5. fundur skólaráðs Foldaskóla skólaárið 2018-2019 haldinn föstudaginn
31. maí 2019 kl. 8:10
Mættir voru: Bára Jóhannsdóttir skólastjóri, Kristrún Guðjónsdóttir aðstoðarskólastjóri, Eva Rós
Vilhjálmsdóttir og Karen Björk Guðjónsdóttir fulltrúar kennara, Sigrún Helga Jónsdóttir fulltrúi
starfsmanna, Guðlaug Björk Karlsdóttir og Jóhannes H. Steingrímsson fulltrúar foreldra og Hrafnhildur
Árnadóttir og Elín Salka Snorradóttir fulltrúar nemenda.
Dagskrá:
•
•
•
•

Staða framkvæmda
Helstu niðurstöður skólapúlsins
Næsta skólaár
Önnur mál

Bára setti fundinn og gekk til dagskrár.

Staða framkvæmd
Byrjað er að laga þak á tengibyggingu og stendur til að ljúka þaki á einni álmu í sumar. Þá hefur
málningarvinna verið í gangi bæði innan- og utanhúss, verið er að skipta um ljós í skólanum og barist
er fyrir því að fá stærri pott í skólamötuneytið. Loftgæðakönnun var gerð í skólahúsinu í vetur og er
niðurstaðna að vænta á næstunni.
Fyrir liggur að fjárfesta þarf í nýrri ljósritunarvél og símkerfi. Til stendur að endurnýja húsgögn í einni
kennslustofu og fjárfesta í chromebook tölvum fyrir unglingastigið.

Helstu niðurstöður Skólapúlsins
Skólapúls er lagður fyrir nemendur í 6.-10. bekk og hefur svörun nemenda verið góð í vetur. Skoða
þarf þá þætti þar sem skólinn lendir undir landsviðmiði eins og ánægju af lestri, áhuga á stærðfræði
og náttúrufræði, tíðni hreyfingar og samband nemenda við kennara. Einelti hefur undanfarin ár verið
undir viðmiði og er enn. Allir samt sammála um að hvert eineltismál sé einu of mikið. Yfir viðmiði eru
þættir eins og vellíðan og þrautseigja í námi fer vaxandi. Fram kemur að nemendum í mataráskrift
hefur fjölgað og ánægja með matinn aukist hjá nemendum.

Næsta skólaár
Starfsáætlun skólaráðs 2019-2020 verður kynnt í haust. Jóhannes verður áfram fulltrúi foreldra en
Guðlaug Björk hefur lokið tveimur árum.

Önnur mál
Jóhannes sagði frá foreldri sem sótti ráðstefnu um símalausan skóla og hefði boðist til þess að vinna
með skólanum ef til þess kæmi. Einnig sagði hann frá því að foreldrafélagið væri til í að vinna að
eflinu íþróttastarfs í skólanum og eru að velta fyrir sér skólabolum/peysum til að efla liðsandann.
Bára þakkaði fyrir starfið í vetur og sleit fundi kl. 9:45.

Kristrún Guðjónsdóttir

