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Skólaráðsfundur 30. september kl. 9:10 

Mættir: Anika, Halla, Aron, Jón Bjartur, Berglind, Hrefna, Bryndís, Hákon og Jóhanna 

1. Ritari: Jóhanna.  

Ákveðið var að Jóhanna og Berglind skiptast á ritarastarfinu. 

2. Nýir fulltrúar í skólaráðinu voru kynntir og farið yfir hlutverk þeirra.   

Fulltrúar foreldra: 
Halla Magneudóttir    hallamagneudottir@gmail.com  
Aníka Lind Björnsdóttir    banika@banika.net  

 
Varafulltrúar foreldra 
Kristbjörg Harðardóttir   krissahardar@gmail.com  
Eva Björk Guðmundsdóttir   evabjr@gmail.com 

 
Fulltrúar starfsmanna 
Jóhanna Höskuldsdóttir kennari  johanna.hoskuldsdottir@rvkskolar.is  
Berglind Waage kennari  berglind.waage@rvkskolar.is  
Hrefna Björk Arnardóttir stuðningsfulltrúi hrefna.bjork.arnardottir@rvkskolar.is 

 
Varafulltrúar starfsmanna 
Gunnar Bessi Þórisson kennari  gunnar.bessi.thorisson@rvkskolar.is   
María Védís Ólafsdóttir kennari  maria.vedis.oladottir@rvkskolar.is  
Hervör Þráinsdóttir fyrirliði  hervor.thrainsdottir@rvkskolar.is  
 
Fulltrúar nemenda 
5. bekkur Hákon Jensson er fulltrúi og Benóný Ingi Þorsteinsson er varafulltrúi 
6. bekkur Jón Bjartur Atlason er fulltrúi  Sóley Kría Atladóttir er varafulltrúi. 
7. bekkur Aron Builam Jónsson og Bryndís Kolbrún Guðmundsdóttir eru fulltrúar og Nökkvi 
Þór Svansson er varafulltrúi. 
 

 
Fulltrúi grenndarsamfélags 

Málfríður Sighansdóttir   frida@fjolnir.is 

 

3. Skóladagatal vetrarins var sent til fullorðinna í skólaráði. Breytingin snéri að starfsdegi 

föstudaginn 4. febrúar sem þarf að færa yfir mánudag 7. febrúar. Það voru leikskólar 

hverfisins sem báðu um þessa breytingu sem við samþykktum. 

4. Farið var yfir glærur um starfsemi skólans, starfsfólk, nemendafjölda, merki skólans, 

skólamatinn, Mentor, ásamt ýmsum praktískum atriðum s.s. að skólanámskráin er að komast 

á lokametrana, engin samræmd próf verða í haust í 4. og 7. bekk, stoðþjónustan útskýrð og 

við tökum þátt í Menntastefnu borgarinnar. Við höfum fengið úthlutað úr A styrk í 

Sprotasjóði, áherslan er á lestur og hreyfingu, t.d. með hreyfispjöldum, námsleikjum og 

útiveru.  Við höfum einnig fengið úthlutað úr B styrk með öðrum skólum í hverfinu þar sem 

áherslan er á að verða þekkingarskóli í Leiðsagnarnámi. 
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5. Skólalóðin var endurbætt í haust, við fengum kastala og tvö rólusett úr Víkurskóla. Búið er að 

biðja um aparólu og hlaupabraut ásamt einhverju fleiru. 

 

Mánuður Verkefni 

September (30. sept. ) Fulltrúar kynntir  
Skólabyrjun og fréttir af skólastarfi  
Framkvæmdir á skólalóð 
Samþykkja starfsáætlun 
Breyting á skóladagatali (starfsdagur 4. febrúar í 
7. febrúar) 
Fyrirkomulag og fundartímar hjá skólaráði 
Önnur mál 

Október (28. okt.) Merki skólans kynnt  
Skólanámskrá 
Skólaþing  
Ástand skólahúsnæðis 
Niðurstöður lesskimunar kynntar og 
aðgerðaráætlun rædd 
Önnur mál 

Nóvember (25. nóv.) BravoLesson kynnt (innra mat skóla) 
Skólapúlsinn líðan nemenda, einelti, 
bekkjarandi o. fl. Niðurstöður tengslakannana 
kynntar 
Önnur mál 

Febrúar (24. feb.) Fjárhagsstaða skólans við upphaf árs 
Rekstraráætlun (ef fyrirliggjandi frá Skóla- og 
frístundasviði) 
Skóladagatal, kynning og umræða 
Önnur mál 

Mars (31. mars) Skóladagatal, ákvörðun/afgreitt 
Rekstrarniðurstaða síðasta árs kynnt 
Niðurstöður starfsmannakönnunar 
Reykjavíkurborgar kynntar  
Undirbúningur að skipulagi næsta skólaárs 
Önnur mál 

Maí (26. maí) Skipulag næsta skólaárs 
Framkvæmdir framundan 
Skipulag vordaga og skólaloka 
Starfsáætlun næsta skólaárs kynnt 
Önnur mál  

 

Fundi slitið kl. 9:50. 

Fundaritari: Jóhanna Höskuldsdóttir  
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