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Skólaráðsfundur 28. janúar kl. 9:10 

Skólaráðsfundur á teams  

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

Ritari: Jóhanna  

 

Dagskrá: 

Covid-19 

- Breyttar reglur varðandi sóttkví, ákveðinn léttir vegna minni vinnu við rakningar en 

starfsfólk er sumt uggandi um öryggi sitt. Sömu fjöldatakmarkanir og áður í matsal. 

Nemendur sitja með metra á milli sín. Foreldrar þurfa ekki að tilkynna ef nemandi er með 

Covid, tilkynnir þá veikindi. 

Nýtt skipulag í hverfum borgarinnar „Betri borg fyrir börn“ kynning 

- hverfin eru 4 og fagstjóri í hverjum hluta. Okkar tengiliður þar er Klara Eiríka 

Finnbogadóttir, ásamt Huldu Sólrúnu og Ingibjörgu. Þetta eru 15 skólar. Álfheiður bjartsýn að 

þetta séu jákvæðar breytingar, við fáum aðgengi að fleira fagfólki. Markmiðið er að boðleiðir 

séu styttri. Á að vera gátt sem hægt er að setja inn fyrirspurnir, kemur fljótlega. Leikskólar og 

félagsmiðstöðvar eru undir þessu sama skipulagi. Kemur í staðinn fyrir Miðgarð. Leiðin 

verður frekar að aðstoða börn strax sem eru í vanda en ekki á greiningar. 

Stefnumótun, hvar erum við stödd og hvað er framundan 

- Stefnumótun heldur áfram, hægt en örugglega vegna Covid, ekki hægt að halda fundi nema 

sem fjarfundi. Hermína og Edda aðstoða okkur við stefnumótunina. Á næstunni væri gott að 

vinna að stefnumótun með foreldrum. Það er samvinna á milli Engjaskóla og Víkurskóla um 

nemendur sem fara á milli eftir 7. bekk. Æskilegt að nemendur hafi farið í heimsókn í 

Víkurskóla fyrir sumarfrí. Félagsmiðstöðin hefur tekið þetta að sér undanfarið vegna Covid, 

umsjónarkennarar koma inn í málið líka. 

Skólapúlsinn (ef við erum komin með niðurstöður) 

- Engar niðurstöður komnar ennþá, foreldrakönnun verður gerð í febrúar og 

starfsmannakönnun í mars. Nemendakönnun í apríl.  

Edda skólalíkanið 

- Nýtt reiknilíkan fyrir fjárúthlutanir. Líkanið er mjög hjálplegt, Álfheiður hefur góðan 

ráðgjafa, Rúnar. Núna er ofmönnun í Engjaskóla og var í fyrra líka. Þarf að laga fyrir næsta 

vetur. Markmiðið er að tryggja jafnræði á milli skóla og hverfa. Kennarar eiga eftir að fá 

nánari upplýsingar um þetta líka, verður gert á starfsdegi 7. febrúar. 

Önnur mál 

- Framundan er fyrirlestur frá Bergsveini Ólafssyni, hefur verið frestað tvisvar v/Covid og 

næsta dagsetning er í lok febrúar. 

- Aparólan hefur vakið mikla lukku. Hún er helst til há fyrir yngstu 
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- Útikennslustofa er í bígerð austan megin við skólann, Ævar frá MÚÚ er að vinna að þessu 

verkefni með okkur. Foreldrafélagið hefur gefið skólanum pening sem á nota í þetta að hluta 

til. Útikennslusvæðið er ekki dýrt. 

- Foreldraviðtöl framundan í mars. Sennilega gerð tilraun til nemendastýrðra foreldraviðtala á 

miðstigi. 

- Nemendur segja enn að körfurnar séu of háar, Álfheiður er búin að senda beiðni til SFS, 

verður sennilega ekki lagað fyrr en í sumar. 

- Hákon spyr hvort eigi að gera könnun hvað nemendur vilja hafa á skólalóðinni. Álfheiður 

segir að skólaþingið hafi rætt þetta en fagnar nýjum hugmyndum. Nemendaráðið er sennilega 

besti vettvangurinn fyrir þessa umræðu. 

Fundi slitið kl. 9:50 

Næsti fundur verður 24. febrúar 
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