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Skólaráðsfundur 11.nóvember kl. 9:10 

Skólaráðsfundur á teams 11.11.21 

Mættir: Álfheiður, Jóhanna, Berglind, Aníka, Halla, Jón Bjartur, Hákon, Aron og Bryndís 

Ritari: Berglind  

Ný skólaregla 

Þurfum að bæta við einni skólareglu: Ekki er heimilt að fara af skólalóðinni á skólatíma nema í 

samráði við starfsmann og foreldri/forráðamann. Reglan samþykkt einróma. 

Merki skólans 

Merki skólans er klárt og er farið að nota það á bréfsefni og annað. 

Skólanámskrá 

Starfsáætlun og skólanámskrá komin á heimasíðu 

Skólaþing 

Skólaþing verður í skólanum 19. nóvember, dagurinn er uppbrotsdagur. Fyrstu 2 tímar í að heyra 

raddir nemenda, miðlota verður tileinkuð réttindum barna (barnasáttmáli). 

Desemberdagskrá 

Desemberhátíð sem átti að vera 2. desember verður frestað. Vonandi verður hægt að halda hátíð í 

vor. 4. bekkur er byrjaður að skipuleggja helgileik, verður skoðað þegar nær dregur hvort hægt verði 

að bjóða foreldrum. 17. desember er skertur dagur, dagskrá fyrir hádegi. Nánari tímasetning kemur 

fljótlega. 

Ástand skólahúsnæðis 

Byrjað er á uppsetningu á aparólu. Hlaupabraut kemur í vor, verður með fram skólanum. Búið að 

mála myllu og fleiri leiki á skólalóðina. Búið að ganga frá rólum og kastala sem komu frá Kelduskóla. 

Athugasemd frá nemendaráðsmeðlimum í 7. bekk er að allir kastalarnir séu eins. Eins tala þau um að 

kastalarnir séu hættulegir. Búið var að taka þá út. 

Niðurstöður lesskimunar kynntar og aðgerðaáætlun rædd 

Nemendur Engjaskóla eru yfir meðaltali landsins í öllum árgöngum í lesfimi.  

Önnur mál 

Aníka: foreldrafélagið fundar eftir helgi í sambandi við jólahátíðina, kannski er mögulegt að færa 

föndrið (foreldrafélagið skaffar efni) inn í kennslustofur (kennarar sjá um) eða jólaföndurkassa sem 

hægt er að senda heim. Er til gamalt jólaföndursdót niðri í kjallara sem hægt er að nota. 

Jón Bjartur: nemendur kvarta yfir hári í matnum. Honum finnst að auka eigi aðeins gæsluna í 

frímínútum. Hefur orðið var við að nemendur eru að koma grátandi inn eftir frímínútum. 
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Hákon: Nemendur kvarta yfir gervigrasinu, finnst það vera orðið sleipt. Spyr hvort að ástæða hafi 

verið fyrir því að minni körfurnar voru teknar. Álfheiður skoðar málið. 

Halla: hefur orðið vör við krakka sem eru að vappa einir úti í móa, spyr hvort við séum meðvituð um 

þá. Álfheiður sagði frá Hamingjuhópnum og Vinaliðaverkefninu sem eru í gangi m.a til að auka 

félagsfærni og samkennd nemenda.  

 

Ákveðið að boða til næsta fundar í febrúar. 
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