
 

Foreldra- og skólaráðsfundur #3 
20. maí 2021 kl.16:30 

Mættir eru: Signý Sverrisdóttir skólastjóri, Bozena Turek fulltrúi foreldra grunnskólastigs, Lára Þorkelsdóttir 
fulltrúi kennara frá leiksskólastigi, Klara Berglind Hjálmarsdóttir fulltrúi kennara frá grunnskólastigi og Jörundur 
Garðarsson fulltrúi grenndarsamfélagsins. 
 
Fjarverandi eru: Nanna Dís og Elva Lind fulltrúar nemenda, Ágústa Mattý fulltrúi starfsfólks, Sara Hreiðarsdóttir 
fulltrúi foreldra leiksskólastigs. 
 

Fundaritari: Klara Berglind Hjálmarsdóttir 

 

Dagskrá 

1. Skóladagatal 

 

Búið er að taka skóladagatalið 2021 – 2022 fyrir í fræðsluráði og var það samþykkt. Signý fer lauslega yfir 

helstu breytingar. Búið er að setja inn vetrarfrí, bætast því við tveir vetrarfrísdagar á þessu skólaári. Fimm 

skipulagsdagar yfir árið eru sameiginlegir allra skólanna í Vesturbyggð og einnig Tálknafjarðarskóla. Einnig 

verða stöðumatsviðtölin tekin á þeim degi sem segir til um á skóladagatali.  

 

2. Fyrirhugaðar framkvæmdir 

 

Á núverandi fjárhagsáætlun á að byrja á girðingunni fyrir neðan lóðina í Bíldudalsskóla og lýsa upp 

skólasvæðið. Einnig að setja upp blessaða körfuboltanetið. Ábending kom um að malbika þurfi upp að 

skólanum þar sem Vesturbyggð er að fara í malbikunaraðgerðir í sumar.   

Leikskólalóðin fær yfirhalningu fyrir eina milljón. Skipta þarf lóðinni í sundur sem verður til þess að 

auðveldara er að fylgjast með börnum í útiveru.  

 

3. Vordagar og skólalok. 

 

Vordagar Bíldudalsskóla verða 28. maí – 1. júní. Kennarar skipuleggja dagana með pompi og prakt. 

Skólaslitin verða 2. júní í Bíldudalskirkju klukkan 14.00. Engar veitingar verða vegna Covid en sýning verður 

í skólanum eftir skólaslit þar sem hægt er að gæta vel að sóttvörnum og fjarlægðartakmörkunum í stóru 

rými. Stefnt er að því að hafa opna húsið og útskriftina á leikskólanum sama dag og finna á einn 

góðvirðisdag í júní. Sýningin verður eins og í fyrra, verkin úti í glugga og verk sett upp í holinu. Athuga með 

veitingar þar. Sumarhátíðin verður svo einnig í júní.  

 

4. Skipulag næsta skólaárs. 

 

Nemendafjöldinn verður svipaður næsta skólaár. Byrjað er að koma inn nýjar umsóknir fyrir nemendur í 

leik- og grunnskólanum. Tveir ljúka 10. bekk og tveir að koma upp í fyrsta bekk. Töluverðar breytingar í 

starfsmannamálum verða í grunnskólanum á næsta skólaári. Signý sagði upp skólastjórastöðunni og sótti 

um aðra stöðu í Bíldudalsskóla. Emilía Sara fer í fæðingarorðlof, Heiðdís og Klara fara á vit nýrra ævintýra. 

Það hafa borist umsóknir í flestar stöður sem eru góðar fréttir. Næsta vika fer í að svara þessum 

umsóknum. Hvað varðar starfsmannamál á leikskólanum er gert ráð fyrir sömu srafsmönnum nema 

fjölgun verði á nemendum. Búið er að skoða starfshlutfall starfsfólks bæði í leik- og grunnskólanum í ljósi 

fjölda nemenda og fleira. Niðurstöður eru væntanlegar. Gert er ráð fyrir að bekkjardeildirnar verði þær 

sömu og nú. Yngsta stig (1. – 4. bekkur) og mið- og unglingastig (5. – 10. bekkur) saman. Einhverjar 



breytingar verða á stundatöflum þannig að henni verður ekki skipt eins mikið upp eftir fögum heldur lotur 

eða kjarnar sem styður betur við samþættingu námsgreina.  

 

 

5. Drög að verkefnaáætlun næsta skólaárs.  

 

Tvö stór verkefni eru framundan.  

Lær Vest: Verkefnið snýst um faglegt lærdómsamfélag skólastjórnenda, kennara og nemenda um 

leiðbeinandi nám í Patreksskóla, Tálknafjarðarskóla, Reykhólaskóla, Grunnskólanum á Hólmavík, 

Bíldudalsskóla og Grunnskólanum í Bolungarvík. Verkefnið hlaut einn af stærstu styrkjum ársins við 

úthlutun Sprotasjóðs menntamálaráðuneytisins á dögunum.  

Menntafléttan: Menntafléttan er samstarfsverkefni Menntavísindasviðs Háskóla Íslands, Háskólans á 

Akureyri og Kennarasamband Íslands. Rauður þráður Menntafléttunnar er að stuðla að þróun 

námssamfélaga í skólum og á vinnustöðum þátttakenda. Námskeiðin fléttast saman við daglegt starf, 

innan þess svigrúms sem þátttakendum hafa til starfsþróunar.  

 

6. Skipan skólaráðs næsta vetur. 

 

Kosið er í skólaráð á tveggja ára fresti að hausti og er þessi nefnd því að ljúka störfum sínum. Nefndin 

þakkar gott samstarf.  

 

7. Heimsókn á leikskólann.  

 

Nefndin fór í heimsókn á leikskólann að skoða aðstöðuna bæði úti og inni. Þörf er á meira plássi innandyra 

hvað varðar geymslu og fundaaðstöðu svo eitthvað sé nefnt, ásamt því að laga dúk og gluggakistur og fl. 

Útisvæðinu þarf að skipta upp og gera viðeigandi ráðstafanir varðandi sandkassann.  

 

8. Önnur mál. 

 

Engin önnur mál tekin fyrir. 

 

Fundi slitið: 17:50. 


