
Fundur í skólaráði Snælandsskóla 10. maí 2017 haldinn í vinnuherbergi 

kennara kl. 16:00. 

Fulltrúar í skólaráði: 

Magnea Einarsdóttir, skólastjóri Baughús 25,  112 Reykjavík mein@kopavogur.is 

Arna Björk Þórðardóttir, fulltrúi foreldra Ástún 8, 200 Kópavogur arnabt@islandsbanki.is 

Friðrik Friðriksson, fulltrúi foreldra Hjallabrekka 36, 200 Kópavogur fridrik@sfs.is 

Katrín Dagmar Jónsdóttir fulltrúi kennara Langholtsvegi 144, 104 Reykjavík kally@kopavogur.is 

Berglind Bragadóttir, fulltrúi kennara Hraunbraut 42, 200 Kópavogur berglindpala@kopavogur.is 

Ulrike Schubert, fulltrúi almennra 

starfsmanna 

Dalsel 30, 109 Reykjavík ulrike@kopavogur.is 

Sigurður Pálmarsson, fulltrúi 

grenndarsamfélagsins 

Drápuhlíð 24, 105 Reykjavík 

  
 

sigurdurp@kopavogur.is 

Halldóra Elín Einarsdóttir, fulltrúi nemenda Álfatúni 8, Kópavogur  

Viktor Daði Vignisson, fulltrúi nemenda Vallakór 2, Kópavogur  

Anna M. Sigurðardóttir, ritari Álfatún 1, 200 Kópavogur  

 

Mætt voru:  Magnea, Arna Björk, Friðrik, Kallý, Berglind og Ulrike. 

 
Fundatímatímar og dagskrá skólaráðs í vetur 

  

 

 
 

Verkefni 

29. ágús kl. 15:00 Skólaráðsfundur vegna umsagnar um grenndarkynningu á Furugrund 3 

31. ágúst kl. 17:00 Almennur foreldrafundur vegna grenndarkynningar 

15. september kl. 16:00 Starfsreglur skólaráðs. Skipulag funda / verkefnalisti skólaráðs 

28. september kl. 8:10 Starfsáætlun. Matsskýrslur / umbótaáætlun 

13. október kl.14:15  Samráðsfundir bekkjarfulltrúa og umsjónarkennara 

15. nóvember kl. 8:10 Fundur skólaráðs með nemendaráði 

12. desember kl. 16:00 Jólafundur 

17. janúar kl. 8:10 Skólaþing / Foreldrafundur skólaráðs 

9. febrúar kl. 16:00 Skólanámskrá 
Gengið um skólann og skoðað hvað er í lagi og hvað þarf að bæta 

14. mars kl. 8:10 Skóladagatal 

10. maí kl. 16:00 Áætlanir næsta skólaárs 

júní Uppgjör og kaffi 

 

 

 

Farið var yfir svör frá menntasviði Kópavogsbæjar vegna bréfs, sem skólaráð sendi í vetur 

varðandi úrbætur á húsnæði skólans.  

 

Vorið 2016 hófst lýðræðisverkefnið Okkar Kópavogur sem hefur það að markmiði að virkja 

íbúa til að taka þátt í málefnum sem varða nærumhverfi þeirra og útdeila fjármagni í smærri 

framkvæmdir á vegum bæjarins með íbúakosningu. 

Arna minnti á að nú ætluðu bæjaryfirvöld að fara aftur af stað með verkefnið. Þá væri gott að 

íbúar í skólahverfi Snælandsskóla sameinuðust um verkefni sem okkur þætti brýn. Til dæmis 

hefur lengið verið beðið um svokallaðan battavöll á skólalóðina. Þeir eru við alla skóla bæjarins 

nema Snælandsskóla.  

 

mailto:ulrike@kopavogur.is


Rætt var um innkaup á ritföngum og stílabókum og ákveðið að hafa sama fyrirkomulag og 

verið hefur. Fulltrúar foreldra í skólaráði voru einhuga um að það samræmdist ekki hlutverki 

þeirra að annast og reka bóksölu með tilheyrandi bókhaldi og skattaskilum. Gagnalisti sem 

skólinn hefur gefið út á vorin, er einungis listi yfir það sem nemendur þurfa að hafa með sér í 

skólann, en ekki innkaupalisti í hefðbundnum skilningi. Snælandsskóli er grænfánaskóli og er 

endurnýting stór áhersluþáttur í öllu starfi skólans. 

 

Þriðjudaginn 6. júní verður vorhátið skólans í umsjá foreldrafélagsins. Mikið verður um að vera 

og hefur foreldrafélagið nú þegar pantað hoppukastala, bubblubolta og BMX bræður koma 

og leika listir sínar og ræða við nemendur.  

 

Fleira var ekki rætt og fundi slitið  

Anna Mjöll Sigurðardóttir 

 

 

 


