Álfhólsskóli
Skólaráðsfundur

FUNDARGERÐ
Dags. fundar

14.03 2014
Fundarboðandi

Sigrún B.

Tilefni fundar

Fimmti fundur skólaráðs
Tími

Staður

8:10-9:50

Skrifstofa skólastjóra, Hjalla

Fundarritari

Fundarstjóri

Sigrún Guðm.

Sigrún Bjarnadóttir

Nr. fundar

5
Fj. bls.

1

Boðaðir voru:

Sigrún Bjarnadóttir, Anna Guðný Björnsdóttir, Sigrún Guðmundsdóttir, Hallgrímur Geir Gylfason, Selma
Guðmundsdóttir, Hólmfríður Einarsdóttir, Ragnar Gíslason, Jakob, Guðrún Embla og Birna Særós.
Mættir voru:

Allir boðaðir nema Guðrún Embla
Málefni fundar:

1.
2.
3.
4.
5.

Opinn fundur skólaráðs
Breyting á stefnumótunardegi
Stefnumótunardagur 14. maí
Skóladagatal 2014-2015
Önnur mál

Málefni

Niðurstaða

1. Opinn fundur
skólaráðs.

Umræður um málefni sem taka á fyrir á opnum fundi skólaráðs. Áætlað er að hafa
fundinn seinni partinn fimmtudaginn 27. mars.

2. Breyting á
stefnumótunardegi.

Ákveðið var að færa stefnumótunardag til mánudagsins 14. maí frá kl. 17-20.

Breyting á prófdögum.

Breyting á prófdögum. Tveir dagar færðir fram. Breytingar samþykktar.

3. Stefnumótunardagur 14. maí.

Hugmynd að tengja daginn námsskránni. Hvað hefur gengið vel – hvað mætti betur
fara. Námskrárteymið myndi vinna að undirbúningi dagsins með Ingvari
Sigurgeirssyni sem hefur verið skólanum innan handar við innleiðingu nýrrar
námskrár. Fá hugmyndir frá nemendum sem hægt væri að vinna með. Stefnt að
því að reyna að fá a.m.k. einn nemanda frá hverjum bekk til að mæta.

4. Skóladagatal
2014-2015

Skipulagsdagar allir þeir sömu hjá leik- og grunnskólum í Kópavogi.
Skólasetning í stað skólaboðunar. Foreldrum boðið upp á að bóka viðtal hjá
umsjónarkennara ef þeir telja þörf á.
Námsefniskynningar í stofum hjá umsjónarkennara í hverjum bekk eftir
skólasetningu. Prófdagar færðir fram. Vangaveltur um vordaga. Hugmynd að hafa
verkefnavinnu eftir próf sem yrði metin – vorverkefni sem myndu enda á
vorsýningu.

5 . Önnur mál.

Árshátið hjá elsta stigi fimmtudaginn 20. mars.
Miklar breytingar hafa verið gerðar á Dægradvöl en hópnum hefur verið skipt upp í
14 barna hópa sem hver hefur ákveðinn umsjónarmann.
Fundi slitið kl 09:50.
Næsti fundur verður opinn fundur fimmtudaginn 27. mars.
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