
Skólaráð Glerárskóla 

Fundur 25. maí 2020 

Mættir: Ágúst og Þorbjörg Dagný f.h foreldra, Einar Gauti frá hverfisnefnd, Inga Huld og Hólmfríður 

kennarar, Soffía f.h. starfsmanna, Alma og Darri f.h. nemenda. Eyrún skólastjóri og Helga H. 

deildarstjóri ritaði fundargerð 

1. Yfirferð á atburðum frá síðasta fundi 

a)  Eyrún fór yfir það sem hefur gerst frá síðasta fundi. Sagði frá skipulagi á Covid tímanum 

þar sem skólanum var skipt upp í einingar. Það gekk allt vel og Eyrún hrósaði starfsfólki fyrir 

vel unnin störf. Segir nemendur koma vel undan þessum atburðum. D-álman tæmd vegna 

breytinga um leið og nemendur komu aftur í skólann. Þá þurfti að þjappa nemendum saman 

auk þess að senda 5. bekk í Síðuskóla og 7. bekk í Hamar. 

b)  Fyrir Covid var fundað með ýmsum frammá mönnum hjá Ak. bæ vegna Hörgárbrautar. Í 

fundargerð sem Eyrún sýndi, er búið að ræða þetta mál og setja á blað hugmyndir um hvað á 

að gera. Það má finna á heimasíðu Ak. bæjar. Ef ekkert gerist fyrir haustið höldum við áfram 

að vera þrýstihópur. Ágúst benti á að hér hafi verið málað á göturnar um helgina en 

gangbrautir ekki málaðar. Ágúst spurði um forvarnir og forvarnarkennslu í skólanum. Alveg 

hætt að hálfu lögreglu en kennarar sinna þessu mjög vel t.d. á yngsta stigi. 

 

2. Skólalok 2020 

Örfáir dagar eftir af skólaárinu. Próf byrjuð hjá unglingunum. 10. bekkur verður með 

hátiðarkvöldverð á fimmtudag og frí á föstudag.  

Útskrift verður að mestu með hefðbundnum hætti þann 5. júní. 1.-9. bekk verður slitið í 

skólanum. En formleg skólaslit fara fram með 10. bekk í Glerárkirkju. Þar verða aðkeyptar 

veitingar. 

 

3. Framkvæmdir 

Búið að sprengja klappir hér vestan skólans vegna leikskólabyggingar. Miklar breytingar eru 

líka hafnar innan húss. Byrjað á þaki á D-álmu og fræsingar á gólfi eru á fullu. Hönnun A og C 

álmu þegar hafinn.  

 

4. Skólaráð 2020-2021 

Næsta skólaár að smella saman. Að mestu búið að ganga frá ráðningum kennara og 

starfsfólks. Tímaúthlutun fyrir næsta ár dróst saman þar sem fækkun verður á nemendum. 

Tilvonandi 1. bekkingar koma í heimsókn á fimmtudag með foreldrum. 

Ágúst ræddi um starfsdaga og vill að þeir séu frekar samræmdir milli grunn- og leikskóla. 

Eyrún sagðist hafa hringt í leikskólastjórana en lítið heyrt frá þeim. Sagði að við mættum hafa 

fimm daga innan skólaársins. Dagný telur að þetta þurfi að koma ofan frá. Þetta rætt.   

 

5. Önnur mál 

Þarf að kjósa inn í skólaráðið nýja fulltrúa.  

Dagný hrósaði skólanum fyrir gott upplýsingarflæði bæði á facebook og heimsíðu. 

 

Eyrún þakkaði fólki fyrir samstarfið og óskaði þeim gleðilegs sumars. 


