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Boðaðir voru: 

Sigrún Bjarnadóttir,Sigrún Erla Ólafsdóttir, Gerður Tómasdóttir, Halla Valgeirsdóttir, Karl 
Einarsson,  Liv Bárðardóttir,  Guðgeir Ingi Stefánsson, Ágústa M. Jónsdóttir, Andrea Þórey 
Sigurðardóttir og Stefán Hjörleifsson. 
Mættir voru:  

Allir boðaðir  

Málefni 
 

Dagskrá: 

1. Reglugerð um skólaráð 

2. Starfsáætlun 

3. Grendarfulltrúi 

4. Önnur mál 

 

 

Málefni Niðurstaða 

1. Reglugerð um 
skólaráð 

Farið yfir reglugerð um skólaráð. 
 

 

2. Læsi Farið í gegnum dagskránna hjá skólaráði. Hugsanlega þarf að bæta við 
aukafundi fyrir áramót. Enn vantar deildarstjóra sérúrræða, Guðlaug 
Snorradóttir sem hefur gegnt því starfi er komin á aldur, er í minnkuðu 
starfshlutfalli sem verkefnastjóri og verður áfram þar til ráðið verður í 
stöðuna. 
Rætt um Lesskimun á vegum MMS í október í öllum skólanum. 
Kennarar leggja fyrir lesskimun og setja niðurstöður inn á Skólagátt. 
Niðurstöður skoðaðar síðar í samræmi við landsmeðaltal.  
 
Foreldrafélag leggur til að skólinn sé með facebook síðu. Þar megi 
koma upplýsingum hratt og örugglega til foreldra. Hugsanlega fleiri sem 
skoða hana heldur en heimasíðuna. 
 
Fulltrúar skrifuðu undir starfsáætlun 

3. 
Grenndarfulltrúi 

Rætt þörf á að vera með grenndarfulltrúa. Samþykkt að athuga með Elísabetu 
Stefánsdóttur hjá HK. 

4. Önnur mál Skólalóðir. Sett af stað vinnuhóp til að ræða verkefnið skemmtilegar 

skólalóðir. Foreldrar þurfa að velja fulltrúa foreldra í þennan vinnuhóp, ásamt 

kennara (saman i sátt), arkitekt, skólastjóra, Friðrik frá Kópavogsbæ heldur 

utan um þetta. Kosið var í “okkar kópavogur” - hreistibraut i Digranesi  
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Forföll. Óvenju mikil forföll á unglingastigi þar sem nemendur eru sendir heim 

að mati foreldra. Hugmyndir um að vera með verkefni sem nemendur geti 

unnið sjálfstætt, eða lestur eða heimavinnu. Verður rætt á deildarfundi 

Hreinsun á skólalóð. Fundust sprautunálar a skólalóð skv sögusögnum, en í 

raun fundust ílát ætluð til Marijuana reykinga. Ítrekað þörf á að fara yfir hættur 

og vá með nemendum áður en þau fara út að týna rusl.  

Hálkan. Gefinn tími til að ræða þetta betur siðar. Þetta er i höndum 

Kópavogsbæjar. Óskað eftir hitalögn þegar lóðin verður tekin i gegn. 

Námskeið hjá samkop fyrir foreldra. Bjóða skólastjóra og nemendum, 5. okt. á 

námskeið um skólaráð. 

Innkaup á námsgögnum. Stendur til að skoða reynsluna og stöðuna. Kennarar 

þurfa að lata vita ef eitthvað vantar. 

 

 


