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Skólaráðsfundur 11. október kl. 9:10 

Mættir: Álfheiður, Gunnar Bessi, Berglind, Fanný, Birta, Agnea Snærós, Snædís, Hákon 

 

Fulltrúar foreldra: 
Birta Baldursdóttir    birta.b@kopavogur.is     

 
Varafulltrúar foreldra 
 
Fulltrúar starfsmanna 
Berglind Waage kennari  berglind.waage@rvkskolar.is  
Gunnar Bessi Þórisson    gunnar.bessi.thorisson@rvkskolar.is  

 
Varafulltrúar starfsmanna 
María Védís Ólafsdóttir kennari  maria.vedis.oladottir@rvkskolar.is  
Þórhildur Ýr Olgeirsdóttir kennari thorhildur.yr.olgeirsdottir@rvkskolar.is  
 
Fulltrúar nemenda 
5. bekkur Agnea Snærós D. Ragnarsdóttir fulltrúi og Benedikt Sævarsson er varafulltrúi  

6. bekkur Hákon Jensson er fulltrúi og Benóný Ingi Þorsteinsson er varafulltrúi 

7. bekkur Snædís Freyja Davíðsdóttir fulltrúi og Ynja Arnardóttir er varafulltrúi 
 
Fulltrúi grenndarsamfélags 

Málfríður Sighansdóttir   frida@fjolnir.is 

 

1. Nýir fulltrúar kynntir og afhending á handbók til nýrra fulltrúa 
Birta reynir að finna annan fulltrúa í skólaráð úr foreldrahópnum. Álfheiður kynnir handbók 
um skólaráð.  
 

2. Farið yfir skóladagatalið  
Almennt farið yfir skóladagatal 2022-2023. Skólaslit Engjaskóla 5. júní vegna námsferðar 
starfsfólks en almennt í skólum í Rvk 7. júní. 
 

3. Starfsáætlun kynnt 
Álfheiður ætlar að senda okkur starfsáætlun skólans, allir þurfa að samþykkja í tölvupósti til 
hennar. Áætlunin er nánast tilbúin til afgreiðslu. 
 

4. Skipulag á fundum skólaráðs í vetur  
 

Almennt farið yfir hvernig skipulag fundanna verður. Þriðjudagar og miðvikudagar koma til 
greina sem fundardagar, hafa það rúllandi. Gott að hafa fundartímann kl. 8:30. 
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5. Önnur mál 
Birta spyr um stefnu skólans í sambandi við heimanám. Engin formleg stefna en mælst er til 
að nemendur lesi heima. Greinilega mismunandi eftir bekkjum hvernig þessu er háttað.  
Hákon spyr um framkvæmdir á skólalóð. Útikennslustofan er að verða klár, þarf að lækka 
körfur sem búið var að biðja um og sinna málningarviðhaldi á grindverki. 

 

Mánuður Verkefni 

Október   Fulltrúar kynntir  
Skóladagatalið 
Skólabyrjun og fréttir af skólastarfi  
Framkvæmdir á skólalóð 
Samþykkja starfsáætlun 
Fyrirkomulag og fundartímar hjá skólaráði 
Önnur mál 

Nóvember Skólanámskrá 
Skólaþing  
Ástand skólahúsnæðis 
Niðurstöður lesskimunar kynntar og 
aðgerðaráætlun rædd 
Önnur mál 

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

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

Apríl  Skóladagatal, ákvörðun/afgreitt 
Rekstrarniðurstaða síðasta árs kynnt 
Niðurstöður starfsmannakönnunar 
Reykjavíkurborgar kynntar  
Undirbúningur að skipulagi næsta skólaárs 
Önnur mál 

Maí  Skipulag næsta skólaárs 
Framkvæmdir framundan 
Skipulag vordaga og skólaloka 
Starfsáætlun næsta skólaárs kynnt 
Önnur mál  

 

Fundi slitið kl. 9:50 

Fundaritari: Berglind Waage 
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