
Fundur í skólaráði Glerárskóla 26. september kl.15 

 

Mætt: Eyrún Skúladóttir skólastjóri, Birkir Orri Jónsson nemandi, Sveinbjörg og 
Margrét Silja foreldrar, Kristjana Kristjánsdóttir f.h. starfsmanna og Helga 
Halldórsdóttir deildarstjóri sem ritar fundargerð.  
Boðuð forföll: Einar Gauti Helgason hverfisnefnd, Hlynur Stefánsson nemandi, 
Esther G. Gestsdóttir, Sveinn Leó Bogason og Rakel Björk Káradóttir kennarar sem 
öll eru fjarverandi í dag.  
 

 

1. ES bauð fólk velkomið til starfa og sagði frá helstu störfum skólaráðs. 
 

 

2. ES fór yfir fundartímann í vetur. Mánudagar henta öllum. Næsti fundur verður 
          því 31. okt. kl.15 og síðan fundur 28. nóv. á sama tíma. Fundarboð sent 
          nokkrum dögum áður. 
 

 

3. ES fór í yfir skóladagatalið. Hún nefndi sérstaklega góðar heilar vikur fram að 
           skipulagsdegi og viðtalsdegi 19. og 20. okt. Þemadagar í nóvember sem farið 
           er að skipuleggja. Allur skólinn saman í Glerárskóla. Glerárvision í 
           Glerárskóla 2. des. og jólafrí 20.des. Reykjaferð í desember sem er nýtt fyrir 
           skólann. 

Skóli hefst á nýju ári 4. jan. Þemadagar og vetrarfrí í kringum öskudag. 
Útivistardagur hreyfanlegur. Páskafrí.  
ES ræddi sérstaklega um skipulagsdag þann 19. maí, þarf hugsanlega að 
færa hann til vegna væntanlegrar  hópeflisferðar starfsfólks á vordögum. Verið 
er að skoða dagana í kringum Sumardaginn fyrsta eða  Hvítasunnuna. 
Skólaslitin eru 6. júní.  

 

Margrét ræddi að það þyrfti meira samráð milli leikskóla og grunnskóla vegna 
skóladagatala. Það virðist vanta mikið upp á að það sé samræmi með 
leyfisdaga á milli leik- og grunnskóla. 
Sveinbjörg spyr um viðtalsdaga í október og febrúar, spyr hvers vegna þetta 
sé svona, þ.e. einn dagur í október og tveir í feb. Í okt. er einn dagur þar sem 
rætt er um líðan og fleira tengt skólagöngunni en lengri og stærri viðtöl í 
febrúar þar sem frekar er rætt um námsárangur.  

 

 

4. Rætt um breytingar á húsnæði sem ákveðnar voru rétt fyrir skólabyrjun. Fari 
           af stað í byrjun september. Unglingarnir í Rósenborg og það hefur gengið vel. 
 Verktakarnir ætla að vinna öruggt og hratt og langar að skila verkinu fyrr en 
           gert er ráð fyrir. Útboðið var til tveggja ára. Byrjað á þakinu, þegar það er búið 

           verður farið í að grafa út milli álma og byggja við áður en farið verður að 
           breyta innanhúss. ES sótti teikningar til að sýna fólki.  
 Sveinbjörg spyr um flokkun og förgun á því sem verið er að breyta/henda,  
           þar sem skólinn er Grænfánaskóli. Verktakinn flokkar allt sem verið er að 
           taka niður.   
 

 



5. Starfsáætlun. Hún er inni á heimasíðu skólans, ES biður fólk að kynna sér 
          hana. Hún bendir á að gott sé líka að skoða Skólanámskrána og innra 
          matið  og umbótaáætlun skólans.  
          Margrét spyr um námsmat í InfoMentor, spyr hvort foreldrar geti fengið frekari 
          skýringar á námsmati þar. Rætt um útskýringar á hæfniviðmiðum og lykilhæfni 
          til foreldra. 
 

 

6. Jákvæður agi. Ætlum að leggja mikla áherslu á hann í vetur. Námskeið á 
          döfinni fyrir starfsfólk en viljum einnig hafa námskeið fyrir foreldra. Erfitt að fá  
          fyrirlesara.  
 

 

7. Ætlum að leggja áherslu á lykilhæfni og stigin farin af stað með að vinna 
           lykilhæfni inn í námsgreinarnar. Einnig leggjum við áherslu á lestur og læsi. 
          Ætlum að vinna meira með niðurstöður kannanna í lestri og niðurstöður 
           lesfimi.  

ES ræðir um að við þurfum að leggja megin áherslur á samveru fólks og 
samtalið.  
Rætt um símanotkun, Birkir Orri talar um að nemendur séu í símunum í 
frímínútum en ekki inn í tímum. Telur að það gæti verið erfitt að banna 
símana.  

 

 

8. Önnur mál.  
           ES ræðir um heilsueflandi skóla og barnvæna/réttinda skóla sem okkur er gert 
           að taka upp á næstu árum. Akureyrarbær er búin að fá tilboð um innleiðingu 
           barnvænna/réttindaskóla, hvetur fundarfólk til að kynna sér þessar stefnur.  
 

Birkir sagði frá því sem nemendaráð er að bralla en næst á dagskrá er 
Rósaball. Á dagskrá eru líka búningadagar o.fl.  
Birkir sagði einnig frá því að nemendaráð hefði þurft að senda bréf til 
aðstandenda sýningarinnar Góðan daginn Faggi vegna framkomu nemenda á 
sýningunni og fannst það mjög leiðinlegt að það hafi þurft að koma til þess. 

 

 

 


