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Skólaráðsfundur 10. mars kl. 9:10 

Skólaráðsfundur í skóla 

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

Ritari: Berglind Waage 

Dagskrá: 

Fjárhagsstaða skólans við upphaf árs 

Farið var vel yfir fjárhagsstöðu skólans á síðasta fundi. Allur rekstur í góðu en skólinn er ofmannaður. 

 

Rekstraráætlun (ef fyrirliggjandi frá Skóla- og frístundasviði) 

Farið yfir á síðasta fundi, Eddu líkanið. 

Skóladagatal, kynning og umræða 

Álfheiður kynnir drög að skóladagatali. Fyrirhuguð er námsferð starfsfólks vorið 2023. Álfheiður fór 

yfir það með fundarmönnum að verið væri að óska eftir því að breyta skólaslitsdegi á skóladagatalinu 

frá Engjaskóla. Skólaslit á skóladagatalinu frá SFS eru 7. júní en það er ósk starfsmanna Engjaskóla að 

hafa skólaslit 5. júní vegna fyrirhugaðar námsferðar vorið 2023. Álfheiður var búin að hafa fund með 

Maríu Unu í Brosbæ og kynna þessi áform. Hún bíður eftir svörum frá Maríu í Brosbæ í sambandi við 

6. og 7. júní hvort að Brosbær getur tekið við nemendum þá daga en var ekki komin með svör.  

Fulltrúar foreldra telja að þessir dagar þ.e. að nemendur verði ekki í skólanum né Brosbæ 6. og 7. júní 

hafi ekki áhrif á samþykkt þeirra á skóladagatalinu.   

Skóladagatalið var samþykkt af fundarmönnum. Skólaslit yrðu 5. júní, tveir tvöfaldir skóladagar þar 

sem starfsmenn og foreldrar skipuleggja sameiginlega hátíð  þ.e. 1. desember og 25. maí var 

samþykkt. 

Vorhátíð og foreldrasamstarf  

Vorhátíð verður 25. maí kl. 16 – 18. Foreldrafélagið ætlar að fá íþróttafélagið Fjölni til að vera með 

kynningu á starfsemi sinni á vorhátíð. Á að reyna að virkja foreldra þennan dag. Foreldrafélagið hugar 

að fjáröflun fyrir námsferð nemenda í 7. bekk. Foreldrafélagið sér um að auglýsa viðburðinn. 

Páskabingó verður í 5. apríl. 

Útikennslustofa (nýta gjöfina frá foreldrafélaginu)  

Byrjað er að skipuleggja útikennslustofu. Skólinn á enn pening frá foreldrafélaginu sem óskað er eftir 

að nýta í þetta verkefni, kaupa segldúk og eldunaráhöld, samþykkt. Rætt um Snillistofu sem skólinn 

hefur áhuga á að koma á stofn en engin ákvörðun tekin. 

Önnur mál 

Spurt um hlaupabraut sem á að koma á útisvæði, kemur vonandi í vor. Girðing á skólalóð verður 

vonandi tekin í vor. 
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Ánægja með aparóluna. 

Aníka: Skólinn var tilnefndur til hvatningarverðlauna, vegna nemendasamráðs (samráð nemenda og 

skóla í góðum farvegi) og vegna Læsisfimmu. 

Jón Bjartur og Hákon ánægðir með matinn. Nemendur skammta sér sjálfir og finnst það betra. 

 

Fundi slitið kl. 09:50 

Næsti fundur verður 28. apríl. 
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