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3. fundur skólaráðs 6. nóvember 2013 

Fundur settur 8.15. 

Mættir: Anna María Skúladóttir, Anna Kristin Jóhannesdóttir, Hrönn Bergþórsdóttir, 
Helga Ágústsdóttir, Sverrir Kristinn Sverrisson, Elísa Vigfúsdóttir, Helga Húnfjörð 
Jósepsdóttir og María Heba Þorvaldsdóttir. Þórður, Þórdís og Kolbeinn voru 
fjarverandi.  

Dagskrá: 

1. Heimasíða: Hrönn fer yfir heimasíðu, opnar hana á skjávarpa og sýnir þeim sem 
eru á fundinum. Meðlimir eru fræddir um að allar stofnanir bæjarins eiga að vera með 
sama útlit, sem við erum ný búin að taka upp og er verið að fara yfir, breyta og bæta 
allar þær upplýsingar sem eru þar inni. 

2. Þróunarverkefni. 

• Aðalnámskráin er stóra verkefni vetrarins og tekur  innleiðing og að skrifa hana 
mikið af símenntunartíma vetrarins. Búið er að fresta því hvenær nýtt námsmat 
verður tekið í notkun og má reikna með að það verði vorið 2016. Í 
Víðistaðaskóla eru kennarar að vinna að greinahluta námskrárinnar í vetur.  
Mun verða unnið eftir þeirri námskrá frá hausti 2014.  

• SMT verkefnið er í sífelldri þróun og endurskoðun. Nú er unnið  að því að 
sameina umbunarmiða á milli Engidals sem var með blóm og Víðistaðatúns 
sem var með hraunmola. Ákveðið hefur verið að hafa ÁLF sem tákn skólans á 
báðum starfsstöðvum. Við vorum með álfasamkeppni hjá nemendum, 
dómnefnd er að störfum. Reiknað er með að taka álfamiðana í notkun á næsta 
ári á vorönn með hátíð og verðlaunaafhendingu.   

• Þróunarverkefni Engidalur/Álfaberg. Starfsstöðin í Engidal er að hefja 
þróunarverkefni á nánari samstarfi á milli grunnskólans í Engidal og 
leikskólans Álfabergs. Verkefnið er lauslega byrjað en samstarf þar sem 
nemendur í 1.bekk og skólahópur leikskólans vinna saman í hringekju hefst 
eftir jól. Svo mun starfsfólk þessar tveggja staða auka smá saman í samstarfið 
með hverju ári. 

• Comeníusarverkefni. Við erum í samstarfi við nokkur lönd þar sem fulltrúar 
ákveðinna skóla ferðast á milli landa og fræðast um það sem verið er að gera í 
öðrum löndum. Áhersluatriði verkefnisins eru á mannréttindi, lýðræði, sköpun 
og borgaravitund.  

• Námsmat. Sóttum um þróunarstyrk fyrir nokkrum árum og erum að vinna mikið 
í breyttu námsmati. Við erum með teymi sem heldur utan um verkefnið. 
Meðlimir teymis sækja námskeið fyrir hönd skólans og uppfræða svo hina. 
Nýja námsmatið sem er verið að innleiða frá menntamálaráðuneyti verður 
breytt þannig að tölurnar fara út og bókstafir koma inn. Þessa hugsun erum við 
komin langt með þar sem okkar þróunarverkefni var að námsmat nemenda 
stóð saman úr fleiru en tölustöfum.  Við erum mikið með símat en þó að 
einhverju leyti próf til að nemendur kunni að taka próf því það er það sem 
kemur í framhaldsskólum. Einnig erum við að nota námsframvindu í Mentor 
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þar sem kennarar fylla inn hvernig nemendum gengur að ná markmiðum 
sínum. Í smiðjum eiga nemendur einnig að fylla út sjálfsmat þ.e. hvernig þeir 
meta sjálfan sig. 

• Umhverfisstefnan. Engidalur hefur verið í mörg ár í Umhverfisverkefninu ,,Skóli 
á grænni grein“ en verið er að vinna á að koma þessu á hérna við 
Víðistaðatún. Það þarf að uppfylla ýmsa þætti til að mega teljast grænfánaskóli 
og er skólinn komið með marga af þessum þáttum og styttist alltaf í að við 
náum markmiðum okkar í þessum flokki. 

• Heimabyggðin mín, nýsköpun, heilbrigði og forvarnir. Þetta er verkefni sem 
9.bekkur er að taka þátt í. Hjá okkur er þetta gert með samþættingu  íslensku 
og samfélagsgreina. Eitt þema er ákveðið ár hvert t.d. var þemað eitt árið 
skemmtigarður í Hafnarfirði. Þá kom hugmynd frá nemendum um að búa til 
skautasvæði á Thorsplani. Þetta er flott verkefni og nemendur standa sig mjög 
vel í því. 

Önnur stór verkefni:  

Vettvangsnáms kennaranema. Víðistaðaskóli er móttökuskóli fyrir 
kennaranema, það virkar þannig að við tökum á móti kennaranemum á hverju 
ári. Stundum eru það fyrsta árs nemar og stundum kennaranemar sem eru 
lengra komnir. Þetta verkefni var þróunarverkefni frá Háskóla Íslands, 
menntavísindasviði, í upphafi en nú er því þróunarverkefni lokið en verkefnið 
hefur haldið áfram. 

• Stærðfræðikennsla. Mikil áhersla og metnaður hefur verið á kennslu í 
stærðfræði hér við skólann. Nemendur í þessum skóla hafa verið að sína mjög 
miklar framfarir í stærðfræði og greinilegt að metnaður er það sem skiptir miklu 
máli. Nemendur í 9. Bekk  taka alltaf þátt í BEST stærðfræðikeppninni og hafa 
nánast alltaf komist í úrslit. 
 

3. Önnur mál: Engin önnur mál voru tekin fyrir. 

Fleira ekki tekið fyrir, fundi slitið 8.50. 

Ritari Anna Kristín Jóhannesdóttir 

 


