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1. fundur Skólaráðs – 25. september 2019. 

Mættir; Hrönn Bergþórsdóttir skólastjóri, Guðrún Jóna Guðlaugsdóttir, fulltrúi foreldra, 

Halldóra Kristín Arthursdóttir nemandafélagið, Margrét B. Gunnarsdóttir og Birna Dís 

Bjarnadóttir, fulltrúar kennara, Svanhvít Valery Sigurðardóttir, fulltrúi starfsmanna, 

Valgerður Júlíusdóttir, aðstoðarskólastjóri. Aðrir boðuðu forföll. 

Dagskrá: Skipulag og áherslur vetrarins. 

1. Ytra mats úttekt Víðistaðaskóla  

2. Viðburða og skóladagatal 

3. Skólabyrjun – kennsluskipulag – mönnun – símenntun o.fl. 

4. Haustfundir 

5. Skólanámskrá – starfsáætlun kynnt og rædd 

6. Önnur mál 

 

1.Skólastjóri sagði frá fyrirhugaðri ytra mats úttekt sem skólinn er að byrja í og að 

fulltrúar Skólaráðs megi búast við að verða boðaðir í viðtal.  Matið fer fram 14.-18. 

október. Mikil vinna hefur farið í þetta þar sem allt sem kemur að starfi skólans er 

yfirfarið. Rætt verður rýnihópa, nemenda, foreldra og starfsmanna. Skólinn óskaði 

eftir því að skólabragur yrði skoðaður sem fjórði þáttur.  

2. Skóla- og viðburðadagatal er á heimasíðu skólans. Á dagatalinu er skipulag 

vetrarins með helstu viðburðum skólaársins en síðan er annað dagatal með fundum 

starfsmanna. Farið var í gegnum fasta liði á viðburðardagatalinu. Víðistaðaskóli 

leggur áherslu á líðan nemenda og starfsfólks. Starfsfólki er boðið á námskeið í 

núvitund og  verið er að útbúa slökunarherbergi sem verður samnýtt fyrir starfsmenn 

og nemendur.  Lýðræðisnefnd er að taka til starfa á ný og mun byrja á því að fara yfir 

hvað gekk vel síðasta vetur.  Lýðræðisþing verður haldið 2. október.  Rætt var um 

hversu mikil ánægja er með þetta starf og hversu margt jákvætt og skemmtilegt hefur 

komið út úr því. Skólaráð mun funda um það bil einu sinni í mánuði, skipst verður á 

að hafa fundina á miðvikudögum og fimmtudögum. 

3.  Skólabyrjun og kennsluskipulag. Haustið fór mjög vel að stað og eru 

starfsmannamál í góðum málum og skólinn vel mannaður. Verið er að innleiða 

teymiskennslu. Misjafnt hversu langt árgangarnir eru komnir í innleiðingu. 5. bekkur 

er með 100% teymiskennslu. Kennarar almennt ánægðir með teymiskennsluna. 

Þetta veitir margskonar tækifæri til að bæta samstarf og vinnu með nemendum. Í 

skólanum er búið að skipa teymi og eru öll lögbundin teymi starfandi við skólann 

ásamt teymum sem tengjast verkefnum sem skólinn tekur þátt í t.d. grænfána- og 

heilsuteymi og afmælisteymi. Símenntunaráætlun er í starfsáætlun og var hún 

skoðuð. 

4. Haustfundir voru haldnir strax á eftir skólasetningu hjá nemendum í 2. – 7. bekk. 

Foreldrar barna í 1. bekk voru boðaðir að kvöldi til þar sem um var að ræða bæði 

námsefniskynningu og námskeiðið Skólafærni í tengslum við lestur og lestrarfærni. 

Unglingadeild var með kvöldfundi fyrir 8. – 10. bekk og var foreldrum í 8. bekk boðið 

upp á námskeiðið Unglingafærni. 
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5. Starfsáætlun er í vinnslu á lokametrum og verður send til skólaráðsmeðlima til 

yfirferðar. Skólanámskrá öll heftin eru á heimasíðu skólans og voru þau kynnt 

lauslega á fundinum ásamt starfsáætlun skólans. Fundarmenn voru beðnir um að 

kynna sér hana betur heima og undirrita síðan staðfestingu á að þessi skjöl hefðu 

verið kynnt fyrir Skólaráði. 

6. Önnur mál 

Mentor – appið rætt, vantar að tengja fjölskyldusíðuna inn á appið. Misjafnt hversu 

langt stigin eru komin með námsmat. Unglingastigið mjög duglegt með að setja allt 

námsmat inn á mentor.  

Fleira var ekki rætt – fundi slitið kl. 9:10 

Ritari: Margrét B. Gunnarsdóttir 


