
Skólaráðsfundur Glerárskóla       24. sept. 2018 

 

Mættir: Eyrún, Inga Huld, Soffía, Þorbjörg og Ágúst foreldrar. Helga H. ritar fundargerð. 

1. Eyrún bauð fólk velkomið á fund. Sagði þá byrja stundvíslega kl. 15:00. 

Eyrún fór yfir hlutverk skólaráðs. Eyrún lagði til fundartöflu. Næsti fundur verður 22. 

október. Síðan 19. nóvember. Á eftir að skoða desember. 

2. Skólanámskráin að verða tilbúin, fer fljótlega inn á netið. Fólk hvatt til að lesa yfir hana sem 

og Starfsáætlunina sem er á síðustu metrunum. Áherslur áfram á jákvæðum aga og Olweus. 

Sýnin skýr. 

3. Umhverfismál. Rætt um grænfánann og hvort eigi að halda áfram þar. Hvert eigum við að 

stefna í þessum málum? Spurt hvað þetta þýði. Foreldri benti á að oft skemmast skólabækur 

þegar ruslið er sent með heim. Eyrún sagði gott að allir hafi margnota umbúðir. Inga Huld 

mælti með að allir fengju bara ávexti á morgnana. Jákvæð umræða um heilsueflandi skóla. 

Ágúst vill að unnið verði að því að fá börnin til að borða ávextina.  

Þurfum að vera dugleg við að flokka – ekki gleyma því. 

4. Erasmus verkefnið. Helga sagði frá verkefninu sem er að hefjast. Fyrsti fundur verður hér í 

desember. Samstarfslöndin eru Litháen, Slóvenía, Spánn og Tyrkland. Verkefnið snýst um að 

vinna með þjóðsögur og flökkusögur þessara landa til að efla lestraráhuga nemenda. 

5. Skólaþing. Eyrún kynnti samntekt af skólaþingi sem fram fór í skólanum í vor. Þarf að vinna 

áfram. Eyrún sagði frá streði við nemendur vegna umgengni og hávaða. Þarf að kynna 

niðurstöður fyrir foreldrum. Kúnstin að fylgja þessu eftir.  

Ágúst spurði hvort halda eigi svona þing reglulega. Vonandi verður það. 

6. Glerárskólareitur. Eyrún sagði frá stöðu mála. Búið er að gera nokkrar tillögur sem ganga 

mislangt. Þær á að leggja fyrir fræðsluráð og stjórnmálamenn fljótlega. Tveir skólastjórar og 

sama agastefna. 

7. Deiliskipulag. Komið bréf vegna samþykktar á tillögum Glerárskóla að breytingum á 

deiliskipulagi. Eyrún hefur skrifað formlegt bréf til yfirvalda þar sem hún sækir um aðgang að 

Árholti fyrir Frístund. Ágúst mælti með að skólinn sendi athugasemdir vegna húsbygginga 

sem á að byggja fremst í Kvenfélagsreitnum. 

8. Önnur mál. 

 a) Ágúst ræðir um kennslubækur t.d. íslensku, finnst vanta reglur um íslensku. Finnst líka að 

það þurfi að kenna þeim að setja upp stærðfræðidæmi. Þarf að panta bækur frá MMS með 

reglunum. 

b) Ágúst ræðir líka um eineltismál. Vill fá að skoða reglur og hvernig við vinnum með málin. 

Finnst að foreldrar þurfi að vera meira upplýst. 

 

      Fleira ekki rætt og fundi slitið. 

        Helga H. 

 


