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                                                                          Starfsáætlun skólaráðs fyrir skólaárið 2018-2019 

Skólaráð 

Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann 

og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið áður en endaleg 

ákvörðun um þær er tekin. Í starfsáætlun eru fjórir fastir á fundir skólaráðs en að auki er ráðið kallað saman ef upp koma mál sem nauðsynlegt þykir að bera 

undir það og fjalla um. Fundirnir hefjast alltaf kl. 8:30 og standa í klukkustund. Fundað er til skiptis í Álftamýri og Hvassaleiti. Nemendur geta alltaf sent inn 

fulltrúa á fundi skólaráðs og fyrirspurnir ef fulltrúar þeirra komast ekki á fundina. 

 

  

Mánuður 
  

Verkefni Annað  

 
9. október 
(þriðjudagur) 
Álftamýri 

 
Kynning fulltrúa í skólaráði. Farið yfir fundaplan. 
Boðun funda, dagskrá, fundagerðir og fundartími. 
Farið yfir ýmis verkefni á skólaárinu:  

• Verkefni fundarins: Skólanámskrá og starfsáætlun kynntar. 

• Verkefni í vetur 
➢ Uppeldi til ábyrgðar 
➢ Leiðsagnarmat 
➢ Gæðaviðmið 
➢ Umbótaáætlun 
➢ Skólaþróun 
➢ Opnir fundir skólaráðs? 
➢ Önnur mál! 

 

Fundargerðir skólaráðs eru birtar á heimasíðu 
innan viku eftir hvern fund. 
 
Hvaða tímar henta til funda? 
 
Senda bæklinginn um skólaráð 
Senda viðmið um foreldrasamskipti 
 
Aðkoma nemenda að skólaráði. Tengsl 
hugmyndaráðs við skólaráð. 
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Mánuður 
 

Verkefni Annað 

12. desember 
(miðvikudagur) 
Hvassaleiti 

 
Nemendafundur. 
Niðurstöður samræmdra könnunarprófa í  4. og 7. bekk. 
Fjárhagsstaða skólans í lok árs 2018. 
 

Nemendur í hugmyndaráði og nemendafélagi 
kynna hlutverk sitt. 
 

7. mars 
(fimmtudagur) 
Álftamýri 

 
Rekstraráætlun  fyrir árið 2019 lögð fram (ef tilbúin frá SFS). 
Staða á umbótaverkefnum. 
Undirbúningur að skipulagi næsta skólaárs. 
Staða á viðhald og framkvæmdum á húsnæði og lóð. Rýmingaráætlun. 
 

 

10. maí 
(föstudagur) 
Hvassaleiti 
 

Nemendafundur. 
Fjárhagsáætlun lögð fram. 
Nemendafjöldi næsta skólaárs. 
Niðurstöður Talnalykils fyrir 3. bekk kynntar. 
Skiplag næsta skólaárs – ráðningarmál, umbætur og verkefni. 
Fyrirhugaðar framkvæmdir ef einhverjar eru. 
Skipulag vordaga og skólaloka. 
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Skólaráð 2018-2019 

 

Fulltrúar kennara: Guðrún Jóna Valgeirsdóttir (Álf) og Jóhanna Gylfadóttir (Hva) 

Fulltrúar nemenda: Fulltrúar í hugmyndaráði beggja starfsstöðva og formaður nemendafélags 

Fulltrúi starfsmanna: Bryndís Gunnlaugsdóttir 

Fulltrúar foreldra:  

Ingibjörg Lilja Ómarsdóttir og Gróa Másdóttir 

Til vara: áheyrnarfulltrúi foreldrafélags 

Fulltrúi grenndarsamfélagsins: Ægir Freyr Birgisson, verkefnastjóri Tónabæ. 

Skólastjórnendur: Hanna Guðbjörg Birgisdóttir, skólastjóri, Guðni Kjartansson, aðstoðarskólastjóri og Ester Ísleifsdóttir, aðstoðarskólastjóri 

 

Áheyrnarfulltrúi úr stjórn foreldrafélagsins situr einnig alla fundi skólaráðs. 

 


