
Skólaráðsfundur  
 Nr. 3 

Dags.: 11. maí 2017, kl. 17:00  

Mættir eru: Ásdís Snót Guðmundsdóttir skólastjóri, Signý Sverrisdóttir fulltrúi kennara, 
Jörundur Garðarsson fulltrúi grenndarsamfélagsins, Svanur Þór Jónsson fulltrúi nemenda, 
kennara, Margrét Hjartardóttir fulltrúi starfsfólks, Anna Vilborg Rúnarsdóttir fulltrúi foreldra 
og Magnús Hringur Guðmundsson fulltrúi nemenda.  
Fjarverandi eru: Ragna Jenný Friðriksdóttir fulltrúi kennara og Kristian Matthíasson fulltrúi 
foreldra.  

 Fundaritari: Signý Sverrisdóttir   

 Dagskrá:    

1. Sameining leik- og grunnskóla 
a. Skólastjóri fer yfir samstarf leik- og grunnskóla eins og það hefur verið hingað 

til. 
b. Skólaráð tekur vel í sameiningu leik- og grunnskóla og telur að með því megi 

nást fram ýmis konar faglegur ávinningur. Skólaráð hvetur til þess að leitað 
verði allra leiða áfram að fá fagmenntaðan leikskólakennara til starfa. 

2. Sameiginleg læsisstefna 
a. Skólastjóri fer yfir sameiginlega læsisstefnu leik- og grunnskóla. Skólaráð 

skrifar undir stefnuna. 
3. Skipulag næsta skólaárs  

a. Farið yfir drög að skipulagi næsta skólaárs. Uppsetningin er háð fjár- og 
kennslumagni sem úthlutað er til Bíldudalsskóla. Horfur eru á að það verði 
einhver fækkun í nemendahópnum.  
Áætlað er að skiptingin verði svo: 1.-2. bekkur saman, 3.-4. bekkur, 5.-7. 
bekkur og 8.-10. bekkur. 

4. Fyrirhugaðar framkvæmdir  
Tilfæringar verða á aðstöðu kennara og skólastjóra. Lagt er til að skólastjóri 
flytji skrifstofu sína þar sem Tónlistarskólinn er að því gefnu að gluggi verði 
stækkaður. Tónlistarskólinn fari í sérkennsluherbergi, sérkennslan þar sem 
ljósritunarvélin er, ljósritunarvélin þar sem fatahengi er, fatahengið þar sem 
eldhúsinnréttingin er og eldhúsinnréttingin þar sem skrifstofa skólastjóra er 
núna. Þetta eru óverulegar tilfæringar fyrir utan að stækka glugga á stofunni 
þar sem tónlistarskólinn er núna. Skólastjóri hefur sent minnisblað til 
bæjarstjóra. Skólaráð hvetur bæjarstjórn til að heimila þessa aðgerð svo hægt 
sé að ráðast í þessar breytingar sem allra fyrst. 

5. Skipulag vordaga og skólaloka  
Sundkennsla yngsta stigs hefst 15. maí og stendur í 8 daga. Sveitaferð 5. 
bekkjar á Barðaströnd verður 18. maí með Patreks- og Tálknafjarðarskóla.  26. 
Maí verður Háskóladagurinn á Patreksfirði fyrir 5.-10. bekk. Þemadagar verða 



síðustu vikuna, 29. maí er hjólaferð Bíldudalsskóla, 30. maí er sundferð ásamt 
hollum morgunmat, 31. maí verður skógræktardagur og gönguferð um 
skógræktina og 1. júní verður ratleikur og grillaðar pylsur.  Föstudaginn 2. júní, 
kl. 18:00 eru skólaslit í Bíldudalskirkju.  

6. Drög að verkefnaáætlun næsta skólaárs  
a. Upplýsingatækni í skólastarfi   

i. Google classroom  
b. Uppbyggingastefnan  
c. Grænfáninn  
d. Samvinnuverkefni kennara þvert á námsgreinar  
e. Smiðjuverkefni fastir tímar á stundaskrá –  

i. þema sem nær niður á leikskóla ef af sameiningu verður 
f. Skipta námsgreinum upp í áhersluþætti, sameiginlega fyrir öll stig  
g. Skólakór (val hjá unglingadeild)  

7. Skólaráð næsta vetur – skipan 
a. 2 fulltrúar foreldra 
b. 2 fulltrúar kennara 
c. 1 fulltrúi annars starfsfólks skólans  
d. 2 fulltrúar nemenda 
e. 1 fulltrúi grenndarsamfélags eða viðbótarfulltrúi úr hópi foreldra valinn af 

öðrum fulltrúum skólaráðs 

Skólaráð skal skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn. Gert er ráð fyrir að 
skólaráð haldist óbreytt nema að Magnús Hringur Guðmundsson tekur sæti Veroniku 
Karenar Jónsdóttur sem er nú að ljúka 10. bekk. 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.  17.45 

 

 


