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2020 kl. 8:15 
 

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

Vilhjálmsdóttir og Tinna Arnardóttir fulltrúar kennara, Helga V. Pálsdóttir fulltrúi starfsfólks, Elín 

Heiður Gunnarsdóttir og Jóhannes H. Steingrímsson fulltrúar foreldra, Auður Hermannsdóttir, Vigfús 

Helgason fulltrúar nemenda og Áslaug Einarsdóttir fulltrúi grenndarsamfélags. 

Fundur var settur af Kristrúnu. Gengið til dagskrár. 

Dagskrá: 

• Skólalok 

• Staða og ráðningarmál 

• Fyrirhugaðar framkvæmdir 

• Skólapúlsinn 

• Þróunarverkefni 

• Önnur mál 

 

Skólalok 
Farið yfir hvað  er verið að gera næstu dagana í skólanum: 

• 2. júní – íþróttahátíð yngsta- og miðstigs2 

• 2.-3. júní – útskriftarferð 10. bekkja skipulögð af foreldrum 

• 3. júní – vorferðir 8. og 9. bekkja, 8. bekkur fer í Kaldársel og 9. bekkur að Helgufossi 

• 4. júní - Úlfarsfellsferð yngsta stigs 

• 4. júní – vordagur/útskrift 10. bekkja 

• 5. júní – skólaslit 

 

Börnin mega hafa tvo gesti með sér á útskrift.      

Staða og ráðningarmál 
Þrír kennarar sem verða í fæðingarorlofi á næsta skólaári og þrír fara á lífeyri. Fremur lítil hreyfing á 
starfsfólki en verið að ráða í stöður þessa dagana. Stöður leiðbeinenda auglýstar tvisvar. Engin breyting 
á skólaliðum. Sett verður af stað námsver á unglingastigi. Einn starfsmaður að hverfa til annarra starfa 
í Fjörgyn. 

Fyrirhugaðar framkvæmdir 
Skipta þarf  um þak á húsi I og endurnýja útihurð við aðalinnganginn svo og að laga leka þar. Keypt 

verða ný húsgögn í fjórar kennslustofur. Taka á út hljóðvist á kaffistofu starfsfólks. Málningarvinna. 

Skólapúlsinn 
Lagður fyrir í u.þ.b. 40 nemenda úrtökum. Fyrirlögn dreift yfir skólaárið. 181 nemandi hefur tekið þátt 

það sem af er og er svarhlutfall 89,2%.  

• Marktækt yfir í líðan nemenda 

• Agi í tímum hefur verið á pari við landsmeðaltal þó marktækt yfir núna 

• Tíðni eineltis marktækt undir landsmeðaltali 



o Út frá þessu spunnust umræður um ofbeldismyndbönd þar sem ungmenni taka 

myndbönd af slagsmálum sem efnt hefur verið til á meðal þeirra.  

• Hreyfing marktækt undir landsmeðaltali 

 

Þróunarverkefni 
Sótt hefur verið um styrk í verkefnið, Vertu velkomin/nn í hverfið okkar – Viltu tala íslensku við mig? 

Þetta er samstarfsverkefni skólanna í Grafarvogi og hugsað til að efla kennslu og þverfaglega umgjörð 

kringum nemendur með íslensku sem annað mál, styrkja félagsfærni þeirra og efla sjálfsmynd og 

sjálfstraust þeirra í skólasamfélaginu. Helsta áskorun verkefnisins er að taka upp nýjar 

kennsluaðferðir sem efla tjáningarfærni, námsorðaforða og orðaforða í skólasamfélaginu hjá 

nemendum með íslensku sem annað tungumál.  

Þá hefur líka verið sótt um styrk í verkefnið Tæknisnilld og sköpunargleði – valdefling nemenda í 

gegnum tækni og sköpun sem ætlað er að efla starfsfólk við að tileinka sér færni til að vinna með 

upplýsingatækni og fjölbreyttar kennsluaðferðir. 

Einnig sótt um styrk vegna Forritara framtíðarinnar. Styrkurinn verður nýttur annars vegar fyrir 

námsefnisgerð fyrir Dash og Dot vélmennin sem skólinn fékk í  fyrra og hins vegar fyrir kaup á Osmo 

tækjum og forritunarleikjum fyrir yngsta stig. 

Önnur mál 
Rætt um skólalóðina og þörf á endurnýjun leiktækja og að fjölga þeim. Rætt um bættan körfuboltavöll.  

Jóhannes ræðir um breytta menningu og kúltúr í skólanum. Tónmenntakennsla – hvers vegna er kirkjan 

ekki t.d. nýtt þannig að nemendur fái aðgang að því að prófa að spila orgel. Elín spyr hvort megi biðja 

foreldrafélagið um tæki og tól sem nýtast kennurum. Jóhannes segir svo vera – það verði tekið til 

skoðunar. Rætt um að skólabókasafnið þurfi að betrumbæta. Vantar t.d. kósýhorn nokkuð um á yngsta 

stigi. Hugsa til þess að gera kennslustofur á miðstigi og unglingastigi hlýlegri, fleiri sófa, pullur, bækur. 

Sófar á rýmum.  

                     Fundi slitið kl. 9:30  

          Þórgunnur Stefánsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 


