
1. fundur skólaráðs Foldaskóla skólaárið 2019-2020 haldinn föstudaginn 8. nóvember 2019 kl. 

8:15 
 

Mætt voru: Kristrún Guðjónsdóttir skólastjóri, Þórgunnur Stefánsdóttir aðstoðarskólastjóri, Eva Rós 

Vilhjálmsdóttir og Tinna Arnardóttir fulltrúar kennara, Sigrún Helga Jónsdóttir fulltrúi starfsfólks, Elín 

Heiður Gunnarsdóttir og Jóhannes H. Steingrímsson fulltrúar foreldra og Auður Árnadóttir og Vigfús 

Þór Helgason fulltrúar nemenda. 

Fundur var settur af Kristrúnu. Fulltrúar boðnir velkomnir og farið yfir yfir hverjir sitja í ráðinu í vetur. 

Gengið til dagskrár. 

Dagskrá: 

• Skipan og verkefni skólaráðs 

• Boðun funda, dagskrá, fundaritun og fundartími  

• Starfsáætlun skólaráðs yfirfarin 

• Áherslur vetrarins/starfsáætlun/umbótaáætlun 

• Önnur mál 

 

Skipan og verkefni skólaráðs 
Eftirtaldir fulltrúar sitja í skólaráði 2019-2020: 

 

• Kristrún Guðjónsdóttir skólastjóri 

• Þórgunnur Stefánsdóttir aðstoðarskólastjóri 

• Eva Rós Vilhjálmsdóttir fulltrúi kennara 

• Tinna Arnardóttir fulltrúi kennara 

• XX varafulltrúi kennara 

• Sigrún Helga Jónsdóttir fulltrúi starfsfólks 

• Helga V. Pálsdóttir varamaður starfsfólks 

• Auður Árnadóttir fulltrúi nemenda 

• Vigfús Þór Helgason fulltrúi nemenda 

• Elektra Ósk Hauksdóttir varafulltrúi nemenda 

• Margrét Ósk Syen varafulltrúi nemenda 

• Elín Heiður Gunnarsdóttir fulltrúi foreldra 

• Jóhannes H. Steingrímsson fulltrúi foreldra 

• XX fulltrúi grenndarsamfélags 

 

Fram kom að enn vantar fulltrúa úr grenndarsamfélaginu og varafulltrúa kennara. Tillaga kom frá 

Jóhannesi um að leita til íþróttafélagsins Fjölnis með fulltrúa grenndarsamfélags. Kristrún nefndi 

einnig möguleikann á að leita til stjórnenda félagsmiðstöðvar eða frístundar og tók að sér að hafa 

samband við þá.  

 

Boðun funda, dagskrá, fundaritun og fundartími  

Dagskrá 

• Skipan og verkefni skólaráðs 

• Boðun funda, dagskrá, fundaritun og fundartími  

• Starfsáætlun skólaráðs yfirfarin 

• Áherslur vetrarins/starfsáætlun/umbótaáætlun 



• Önnur mál 

 

Kristrún sér um að boða til funda. Þórgunnur sér um fundaritun. Fjórir fundir til viðbótar þessum eru 

áætlaðir í skólaráði í vetur eða þann 6. des., 24. jan., 20. mars og 29. maí.  

Starfsáætlun skólaráðs yfirfarin 
Kristrún fer yfir starfsáætlun skólaársins 2019-2020. 

 

  

Engar athugasemdir voru gerðar við starfsáætlun skólaráðs. 

Áherslur vetrarins/starfsáætlun/umbótaáætlun 
Kristrún kynnti starfsáætlun skólans og upplýsti fundinn um að SFS hefði lýst yfir ánægju með hana. 

Starfsáætlun borin undir skólaráð sem gerði ekki athugasemdir og var hún þar með samþykkt. Sagt 

var frá áherslum í skólastarfi í vetur og fjallað um Menntastefnu Reykjavíkurborgar til 2030 í því 

samhengi en meginmarkmið hennar eru félagsfærni, sjálfsefling, læsi, sköpun og heilbrigði.  

Sótt var um þrjá styrki vegna þróunarverkefna sem tengjast menntastefnunni:  

Mánuður Verkefni  Annað 

8. nóvember Skipan og verkefni skólaráðs 

Boðun funda, dagskrá, fundaritun og 

fundartími  

Starfsáætlun skólaráðs yfirfarin 

Áherslur vetrarins/starfsáætlun/umbótaáætlun 

Önnur mál 

 

Fundargerðir skólaráðs eru 

birtar á heimasíðu eftir hvern 

fund. 

   

6. desember Niðurstöður samræmdra könnunarprófa í 4. og 

7. bekk  

Skólapúlsinn líðan nemenda, einelti, 

bekkjarandi o. fl. – mælingar í september til 

desember 

Önnur mál 

 

   
24. janúar Farið yfir ástand skólahúsnæðisins (sbr. 

hlutverk skólaráðs í lögum: fylgist almennt 

með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð 

nemenda) 

Fundur með stjórn 

nemendafélags/nemendaráðs 

Önnur mál 

Forstöðumaður 

félagsmiðstöðvar boðið á 

fundinn 

   

20. mars Skóladagatal, kynning, umræða 

Áherslu og umbótaáætlun - vinnsla 

Undirbúningur að skipulagi næsta skólaárs 

Niðurstöður samræmdra könnunarprófa í 9. 

bekk 

Rekstar- og fjárhagsáætlun skólaárs 

Önnur mál 

Umsögn um skóladagatal – 

staðfesting. 

   

29. maí Skipulag næsta skólaárs 

Staða og ráðningarmál 

Fyrirhugaðar framkvæmdir  

Önnur mál 

 

 

https://foldaskoli.is/skolinn/starfsaaetlun/
https://foldaskoli.is/skolinn/starfsaaetlun/
https://menntastefna.is/
https://menntastefna.is/


• Markviss íslenskukennsla fjöltyngdra barna með áherslu á ríkan orðaforða, sterka sjálfsmynd 

og félagsfærni í leik og starfi 

Foldaskóli ásamt Hamraskóla, Húsaskóla og Kelduskóla starfa saman að þessu verkefni. Ráðinn hefur 

verið verkefnastjóri sem heldur utan um verkefnið og framkvæmd ásamt stjórnendum skólanna. 

Jóhannes spurði nánar um verkefnið og hvort það skaraðist ekki á við hlutverk Háaleitisskóla en 

verkefni þeirra snýr að börnum hælisleitenda og því ótengt. Stuttar umræður spunnust síðan um 

fyrirkomulag í tengslum við verkefnið. 

• Tæknisnilld og sköpunargleði – valdefling nemenda í gegnum tækni og sköpun 

• Leikjavinir – samfélagsleg ábyrgð og virkni  

Lagt er upp með að viðhalda og þróa áfram þessi tvö síðastnefndu verkefni sem fóru af stað á síðasta 

skólaári.  

Skólastjóri ræddi síðan fjögurra ára áætlun Foldaskóla en skólinn er kominn á þriðja ár í ferlinu. Þá 

voru kynntir þættir sem Foldaskóli leggur áherslu á í starfinu svo og þróunarverkefni: 

 

• Grænfáninn 

• Heilsueflandi skóli 

• Heildstætt kynfræðsluverkefni  

• Leiðsagnarnám 

• Erasmus  

• Kanadaverkefni 

• Leikjavinir 

Einnig var komið inn á áherslur skólans í lestri og rætt um virka stefnu á yngri stigum og að unnið sé 

markvisst að því að koma á virkari stefnu á unglingastigi. Þá var sagt frá því að innleiðing 

leiðsagnarnáms héldi áfram þetta skólaár. Verið er að gera kynfræðslu heildstæða frá 1.-10. bekk. Í 

fyrra var stefnan innleidd á unglingastigi og í ár færist hún niður á miðstig.  

Önnur mál 

Myndband um Foldaskóla var sýnt og voru fulltrúar ánægðir með útkomuna. Rætt var um tölvumál 

Foldaskóla og sagt frá að skólinn væri á næstunni að fá inn Chromebooks á unglingastig. Einnig var 

rætt um ánægju með útigæslu. Þá var rætt um slagsmálamenningu og að samfélagsmiðlar spili þar 

stórt hlutverk. Fulltrúar nemenda upplifa góða menningu á unglingastigi. 

 

Fundi slitið kl. 9:30  

  Þórgunnur Stefánsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

https://foldaskoli.is/wp-content/uploads/2019/09/Foldask%C3%B3li-n%C3%A6stu-4-%C3%A1rin-2018.pdf
https://foldaskoli.is/wp-content/uploads/2019/09/Foldask%C3%B3li-n%C3%A6stu-4-%C3%A1rin-2018.pdf

