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Boðaðir voru:

Sigrún Bjarnadóttir, Anna Guðný Björnsdóttir, Hrafnhildur Pálsdóttir, Hólmfríður Einarsdóttir, Karl
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Niðurstaða
Sigrún fór yfir reglugerð um skólaráð við grunnskóla. Skólaráðsfundir þurfa að vera
a.m.k. 4 talsins yfir skólaárið en við Álfhólsskóla hafa fundirnir verið um 8-9 yfir
skólaárið. Opinn skólaráðsfundur var haldinn árið 2013 og markmiðið er að halda
einn slíkan þetta skólaárið þar sem við gætum haft umfjöllun og hugmyndavinnu um
breytingar á skólalóð skólans. Sigrún fór á opinn fund með menntamálaráðherra um
Hvítu bókina og læsi sem haldinn var í Kópavogi mánudaginn 29. september. Mjög
áhugaverður fundur og opinskáar umræður. Menntamálaráðherra mjög umhugað um
læsi og bættan árangur.
Sigrún fór einnig yfir verkefnalista skólaráðs, dagsetningar og dagskrá funda
vetrarins.
Skólinn að hefja sitt 5. starfsár og fjöldi nemenda er 675. Nýtt nafn á Nýbúadeild
verður Alþjóðaver. Mikil fjölgun í sérdeild einhverfra og þar eru 32 börn núna. Hefur
þurft að fjölga starfsfólki þar. Skipuritið hefur ekki breyst en einhverjar breytingar hafa
orðið í starfsmannahópnum sem Sigrún fór yfir.
Kópavogsbær gerði könnun meðal nemenda um gönguleiðir í skóla. Niðurstaðan
verður skoðuð m.t.t. algengustu gönguleiða og úrbætur gerðar út frá því. Einnig
verður hugað að því að halda þeim greiðfærum yfir veturinn. Álfhólsskóli mun fá
þessar niðurstöður sem snúa að hverfi skólans.
Skipt var um gler í álmunni í Digranesi þar sem myndmennt, einhverfudeild og 2.
bekkur er. Það er mikill munur. Bókasafnið var fært í Digranesi, gólf voru bónuð og
vinasól og 1,2,3 o.fl. málað á skólalóðina.
Í Hjalla var settur upp skjávarpi og tjald í sal sem var frekar kostnaðarsamt en þarft að
gera. Sófar voru bólstraðir á unglingastigi og mikil áhersla lögð á bætta umgengni. Ef
umgengnin verður góð er hægt að verja fjármunum í aðra hluti og var það rætt við
unglinga og vonast eftir að viðbrögðin verði jákvæð og umgegnin betri.
Gildi og stefna skólans, innleiðing á aðalnámskrá, grænfáninn, heilsueflandi
grunnskóli, samskipti heimila og skóla, starfsþróun Álfhólsskóla. Teymin eru starfandi
innan skólans sem hafa ákveðna áherslu á, eins og t.d. einhverfuteymi,
leikskólateymi, Grænfánateymi o.s.frv. Sigrún fór yfir fyrirhugaða endurmenntun
starfsmanna fyrir skólaárið. Rætt var um tillögu um að einn fulltrúi foreldrafélags verði
tengiliður við Dægradvöl. Hólmfríður og Karl munu ræða það við stjórn
foreldrafélagsins.
Starfsmenn Dægradvalar eru 14 þetta skólaárið og voru 13 sl. skólaár. Börnum hefur
fækkað aðeins á milli ára og börn í sérdeild eru höfð í sér hóp og eru staðsett í
Bókasafninu. Sigrún kynnti hina ýmsu hópa er snúa að hreyfingu, skák, listum, legó,
fimleika, smíði og heimanám. Heimanámið á eftir að móta betur en það er
vandmeðfarið hvernig það er formað svo það sé uppörvandi fyrir nemendur að vera í
Dægradvöl. Boðið var upp á heimanám í Dægradvöl fyrir sameiningu og því ágætis
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reynsla af því sem byggt verður á.
Búið er að skipta bekkjum í Dægradvöl á milli rýma og fyrir vikið er mun meira næði
og yfirvegun. Fleiri nemendur í 3. og 4. bekk hafa sótt í að vera í Dægradvöl eftir
breytinguna.
Yfirvofandi er verkfallsboðun starfsfólks Kópavogsbæjar sem vinnur hjá skólanum.
Dagarnir sem hafa verið boðaðir eru 14. og 15 okt. og 21. og 22. okt. Þetta mun hafa
mest áhrif á Dægradvöl og stuðning í sérdeildinni. Sigrún mun senda út tilkyninngu á
foreldra um fyrirhugaða daga svo foreldrar geti gert ráðstafanir í tíma.
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