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Starfsáætlun skólaráðs fyrir skólaárið 2016-2017 
 

Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar 
um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skólahaldi og 
starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda. Skólanefnd, sbr. 6. gr., getur með samþykki sveitarstjórnar 
falið skólaráðum einstakra skóla ákveðin verkefni þessu til viðbótar. (hluti 8. greinar laga um grunnskóla (2008)) 

 

Mánuður Verkefni  Annað 

 

30. september 

 

Kynning nýrra fulltrúa 
Fyrirkomulag fundaritunar og fundatími ákveðinn 
Skipan og verkefni skólaráðs,  
Boðun funda, dagskrá, fundaritun og fundartími (í upphafi kjörtímabils) 
Starfsáætlun skólaráðs yfirfarin 
Þróun nemendafjölda 
Starfsemi félagsmiðstöðvarinnar Fjörgyn kynnt og rædd 
Starfssemi Regnbogalands kynnt 
Fjárhagsstaðan 
 

 

Fundargerðir skólaráðs eru birtar á 
heimasíðu innan viku eftir hvern fund. 

 
  

 
25. nóvember 

 
Fundur með stjórn nemendafélags/nemendaráðs 
Niðurstöður samræmdra könnunarprófa í 4. og 7. bekk  
Skólanámskrá/starfsáætlun/heimasíða  
Áætlun um undirbúning og móttöku nemenda í 8. bekk 
Skólapúlsinn líðan nemenda, einelti, bekkjarandi o. fl. – mælingar í september til nóvember 
Vogin – samráðsvettvangur í hverfinu kynntur 
Fjárhagsstaðan 
Rekstraráætlun (ef fyrirliggjandi frá Skóla- og frístundasviði) 
 

 
Forstöðumaður félagsmiðstöðvar boðið á 
fundinn 
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Mánuður Verkefni  Annað 

 
27. janúar 

 
Farið yfir ástand skólahúsnæðisins (sbr. hlutverk skólaráðs í lögum: fylgist almennt 
með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda). 
Bráðabirgðafjárhagsstaða ársins 2016 
Horfur fyrir nýtt fjárhagsár 2017 
 

 

   

 
31. mars 

 
Áherslu og umbótaáætlun - vinnsla 
Undirbúningur að skipulagi næsta skólaárs. 
Skóladagatal, kynning, umræða, ákvörðun 
Samræmd könnunarpróf – lokaniðurstöður 
Rekstrarniðurstaða síðasta árs kynnt 
 

 
Umsögn um skóladagatal – staðfesting. 

   

 
26. maí 

 
Skipulag næsta skólaárs. 
Framkvæmdir við húsnæði 
Skipulag vordaga og skólaloka 
Drög að starfsáætlun skólaráðs næsta skólaárs rædd 
Starfsáætlun næsta skólaárs afgreidd 

 

 

 


