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Mættir; Anna Kristín Jóhannesdóttir aðstoðarskjólastjóri, Hrönn Bergþórsdóttir skólastjóri 
Anna María Skúladóttir aðstoðarskólastjóri, Þórdís Ásgeirsdóttir skólaliði,  Helga Ágústsdóttir 
kennari, Sverrir Kristinsson kennari, Kolbeinn Sveinsson, formaður nemendaráðs, Elísa 
Vigfúsdóttir, fulltrúi foreldra, María Heba fulltrúi  grenndarsamfélags, Þórður Ingi Bjarnason 
fulltrúi foreldrafélags, Már Sigurðarson,  fulltrúi  grenndarsamfélags, annan fulltrúa nemenda 
vantar enn í hópinn.  

Dagskrá: 

Farið yfir það helsta sem viðkemur skólastarfinu í vetur :  

1. Skólanámskrá þarf að yfirfara sem fyrst. Við sendum eintök til ykkar í netpósti og svo 
þurfum við að hittast og fara yfir það helst í vikunni eða strax í næstu.  Þurfum 
undirritað skjal til staðfestingar.  
Kennslumagn: Heildar fjöldi tíma er 1426 kst á viku. Þar af sérkennsla 188 tímar.  
Nýbúakennsla 26 klst.   
Bókasafn 1,4 staða.  50 og 80% 
Skólaliðar 8,5 stöðugildi 
Sér úthlutun fyrir Reyki og Laugar 

2. Kennsluskipulag: Farið yfir kennsluskipulag, fjölda bekkja í árgangi.  Smiðjur í 3.-8. 
bekk þar eru list og verkgreinar kenndar. . 

3. Starfsmannahald.  
Yfir 100 starfsmenn.  Fullráðið. Nýr þroskaþjálfi, 3 stundakennarar.  
Edda Jónasar hættir um áramót hefur sagt upp starfi sínu.  
Nýr sálfr. Auður Erla.   
Nýir kennarar Marsibil og Þórdís, Halla 1. bekki.  Sólveig B. færði sig um starfsstöð.  
Kristín Garðarsdótti með 6.bekk.   
Skólastjóri með viðveru í Engidal á föstudögum.  

4. Fagstjórar og teymi, aldursverkefni. Farið yfir hverjir eru fagstjórar og hvaða teymi eru 
í gangi.  Hvaða verkefni eru í gangi í aldurstengdum verkefnum. 
Spurt hvort það sé til viðbragðsáætlun þegar einelti kemur upp milli nemenda og 
starfsfólks, spurning hvort þessi áætlun haldi utan um það.  Hrönn sagði frá 
skólapússinum sem er verkfæri sem er notað í innramatinu.  Farið yfir innleiðingu á 
nýrri námsskrá. 
 

Aðal þróunarverkefnin er innleiðing námskrárinnar, námsmat, smt, stefnt á að þróa saman 
reglur í SMT nýtt tákn Álfur teiknisamkeppni.  

5. Valgreinar 
6. Haustfundir.  Farið yfir fyrirkomulag haustfunda.  Almennt góð mæting. 
7. Önnur mál.  Formaður nemendaráðs var spurður hvernig honum lítist á starfið 

framundan.  Hann er mjög jákvæður og talaði um að kennsluaðferðir væru fjölbreyttar 
og talaði sérstaklega um stærðfræðina. 
María var með fyrirspurn um áfallaáætlunina þá fyrir hvaða tilvik.  Hrönn og Anna 
Kristín gerður grein fyrir yfir hverskonar áföll hún nær. 

 


