
Skólaráðsfundur 30. október 2014 kl. 15.00.  

 

Mættir eru: Sigríður Jóna Ingólfsdóttir fulltrúi foreldra, Heimir Jóhannsson fulltrúi foreldra, Ásdís Elva 

Helgadóttir fulltrúi foreldra, Helga Lyngdal Þorsteinsdóttir fulltrúi kennara, Svava Svavarsdóttir 

fulltrúi annara starfsmanna, Hulda Margrét Sveindóttir fulltrúi nemenda, Jörundur Guðni 

Sigurbjörnsson fulltrúi nemenda,  Ólöf Inga Andrésdóttir skólastjóri og Þóra Hjörleifsdóttir 

deildarstjóri og ritari fundargerðar. 

Sigurður Arnarson var fjarverandi. 

Dagskrá:  

1. Starfsáætlun Síðuskóla 2014-2015 (hér í viðhengi) er á heimasíðunni á slóðinni  

 http://siduskoli.is/static/files/starfsaaetlun%202014-2015.pdf 

2. Námsáætlanir slóðin er http://siduskoli.is/is/page/namsaaetlanir  

3. Samstarf Hverfisnefndar Síðuhverfis og Umhverfisnefndar Síðuskóla 

4. Önnur mál 

 

1. Starfsáætlun Síðuskóla. Ólöf byrjaði á að kynna starfsáætlunina fyrir yfirstandandi skólaár og 

að þetta væri í fyrsta skipti sem hún væri birt og í henni er mest efni sem er breytilegt frá ári til árs. 

Fundarmenn voru  ánægðir með þetta fyrsta eintak og engar athugasemdir voru gerðar. Sigríður Jóna 

benti á að skv. aðalnámskrá eigi að ákveða heimanám í samráði við foreldra. Henni finnst of mikið 

heimanám einkum á yngsta- og miðstigi. Spurt var eftir heimanámsstefnu og Ólöf svaraði því til að 

hún væri í vinnslu og yrði birt í skólanmámskrá sem er í endurskoðun. Fulltrúum nemenda fannst 

heimanámið mjög sveiflukennt eða lítið.  Helga Lyng segir að í foreldraviðtölum komi fram að 

foreldrum finnist erfitt að fá nemendur til að byrja á heimanáminu en ekki sé talað um að 

heimavinnan taki mjög langan tíma.  

2. Námsáætlanir. Ólöf Inga skýrði frá því að ákveðið hefði verið setja þessar upplýsingar á 

heimasíðuna til að þær séu öllum aðgengilegar og sýnilegar. Námsáætlanir gilda flestar fram að jólum 

og síðan kemur meira inn eftir jól fyrir neðan það sem komið er. Aðgengilegt og gott að finna það 

sem leitað er að eru fundarmenn sammála um. Rætt um framhaldsskólaáfanga í fjarnámi sem eru í 

boði fyrir 10. bekkinga og 9. bekkinga ef pláss er. Fjarnám er á kostnað foreldra. 

3. Eftir er að klára grillaðstöðuna hér fyrir ofan skólann. Ekki er vitað hve mikið er eftir af 

afmælisnefndarpeningunum. Setja þarf þak yfir grillið og skjólvegg úr drumbum. Ólöf sýndi 

fundarmönnum mynd frá Hótel Blábjörgum í Borgarfirði eystri þar sem sjá má veggi úr drumbum. 

Malarstígur er að grillinu og búa á til þrautabraut fyrir ofan grillið fyrir afgangspeninginn. Ásdís Elva 

ætlar að komast að því hve mikill peningur er eftir af milljónunum tveimur sem og hvaða 

ljósastaur/ar eru á leiðinni hingað. 

 

  

 



4. Önnur mál: 

- Tyggjó var bannað í Síðuskóla er skólinn varð SMT skóli fyrirsex árum vegna mikils óþrifnaðar 

sem hlaust af því. Búið er að ræða í SMT hópnum og á elsta stigi hvort eigi að leyfa tyggjó aftur.  

Fulltrúar nemenda eru mjög jákvæðir fyrir því. Sigríður segir þetta leyft í Naustaskóla og það gangi vel 

þar. Fundarmenn eru samþykkir því að leyfa þetta til reynslu í ákveðinn tíma. Ólöf stingur upp á því 

að leyfa þetta fram að jólum. Hún biður Huldu og Jörund að koma með sér í unglingadeildina eftir 

helgi til að kynna þetta. Þessi hugmynd kom frá skólaliða á B-gangi.  

- Heimir er í hópi á vegum mmr. um læsi. Þau eru að vinna í að efla fólk lesi meira sér til 

skemmtunar. Hann spurði hvort hann mætti senda þrjár spurningar á hópinn til að velta fyrir sér.  

Hópurinn hans á að skila inn skýrslu í janúar. Fundarmenn tóku vel í það. Hulda og Jörundur segjast 

ekki  lesa  mikið og þeim finnst ekki gaman að láta lesa fyrir sig. Hugmynd að nemendur fái að lesa 

fyrst á morgnana í skólanum eða að lesið sé fyrir þá.  

- Heimir er tilbúinn með alla reikninga fyrir bekkjarsjóði sem og SMT sjóð. Hægt verður að nota 

þessa reikninga fyrir námsgagnakaup og allt annað sem viðkemur hverjum árgangi.  Hver árgangur 

velur gjaldkera (bekkjarfulltrúi) á haustin. Foreldrafélagði leggur strax inn á haustin þann pening sem 

þau styrkja árganga með eins og  bekk fyrir Reykjaferð o.þ.h., 4. 7. 10. bekkir fá pening vegna ferða. 

Ólöf ætlar að finna e-n nemendafélagsreikning Allir árgangar eiga möppur fyrir sín gögn í umsjón 

bekkjarfulltrúa sem skila þeim svo inn á haustin. Þær innhalda upplýsingar um starfið í hverjum 

árgangi á milli ára. 

Fundi slitið kl. 16.02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


