
Skólaráðsfundur 30. apríl 2015 

Mættir eru: Heimir Jóhannsson fulltrúi foreldra, Sigurður Arnarson fulltrúi kennara, Ásdís Elva 

Helgadóttir fulltrúi foreldra, Helga Lyngdal Þorsteinsdóttir fulltrúi kennara, Hulda Margrét Sveindóttir 

fulltrúi nemenda, Jörundur Guðni Sigurbjörnsson fulltrúi nemenda og Ólöf Inga Andrésdóttir 

skólastjóri, Sigríður Jóna Ingólfsdóttir fulltrúi foreldra, Svava Svavarsdóttir fulltrúi starfsmanna og 

Þóra Hjörleifsdóttir. Helga Lyngdal fjarverandi. 

Fundarritari: Þóra Hjörleifsdóttir 

Dagskrá: 

      Umbótaáætlun í kjölfar ytra mats  

        Skipulag næsta skólaár 

        Skólanámskrá 

        Kynningarbæklingur um skólann 

        Búnaðarkaup frá FAK  

      Framkvæmdir við skólann       

      Önnur mál 

 

1. Ólöf greindi frá tilurð umbótaráætlunar skólans. Fundarmenn lýstu yfir ánægju með 

hana  sérstaklega hvað á að gera í náms- og kennslukaflanum. Heimir upplýsti að í 

Garðabæ væri búiðað efla fræðslu um tilgang skólaráðs og aðgengi foreldra til að 

koma málum að í skólaráði. Þurfum kannski að kynna hlutverk  skólaráðs betur í 

Síðuskóla? Umræður urðu um heimasíðu skólans em mikil ánægja er með hana skv. 

foreldrakönnun skólans. Stöðugt er verið að vinna í að gera hana enn betri.  

 

2. Þóra fór yfir skólanámskrána sem er inn á gagnagrunninum, hún verður síðan birt á 

heimasíðunni sem drög.  

 

3. Kynningarbæklingur um skólann er í fæðingu og leist fólki vel á fyrstu drög að 

honum. 

 

4. Búnaðarkaup: 20 milljónir dreifast á milli leik og grunnskóla. Tveir eða þrír skólar fá 

meira en aðrir á milli ára. Síðuskóli fær 5.000.000 í sinn hlut þetta ár og er fyrirhugað  

að endurnýja borð og stóla. Sp. um hvort eigi að kaupa borð og stóla eða bara stóla og 

þá hægt að kaupa þá í fleiri stofur. Hvernig borð á að kaupa? Borð fyrir hvern og einn 

eða hópvinnuborð í mismunandi  stærðum? Sammála um að hafa ekki tauáklæði á 

stólunum og hafa þá með hjólum. Verður skoðað nánar. 

 

5. Framkvæmdir í kjallara.Verkfræðingur vill fara með myndavélar ofan í öll frárennsli 

til að athuga hvort einhver stífla sé í pípunum. Annar kostur er að grafa 5 m djúpan 

skurð fyrir ofan skólann. Það á að byrja á að athuga þetta eftir helgi. Dælur eru enn 

notaðar í kjallaranum.Þetta skýrist vonandi sem fyrst.  



 

Önnur mál: 

a) Búið er að raða bekkjarkennurum á bekki, Ólöf taldi þá upp og einnig verður 

skiptingin birt í fréttabréfi maímánaðar sem verður sent út í dag.  

b) Hulda vill að athyglimerkið verði endurskoðað því það gamla sé hætt að virka. 

Ólöf vill að krakkarnir komi með hugmynd að nýju klappi/merki?  

c) Heimir greindi frá því að á vorhátíðinni muni FOKS gefa 8 m af teppi á 

íþróttahúsið. 1. bekkur kemur á kynningarfund 6. maí og fá rauða boli frá FOKS.  

d) Neita hefur þurft nemendum um skólavist í ákveðna árganga úr öðrum 

skólahverfum í vor. Skólinn er af hentugri stærð núna ca. 20 nemendur í 

bekkjardeild.  

 

Fundi slitið kl. 16.24 

 


