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Skólaráðsfundur 28. apríl 2022 

Skólaráðsfundur í sal skólans, kl. 9:10. 

Mættir: Álfheiður, Jóhanna, Berglind, Aníka, Málfríður, Hrefna, Jón Bjartur, Hákon, Aron, Nökkvi og 

Bryndís 

Ritari: Jóhanna Höskuldsdóttir 

Dagskrá: 

Dagskrá  

1. Niðurstöður starfsmannakönnunar Reykjavíkurborgar kynntar.  
Niðurstöður eru ekki komnar úr starfsmannakönnun, ekki heldur komnar niðurstöður úr 
skólapúlsinum. Verður sendur póstur þegar niðurstöður koma og einnig sett á heimasíðu 
skólans. Niðurstöður nýttar til innra mats skólans. 

2. Undirbúningur að skipulagi næsta skólaárs 
Undirbúningur farinn af stað, vantar enn einhver gögn til að hefja stundatöflugerð. 
Tímasetningar stundatöflu halda sér næsta vetur. Spurningin um ofmönnun þessa árs, leysist 
með því að Bryndís myndmenntakennari fer í námsleyfi og Jóhanna umsjónarkennari verður 
myndmenntakennari.  

3. Skipulag næsta skólaárs 
Engu bætt á starfsfólk, höldum áfram með þau verkefni sem eru í gangi, heilsueflandi 
grunnskóli, grænfáninn, réttindaskóli UNICEF, útikennsla, uppeldi til ábyrgðar, leiðsagnarmat 
ásamt stefnumótuninni fyrir nýjan skóla. Nemendur hafa hug á því að fá dans inn á miðstig, 
kannski heppilegt að þetta sé frekar í vali. Annika bendir á athugasemdir um að nemendur fái 
stundum að fara mörgum sinnum í vinsælt val. Athuga líka hvort 5 skipti er hæfilega mörg 
skipti eða velja fyrir fleiri valtímabil í einu. 
Nýtt innritunarkerfi fyrir skólann er koma, Alma fer á námskeið. Það eru skráð 28 börn í 
hverfinu sem eiga að fara í 1. bekk næsta vetur. 7. bekkur fer í heimsókn í Víkurskóla 6. maí. 

4. Framkvæmdir framundan 
Framkvæmdir eru að hefjast við útikennslustofuna í dag. Bláa girðingin úti fer í vor. 

5. Skipulag vordaga og skólaloka 
Sést á skóladagatali hvaða dagar eru uppbrotsdagar og skertir dagar. Umsjónarkennarar 
senda upplýsingar jafnóðum í vikulegum fréttabréfum. Gufunesbær verður 3. júní, aðrir 
útivistardagar 1. og 2. júní. Íþróttadagur 7. júní. Skólaslit 8. júní. Vantar hugmyndir um 
útskrift 7. bekkjar. 

6. Önnur mál 
- Málfríður vill gjarnan samstarf um íþróttaiðkun barna í Engjaskóla. Álfheiður kom með 
hugmynd að kynningar á félaginu færu fram á haustdögum. 
- Vorhátíðin 25. maí, list- og verkgreinakennarar ætla að útbúa sýningarrými fyrir verk 
nemenda, ættum við að hafa ákveðnar stofur opnar? Rúllandi dagskrá í salnum, smá frá 
hverjum árgangi. Foreldrafélagið sér um útileiki, fólk frá Fjölni, stöðvar með íþróttagreinar. 6. 
bekkur getur verið með fjáröflun fyrir ferð næsta vetur. Tíminn verður frá 16 – 18. 
Foreldrafélagið ætlar að grilla. 
- Annika spyr um vinaliðaverkefnið, Hákon útskýrir, skipulagt 2 vikur í einu. Fellur niður í 
mesta snjónum. Annika er með hugmynd um vinastað, ef einhverjum leiðist væri hægt að 
setjast þar og þá kemur vinaliði og sækir viðkomandi og fær hann með í leik. Hákon og Jón 
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Bjartur ætla að kynna og ræða þetta á næsta fundi með Vinaliðum. 
- Samkvæmt nýjustu kjarasamningum mega kennarar fá styttingu vinnuvikunnar. Vinna við 
útfærslu er að hefjast. 

 

Fundi slitið kl. 9:50 

Fundir verða ekki fleiri á þessu skólaári, nema eitthvað sérstakt komi til. 
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