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1. Niðurstöður foreldrakönnunar Skólapúlsins. Getum unnað vel við niðurstöðurnar. 
Könnun með þeim hætti að foreldrar allra nemenda með í úrtakinu vegna stærðar 
skólans.  Samantekt í sjálfsmatskýrslu til umræðu hér. Erum yfir landsmeðaltali í 
nokkrum liðum. Skorum þó lægra í þátttöku foreldra í gerð námsáætlana en yfir 
landið. Væntingar foreldra til menntunar barna sinna hafa aukist frá því sem áður var. 
Rætt í framhaldi um heimanám og heimalestur. Eftirfylgd með heimalestri hælt. 

2. Hanna Dóra lagði til að foreldrakönnun verði lögð fyrir annað hvert ár. Erfitt að ná 
næganlegri svörun. Hitt árið verði starfsmannakönnun. Nemendakönnun verði send á 
hverju ári.  

3. Rætt um niðurstöður sjálfsmats. Jódís benti á að tíminn til sjálfsmats væri lítill. Gott 
að nemendur hafi eitthvað um námið og skólann að segja. Gott að nemendur þurfi að 
hugsa í lausnum. Þroskandi fyrir nemendur að gera þetta segir Svana. 

4. Rætt um niðurstöður eineltis-kannanna.  Niðurstöður núna betri en í fyrra en þó 
vísbendingar um að ótti sé við að vera lagður í einelti en enginn kannast við að leggja 
í einelti. Rætt um meðvirkni eineltis í skólasamfélaginu - Laufey Har. Svana benti á 
myndina Wonder- Undur sem gott námsefni til að vinna með börnum í skólanum 
gegn einelti.  

5. Drög skóladagatals næsta árs lagt til umræðu.  Talað um lengd páskafrís. Einnig rætt 
hvort hæfilegt sé að setja skólann 22. ágúst eða 27. ágúst og seinka þannig 
starfsbyrjun starfsfólks um tvo daga. Betur verður rætt um þetta á starfsmannafundi. 

6. Önnur mál. Samræmd próf- niðurstöður birtar föstudaginn 13. apríl. Ákveðið hefur 
verið að endurtekin próf verði hér 30. apríl og 2. maí. Foreldrar og nemendur segja til 
um hvort nemandi kjósi að taka prófið aftur.  
Kynferðislegt ofbeldi. Svana Páls nefndi að Brynhildur Björnsdóttir frænka hennar 
væri til í að koma í skólann og hitta bekki. 26. apríl - 28. apríl. 
Gerði myndina fáðu Já.  
Jódís benti á fyrirlestur á vegum Hús frítímans um samskipti kynjanna og stakk upp á 
því að það væri sniðugt að hún væri þar lika.  
Guðmundur spurði um fyrirkomulag Skólahreystisferðar.  



 
Hanna Dóra leggur til að Skólaráð komi saman 30. apríl kl. 15 eða 7. maí. 
 
Fundargerð ritaði Lára Gunndís 

 
 
 






