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Skólaráðsfundur nr. 4 
 
 
09.05.2022 kl. 17:15 í grunnskólanum 

Viðstaddir: 

Berglind Axelsdóttir, Helga Guðmundsdóttir,  Dagný Ósk 

Hermannsdóttir, Snæbjört Gestsdóttir, Ragnheiður Harpa 

Sveinsdóttir (ritaði fundargerð).  

 

Dagskrá:   

     

2. Skóladagatal 

Farið var yfir skóladagatalið og fjallað um skipulagsdaga, hvað 

skólinn ætlar að gera á sameiginlegum fundi með Snæfellsnesi á 

skólamálaþingi í haust en þar verður fjallað um 

Farsældarfrumvarpið. 

Það má sjá skóladagatalið sem aukaskjal. 

 

3. Húsnæðismálin 

Í fréttatíma RÚV 7. maí var fjallað um um aðstöðu í skólanum þar sem 

var verið farið í þá aðstöðu sem við bjóðum upp á. Það er verið að 

vinna að hugmyndum sem komu frá stjórnendum varðandi hvernig 

hægt verður að koma fyrir verðandi nemendafjölda.  

Verið að kalla eftir varðandi framkvæmdir. Varðandi skólalóð þá 

hefur foreldrafélagið fengið ábendingu varðandi hættur á 

skólalóðinni, Berglind hafði ekki heyrt af því. Það lak inn í Svefneyjar 
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þarf að laga dúk og finna orsök, einnig er að leki inná kaffistofuna og í 

Kiðey. Þetta þarf að passa og huga að varðandi myglu. Það er verið að 

skoða teppaflísar, góðar til að bæta hljóðvist. Þörf á að skipta um dúk 

frammi á gangi en líklega kemst það ekki inn á fjárhagsáætlun fyrir 

sumarið sem og klósett sem hefur staðið til að endurgera síðustu tvö 

ár.  

 

4. Næsta skólaár 

Verið að auglýsa eftir starfsfólki fyrir næsta skólaár sem er töluvert 

mikið miðað við venjulegt ár. En mikið af því er vegna þess að nemar 

eru í stöðunum og munu þeir sækja líklega um stöðurnar aftur.  

Einnig eru einhverjar umsóknir komnar. Verið að reyna að finna 

smíðakennara/list- og verkgreinar.  

 

5. Skólastefnan 

Verið að vinna að nýrri skólastefnu með Ingvari Sigurgeirssyni og 

Lilju M. Jónsdóttur. Þau komu á fund með kennurum og hittu 

nemendur. Verið að skoða hvað er gott og hvað má laga. Þriðjudaginn 

10. maí verður íbúaþing um skólastefnunna þar sem öllum 

bæjarbúum gefst tækifæri til þess að koma skoðunum sínum á 

framfæri.  

 

6. Önnur mál 

Helga spyr um breytingar varðandi samrekstur grunn- og 

tónlistarskóla og hvernig það hefur gengið. Berglind talar um að það 

hafi verið margar áskoranir og ekki auðvelt að skipta sér á milli 
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tveggja staða. Fundur með stjórnendunum þremur þar sem skoðað 

verður hvað hefði betur mátt fara í vetur og fara með það til næstu 

bæjarstjórnar. Einnig spyr Snæbjört um hvort það ætti ekki að 

auglýsa eftir starfsmanni í Regnbogaland. Það verður gert á næstu 

vikum. 

 

 

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:15 
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