Álfhólsskóli
Skólaráðsfundur

FUNDARGERÐ
Dags. fundar

04.maí 2012
Fundarboðandi

Sigrún B.

Tilefni fundar

Fimmti fundur skólaársins, sjá fundardagskrá
Tími

Staður

08:10 – 09:30

Skrifstofa skólastjóra, Hjalla

Fundarritari

Fundarstjóri

Brynja Dís

Sigrún B.

Nr. fundar

5
Fj. bls.

2

Boðaðir voru:

Sigrún Bjarnadóttir skólastjóri, Anna Guðný Björnsdóttir húsvörður, Rúna Björk Þorsteinsdóttir kennari,
Jón Magnússon kennari, Bolli Magnússon nemendafulltrúi, Baldur Freyr Hilmarsson nemendafulltrúi,
Ragnheiður Bóasdóttir foreldrafulltrúi, Særún Sigurjónsdóttir foreldrafulltrúi, og Össur Geirsson
grenndarfulltrúi,
Mættir voru:

Sigrún Bjarnadóttir skólastjóri, Anna Guðný Björnsdóttir húsvörður, Rúna Björk Þorsteinsdóttir kennari,
Bolli Magnússon nemendafulltrúi, Baldur Freyr Hilmarsson nemendafulltrúi, Ragnheiður Bóasdóttir
foreldrafulltrúi, Særún Sigurjónsdóttir foreldrafulltrúi, og Össur Geirsson grenndarfulltrúi,
Málefni fundar:

1.
2.
3.
4.
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6.

Skóladagatal
Starfsáætlun
Stefnumótunardagur
Skólastarf fram á vor
Önnur mál
Næsti fundur

Málefni
1. Skóladagatal

Niðurstaða

2.Starfsáætlun

Starfsáætlun sem kynnt var á fundi er yfirlit skólastarfsina næsta skólaár. Skólinn þarf
síðan að skila ítarlegri starfsáætlun til skólanefndar á næsta starfsári.

3. Stefnumótunardagur

Rætt um fyrirkomulag þátttöku nemenda á fundinum.
Stýrihópur um stefnumótun Álfhólsskóla: Álfhólsskóli óskar eftir þátttöku eins foreldris í
þann hóp. Ákvörðun fundar að Særún komi þessu til foreldrafélagsins og
foreldrafélagið velji þann fulltrúa.

4. Skólastarf
fram á vor

Vorhátíð 4. júní: Samstarf foreldrafélagsins og skólans á skólatíma.
Tími: byrja kl. 10:00, ná undirbúningstíma.
Staðsetning: við íþróttahúsið, hafa möguleika á því að vera inni í íþróttahúsinu.
Etv. að bjóða elstu börnunum í leikskólunum eða þeim nemendum sem eru að
byrja í 6 ára bekk. á hátíðina.
Unglingarnir óska eftir áhugaverðu skemmtiefni fyrir þá þennan dag, tillaga að
Harry Potter þema.

Skóladagatal 2012-13 kynnt.
Skóladagatal samþykkt af skólaráði.
Umræða um einstaka þætti:
Árshátíð nemenda – ábending um aðgöngumiði hefði verið of dýr, nemendur sem
komust ekki vegna þess. Miðaverð áþekkt í öðrum skólum í Kópavogi.
Samstarf foreldrafélags við Pegasus mætti vera betra. Etv. funda með fulltrúum.
Notkun foreldra á sölum skólans: Þriðjudagar og fimmtudagar ekki á dagskrá
Pegasus, best að nýta þau kvöld. Skólinn hefur ekki fjármagn til að greiða
húsaverði aukalega til að opna og loka skólanum. .
Kvöldviðburðir á vegum foreldra – etv. lausn að fulltrúi foreldra sæki lykil í skólann
og beri ábyrgð á að opna og loka.
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5. Önnur mál

Útskriftarferð 10. bekkjar:
Peningur eru í sjóði eftir Julefrokost, skipulögð fjáröflun hefur ekki verið í gangi
vegna ferðarinna. Sigrún mun taka skoða þetta betur.
Árbókin – athuga framkvæmd á henni.
Norðurlandameistaramót: Skákferð nemenda til Svíþjóðar 1. eða 2. helgi í
september. Foreldrafélagið sótti um styrkur fékkst til fararinnar sem fékkst.
Styrkir:
Endurmenntunarsjóður – Álfhólsskóli fékk 450.000 kr. fyrir innleiðingu á nýju
námsmati samkvæmt aðalnámskrá, og 70.000 kr. fyrir Saman í Sátt verkefnið.
Skólinn sótti einnig um styrk í Sprotasjóð vegna innleiðingu á nýrri aðalnámskrá –
ekki komin niðurstaða. (Skólinn fékk svar 7. maí og var synjað)
Lógó Álfhólsskóla: Valnefnd um Lógó skólans hittist í gær og valdi merkið úr
innsendum tillögum frá því í fyrra. Skólaráð samþykkti valið samhljóða.

6. Næsti
fundur

Miðvikudagur 16. maí.
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