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Sigrún Erla
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5
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1

Boðaðir voru:

Sigrún Bjarnadóttir, Anna Guðný Björnsdóttir, Sigrún Erla Ólafsdóttir, Hrafnhildur Pálsdóttir, Karl
Einarsson, Sigrún Erla Ólafsdóttir, Ragnar Gíslason, María Kristín Jóhannesdóttir, Sólveig Rún
Rúnarsdóttir, Andrea þórey Sigurðardóttir og Stefán Hjörleifsson.
Mættir voru:

Allir boðaðir nema Selma Guðmundsdóttir, Íris Leósdóttir, varafulltrúi, mætti í hennar stað.
Málefni fundar:

1.
2.
3.
4.
5.

Skólanámsskrá
Námsmat í 10.bekk
Skemmtilegar skólalóðir
Saman í sátt - eineltiskönnun
Önnur mál

Málefni

Niðurstaða

1. Skólanámskrá

Farið yfir stöðu skólanámsskrár. Ætlunin að setja upp eitt stórt heildarplagg með
almenna hlutanum áður námskráin verður lesin yfir og að búið verði að lesa yfir
með tilliti til málfars og stafsetningar. Unnið er að gátlistum fyrir yfirlestur byggðum á
fyrri gátlistum og nýju aðalnamskránni.

2. Námsmat í
10. bekk

Einar for yfir nýtt námsmat i 10.bekk og útskýrði forsendur og markmið þess. Rætt
var um þá millileið sem verður farin i vetur - einkunnir færðar yfir i tölu kvarða 1-4 og
reiknuð út lokaeinkunn. Áréttað að talan ein er samt ekki forsenda lokamats heldur
þarf að skoða vægi hverrar hæfni i samhengi við fjölda bókstafa.

3. Skemmtilegar
skólalóðir

Farið yfir drög fyrir fundinn um verkefnið „Skemmtilegar skólalóðir“. Samhljómur var
í punktum frá nemendum og foreldrum. Mikil þörf á að fá fleiri leiktæki og girða
lóðirnar vel af. Lóðirnar uppfylla ekki kröfur.

4. Saman í sátt Eineltiskönnun

Ekki gafst tími til að fara yfir niðurstöður könnunarinnar. Sigrún Erla sendir helstu
niðurstöður á skólaráð til yfirlestrar.

5.Önnur mál

Ákveðið að nemendaráð hugi að leikjum í útiveru fyrir miðstig og stefnt á að
10.bekkur fari út í frímínútur og stýrði hópleikjum eins og síðustu ár og safni
þannig fyrir rútuferð í útskriftarferðinni.
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