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3. Önnur mál 
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Málefni Niðurstaða 

1. 
Skóladagatal 
2017-2018 

Hefur verið samþykkt á kennarafundi. Rætt um niðurröðun skipulagsdaga, fjölga 
að hausti og fækka að vori til að koma til móts við þörf á undirbúningstíma og 
endurmenntun á haustin. Bætt við haustþemadögum að hausti, 
umsjónarkennaradagar sem einkennast af hópefli fyrir árganginn og bekkinn í 
samvinnu við aðra kennara. Skipulagsdagur sem hefur verið í nóvember var 
færður fram yfir áramót vegna fyrirhugaðrar námsferðar kennara í febrúar. Ekki 
hefur enn verið teiknað upp viðburðardagatal, þ.e. þemadagar, samræmd próf 
o.fl.  

Foreldrakönnun framundan varðandi hvort vetrarfrí eigi að vera tvískipt, 
slembiúrtak. Þörf á að þýða Skólapúlsinn á önnur tungumál. Foreldrar telja brýnt 
að allir foreldrar fái könnunina hverju sinni ekki aðeins úrtak foreldra.  

Skóladagatal samþykkt af skólaráði. 

 

2. Hreystibraut Tillaga að teikningu fyrir Hreystibraut frá Umhverfisstofu í Digranesi. 
Hreystibrautin var samþykkt með kosningu í Betri Kópavogur. Staðsetningin var 
ákveðin með tilliti til staðsetningu íþróttahússins með það í huga að hún nýttist í 
íþróttakennslu. Meirihluti nemenda á mið- og unglingastigi ósáttir, vilja fá brautina 
Hjallameginn. Bærinn segir það í höndum skólans að óska eftir staðsetningu í 
samráði við foreldra, starfsfólk og nemendur. Foreldrar óska eftir að brautin sé 
staðsett í Hjalla, fyrst og fremst vegna skorts á leiktækjum í Hjalla auk þess sem 
brautin sé ætluð eldri börnum. Kennarar telja ákjósanlegra að brautin sé í Hjalla.  

Niðurstaðan er sú að brautin verði sett upp í Hjalla næsta sumar. 

Skoðaðar framtíðaráætlanir varðandi skólalóðina í Digra. 
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3.Önnur mál Spjaldtölvureglur á unglingastigi. Settar bráðabirgða reglur á deildarfundi. 
Nemendum fannst þetta koma í bakið á sér, hefðu viljað betri kynningu á 
reglunum.  

Reglurnar settar vegna síendurtekinna brota á spjaldtölvureglum, nú hefur verið 
bætt við viðurlögum.  

Þörf á að ræða við nemendur um notkun spjaldtölva í íþróttahúsi. 

Foreldrar greina frá skorti á skilum á verkefnabók um í list og verk.Einnig eru 
vandræði með að senda pósta og fá svar frá kennurum. 

 

 


