SKÓLARÁÐ VÍÐISTAÐASKÓLA 2015-2016
6.fundur skólaráðs þann 01.06.2016.kl. 8:10 í fundarherbergi.
Skólaráð skipa eftirtaldir fulltrúar skólaárið 2015-2016. (Mættir fulltrúar eru feitletraðir).
Arnheiður Helgadóttir, grenndarfulltrúi, Þórður Ingi Bjarnason, fulltrúi foreldra,
Guðrún Hallgrímsdóttir, fulltrúi foreldra, Margrét Brynhildur Gunnarsdóttir, fulltrúi
kennara, Elín Þráinsdóttir, fulltrúi annars starfsfólks, Andrea Mist Viggósdóttir, fulltrúi
nemenda, Rakel Sigmarsdóttir, fulltrúi nemenda, Hrönn Bergþórsdóttir, skólastjóri, Anna
Kristín Jóhannesdóttir aðstoðarskólastjóri og Anna María Skúladóttir
aðstoðarskólastjóri.
Dagskrá


Öryggi og húsnæðið:
- Nýr húsvörður er kominn til starfa í Víðistaðaskóla, Elías fyrrverandi húsvörður
er kominn í Hafnarborg og Jón Birgir Þórólfsson kominn til okkar í
Víðistaðaskóla.
- Skólalóðinrnar eru teknar út árlega, brunavarnir eru í góðu lagi nýbúið að taka
það út.
- Öryggiskerfið verður skoðað næsta haust með lykilorðum og nýjum nafnalista.
- Búið að laga glugga á unglingagangi og þakrennur, var leki hjá okkur fyrir jól
og búið er að mála eftir það. Þyrfti að gera meira en því miður er ekki hægt að
gera allt, myndum vilja fá drykkjarbrunna í lag er bara einn í lagi af fjórum.
- Nú verður smíðastofan löguð fyrir 2 milljónir við byrjum að gera eins og við
getum sjálf. En við fáum ekki ný tæki eða nýja hefilbekki sem eru orðnir mjög
gamlir.
- Tölvukostur er afleitur sérstaklega í Engidal þar er ekki hægt að kenna í
tölvustofunni lengur. Fengum 30 tölvur fyrir skólann sem fóru í kennslustofur til
að hægt væri að nýta skjávarpana fyrir fræðsluefni. Framundan er breyting á
tölvustofu sem við gerum sjálf, hafa eina góða í stærri skólanum. Stefnum á
að minnka hinar tvær tölvustofurnar í E og V og hafa ipada með. Eigum fáa
Ipada. Tókum rafræna æfingu með 3. bekk og fundum að nemendur kunna
lítið á ipadana í svona verkefnum sem þarf að æfa og nemendur sitja ekki við
sama borð hvað þetta varðar í prófinu.



Skólapúlsinn: Farið yfir niðurstöður foreldrakönnunar í Skólapúlsinum.



Önnur mál:
- Starfsmannamál: Anna María Skúladóttir aðstoðarskólastjóri í Engidal er að
hætta við skólann, staðan verður auglýst. Höfum ráðið í allar kennarastöður
og teljum okkur mjög heppin með fólk. Skipulag fyrir næsta vetur er komi að
mestu leyti.
- Mikil ásókn nemenda í skólann og við förum yfir 700 nemendur næsta skólaár.

Fleira ekki rætt, fundi slitið 9.30
Ritari Anna María Skúladóttir

