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4. fundur skólaráðs 27. nóvember 2013 

Fundur settur 8.15. 

Mættir: Hrönn Bergþórsdóttir, Anna María Skúladóttir, Anna Kristin Jóhannesdóttir, 
Sverrir Kristinn Sverrisson, Kolbeinn Sveinsson, Elísa Vigfúsdóttir og Þórður fulltrúi 
foreldra.  Á fundinn vantaði Helgu Ágústsdóttur kennara, Þórdísi Ásgeirs. fulltr. 
annars starfsfólks og Helgu fulltrúa nemenda ásamt Maríu Hebu fulltrúa 
grenndarsamfélags.  

Dagskrá: 

1. Kynning á niðurstöðum samræmdra prófa og úrbætur 
2. Innleiðing nýrrar námskrár 
3. Húsnæðið og aðstaðan í skólanum 
4. Jólahald 
5. Önnur mál 
1. Kynning á niðurstöðum samræmdra prófa og úrbætur 

Farið var yfir niðurstöður samræmdra prófa og hvernig unnið er með þær til að bæta 
það sem þarf að styrkja.  

 

2. Innleiðing nýrrar námskrár 

Farið var yfir áætlun yfir innleiðingu nýrrar námskrár fyrir skólaárið.  Fram kom að það 
er heilmikil viðbótarvinna við innleiðinguna og að skrifa nýja skólanámskrá.  Kennarar 
eru ekki sáttir við þessa viðbótar vinnu án þess að fá greitt sér fyrir hana. Vel hefur 
gengið að innleiða námskrána, grunnþættir í fyrra, nú eru námsgreinarnar í vinnslu 
og unnið að því að skrifa inn í formatið.  Kennarar byrja á því á fimmtudaginn.  Það er 
búið að fresta námsmatinu um ár og lengja þannig frestinn.  

3. Húsnæðið og aðstaðan í skólanum  
Húsnæðið er í besta standi I mörg ár, þakið hefur verið lagað, málað hér og þar, nýjar 
gardínur í einni álmunni og gert við steypuskemmdir í Engidal þó minna hafi verið gert þar í 
ár. Við höfum líka verið að laga merkingar á stofum og við innkomu. EInnig sett merki 
Víðistaðaskóla á hurðir í Engidal stefnum á breytingu á merkingu skólans að utan á nýju 
fjárhagsári.  Svo erum við líka búin að fá 40 nýjar tölvur (gömlu voru teknar) en það er hins 
vegar allt of lítið.  Við erum að setja upp skjávarpa í 6 stofur í unglingadeild 9. og 10. bekk og 
stefnum á að klára 8. bekk eftir áramót.  Þetta hefur mikil áhrif á kennsluhætti til hins betra.  
Við höfum líka verið að taka í gegn geymslur og færa til fundarherbergið. 

Höfum tekið nýja stofu í gagnið þar sem gömul líkamsræktartæki voru og þar er kenndur 
dans á daginn en Hraunið nýtir stofuna á kvöldin.  Við erum að vinna að því að auka þjónustu 
á bókasafninu hérna megin og styðja betur við starfið þar, fá tölvur þar inn fyrir nemendur til 
að læra og fleira.  
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4. Jólahald 

Rætt var um skipulag jólahalds fyrir desember en það verður að mestu með 
hefðbundnu sniði. Þess má þó geta að söngleikurinn hjá unglingadeildinni verður ekki 
sýndur að hluta til á foreldraskemmtuninni að þessu sinni.  

5. Önnur mál  

Engin önnur mál voru rædd.  

 

Ritari  

Anna Kristín Jóhannesdóttir, aðstoðarskólastjóri 

 

 

 

 


