af stað með lestrarþjálfun í 1. -4. bekk í 4 vikur þar sem 

foreldrar eru þjálfarar heima og kennarar leiðbeinendur. Í Bíldudalsskóla er brugðist strax við 

ef árangur nemenda er ekki stígandi upp á við, meðal annars með lestrarátaki, upplestur er  

daglega í skólanum og fl. 

8. Kynning á skólanámskrá 

Skólastjóri kynnir lauslega drög að nýrri skólanámskrá. Vinna og endurskoðun þessarar 

skólanámsskrár hefur verið í vinnslu síðustu þrjú ár og stefnt er að því að hún verði tilbúin í 

desember. Faglegi þátturinn sem snýr að skólastarfinu er sýnilegur þarna. Vinna sem Kristrún 

hjá Tröppu og Ásdís Snót hafa verið að vinna að síðastliðin þrjú ár. Signý sýnir aðeins frá 

grunnþáttum menntunar og hvernig þeir eru sýnilegir í námi og kennslu og koma fram í 

skólanámskránni. 

9. Þróunarverkefni 

Stærsta þróunarverkefnið og jafnvel það eina er innleiðing aðalnámskrár. Það verkefni er 

þriggja ára ferli. Grunnþættir menntunar eru það sem er mest áberandi við þá vinnu núna. 

Endurskoðun á sýn, starfi og kennsluháttum skólans. 

10. Fjárhagsáætlun 2020 – sérgreind rekstrarverkefni 

Skólastjóri fer yfir sérgreindu rekstrarverkefnin er varða húsnæði og lóð hjá Bíldudalsskóla og 

Tjarnarbrekku. Öryggisatriði eru þar í aðalhlutverki.  

11. Önnur mál. 

Framtíðarsýn skóla á Bíldudal. Mikilvægt að halda því á lofti að það þurfi nýja skólabyggingu, 

allt á einum stað. Öryggismál, umferðaröngþveitið sem skapast á hverjum degi á því svæði 

sem nemendur fara í og úr mötuneytinu. 

Hugmynd að skólaráðið setji saman ályktun til bæjarráðs um að skólaráð leggi mikla áherslu á 

að skólamál hér á Bíldudal komist í betra horf hvað varðar húsnæði, lóð og öryggismál. 

Fundin lausn og skipulag í heild. Skólaráð ýti á að flýta aðgerðum.  

Endurskinsmerki. Skólaráð geti athugað hvar hægt er að nálgast endurskinsmerki. Hugmynd 

að senda á formann slysavarnardeildarinnar um að gefa endurskinsmerki eins og áður hefur 

verið gert. 

Skólaráð hvetur foreldra að nota endurskinsvestin á börnin sín í skammdeginu.   

Fundi slitið kl: 18:16 


