
 

 

Skólaráðsfundur 16. apríl 2021, kl. 10:10-10:50 
Mætt voru: Álfheiður, Jóhanna, Berglind, Aníta, Málmfríður, Halla, Hrefna 
  5. bekkur – Jón og Sóley 
  6. bekkur – Aron og Bryndís 
  7. bekkur – Selma 
 

Skóladagatal 
Farið yfir skóladagatalið og rætt um þau málefni sem snúa að foreldrafélaginu, eins og jólaföndur 
foreldrafélagsins og vorhátíðina. Ákveðið að jólaföndur foreldrafélagsins verði á tvöföldum degi, 
seinni part dags mánudaginn 29. nóvember eða þriðjudaginn 30. nóvember. Föndrið telst einn 
nemendadagur og skulu nemendur því fara í jólaleyfi föstudaginn 17. desember eftir kennslu í stað 
mánudagsins 20. desember. Ákveðið að vorhátíð foreldrafélagsins skuli vera á kennslutíma í kringum 
hádegið, hugmyndin er að kennt verði t.d. fyrstu tvo tímana og síðan hefjist vorhátíð. Nánara skipulag 
síðar. Skóladagatalið samþykkt.  
 

Rekstrarniðurstaða 
Álfheiður segir að rekstur sé í lagi að öllu leiti nema athugasemd hafi verið gerð við ofmönnun. 
 

Starfsmannakönnun og fleiri kannanir 
Teknar hafa verið nokkrar kannanir í vetur til að meta ýmsa hluti bæði hjá starfsfólki, nemendum og 
foreldrum. Álfheiður og Hrafnhildur hafa tekið í notkun umsjónarkerfið Bravo lesson til að halda utan 
um niðurstöður allra þessara kannana. Niðurstöður hafa borist úr sumum könnunum nú þegar en 
aðrar koma síðar. Niðurstöður komnar á heimasíðu skólans. 
 

Næsta skólaár 
Álfheiður talaði um að skipulag næsta skólaárs gangi vel, það þarf að auglýsa nokkrar stöður fyrir 
haustið og raða niður kennurum/teymum á árganga. 
 

Önnur mál 
Engjaskóli hefur fengið styrk úr Sprotasjóði að upphæð 1.200.000 kr fyrir verkefnið lestur og hreyfing 
sem vonandi nýtist okkur vel.  
Settur hefur verið upp klifurveggur á göngugötunni í skólanum sem nemendur spreyta sig á reglulega. 
Fimman verður áfram þróuð og vonandi fara fleiri árgangar í þá vinnu en 3. og 4. bekkur er kominn 
langt með það verkefni. 
Stefnan er að auka við bókakost skólabókasafnsins með ýmsum ráðum. 
Skólalóðin er í vinnslu, Álfheiður er búin að vera að funda vegna hennar. 
Skólamaturinn hefur lagast en betur má ef duga skal. Álfheiður er að kanna ýmsa möguleika fyrir 
næsta skólaár og fulltrúar foreldra ætla m.a. að koma með tillögur að fyrirtækjum sem eru með 
skólamat.  
 
Næsti fundur var áætlaður 6. maí en vegna þess að þessum fundi var seinkað vegna Covid 
takmarkana var ákveðið að næsti fundur væri ekki fyrr en fimmtudaginn 20. maí kl. 9:10. 
 
 
Fundarritari 
Jóhanna Höskuldsdóttir 


