
Skólaráðsfundur 29. október 2020 

Mættir á fundinn: 

Álfheiður Einarsdóttir skólastjóri 

Fulltrúar kennara: Jóhanna Höskuldsdóttir og Berglind Waage 

Fulltrúar foreldra: Halla Magnúsdóttir og Aníka Lind Björnsdóttir 

Fulltrúi starfsmanna: Hrefna Björk Arnardóttir 

Fulltrúi grenndarsamfélags Málfríður Sighansdóttir 

Gestur: Hrafnhildur Inga Halldórsdóttir aðstoðarskólastjóri 

Fulltrúar nemenda: 

5. bekkur Jón Bjartur Atlason  

6. bekkur Alexandra Belan Ólafsdóttir 

7. bekkur Selma Karen Sigurðardóttir  

 

1. Álfheiður skólastjóri hóf fundinn á því að segja frá því að skólanámsskráin er í lokavinnslu og 

verður komin inn á heimasíðu skólans von bráðar.  

2. Skólaþing verður haldið 20. nóvember með breyttu sniði frá því sem búið var að ákveða 

vegna aðstæðna í samfélaginu. Kennarar verða almennt með sína hópa í sínum stofum í 

stefnumótunarvinnu. Hugmyndavinna hjá öllum sem að skólastarfinu koma, nemendum, 

starfsfólki og foreldrum. Í stað hefðbundins fundar verður send út könnun (Forms) til allra 

sem koma að stefnumótun skólans.  Hugmyndir að spurningum fyrst sendar á fulltrúa í 

skólaráði áður en þær verða sendar á allt foreldrasamfélagið. 

3. Álfheiður sagði frá ástandi skólahúsnæðis og fyrst ber að nefna snaga sem eru á leið til 

landsins en þeir láta bíða eftir sér. Búið er að taka niður alla járnskápa sem voru niðri á gangi 

og ber fólki saman um að hljóðvistin á ganginum hafi batnað til muna. List- og 

verkgreinakennarar fá þetta veggjapláss til umráða undir listaverk nemenda. Glerveggir á 

bókasafn og vinnustofu kennara koma upp í jólafríinu ásamt húsgögnum og fleiru sem vantar 

í vistarverur starfsmanna, en hönnunarteymi skólans hefur verið önnum kafið við 

skipulagsvinnu á skólahúsnæðinu. 

4. Sigurjón umsjónarmaður fasteigna og Álfheiður eru að vinna lista yfir verk sem er brýnt að 

taka á s.s. skemmd/móðu á gluggum, hvar þarf að mála og fl.  

5. Öryggiskerfið er komið á tíma og hefur verið að fara í gang í tíma og ótíma og er farið að 

raska svefni hjá skólastjóra og umsjónarmanni fasteigna. 

6. Farið yfir niðurstöður lesfimiprófa síðan í september. Árgangar eru almennt að halda í við 

viðmið eða aðeins yfir viðmiðum. Einn árgangur þarfnast sérstakrar athygli. Kallað verður 

eftir hugmyndum úr skólasamfélaginu sem auka áhuga og ánægju á lestri.  Fulltrúar nemenda 

á fundinum sögðu frá því að þeir færu oft og reglulega á bókasafnið, unnið með lestur í 

hringekjum, lesin framhaldssaga í nestistímum, iðkaður yndislestur og mikið og fjölbreytt 

starf fer fram í kennsluaðferðinni fimmu sem er leiðarljós í kennslu barna í 3. og 4. bekk. 

7. Hrafnhildur Inga aðstoðarskólastjóri sagði frá framkvæmd samræmdra prófa hjá 4. og 7. 

bekk. Prófin voru rafræn og nemendur þreyttu prófin á Chromebook tölvum sem eru litlar og 

meðfærilegar fartölvur Framkvæmdin gekk mjög vel en enn er beðið niðurstaðna úr 

prófunum. Nemendum í 7. bekk var boðið í morgunkaffi á sal fyrir prófin og voru allir afar 



ánægðir með þessa framkvæmd. Nemendur í 4. bekk fengu uppbrot í skólastarfið sitt með 

poppi og frjálsri stund í lok prófanna.  

8. Covid. Engjaskóli fer eftir ýtrustu smitgátarreglum og hefur nemendum verið skipt á 

matartíma og í frímínútur. Yngra stigið fer fyrst í mat síðan þau eldri. Eins er með frímínútur. 

Starfsfólk er hólfað niður á kaffistofur og salerni ásamt því að allir eru mjög vel meðvitaðir 

um handþvott og sprittun. 

9. Upplýsingar úr foreldrasamfélaginu. Kom fram að foreldrar eru almennt ánægðir með 

upplýsingaflæði frá skólanum. 

10. Fulltrúar úr röðum nemenda komu á framfæri eftirfarandi atriðum. 

• Skólamaturinn er ekki nógu góður, spagettí t.d. ekki gott, maturinn oft kaldur, 

hafragrauturinn kekkjóttur, grjónagrauturinn ekki góður og bein í fiski. Einnig var 

kvartað yfir því að nemendum fannst þeir ekki mega fá sér meira að borða þegar 

maturinn væri góður. Eindregin ósk nemenda að fá kokk til starfa við skólann. 

• Nemendur kalla eftir betri leikvelli. Leiksvæðið við hliðina á kastalanum er ekki gott, 

margir kasta steinum hjá kastalanum. Tala um að þeim finnist kastalinn hættulegur 

og þá sérstaklega ef það er frost úti. 

• Kalla eftir styttri skóladegi á föstudögum , byrja kl. 9 eða hætta 30 mínútum fyrr. 

• Nemendur tala um að veggir umhverfis battavöll séu of lágir, boltinn alltaf út af velli. 

 

Fundi slitið. 


