
1. fundur skólaráðs Foldaskóla skólaárið 2021-2022 haldinn föstud. 29. 

okt. 2021 kl. 8:20  
 

Mætt voru: Kristrún Guðjónsdóttir skólastjóri, Karen Björk Guðjónsdóttir fulltrúi kennara, Sigrún Helga 
Jónsdóttir fulltrúi starfsfólks, Hanna Steinunn Steingrímsdóttir og Sverrir Óskar Elefsen fulltrúar 
foreldra, Anna Karen Bogadóttir og Herdís Hörn Eggertsdóttir fulltrúar nemenda. 

Fundur var settur af Kristrúnu. Gengið til dagskrár. 

Dagskrá: 
• Skipan og verkefni skólaráðs 
• Boðun funda, dagskrá, fundaritun og fundartími  
• Starfsáætlun skólaráðs yfirfarin 
• Ósk um umsögn skólaráðs um aðgerðaáætlun vegna menntastefnu 2022-2024 
• Áherslur vetrarins/verkefni/umbótaáætlun 
• Önnur mál  

 

Skipan og verkefni skólaráðs 
Kristrún kynnir fulltrúa í skólaráði, vantar fulltrúa grenndarsamfélagsins og kom hugmynd um að kanna 

með einhvern úr Regnbogalandi. Starfsreglur ráðsins kynntar en þar segir meðal annars að við 

grunnskóla skuli starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um 

skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og fjallar um skólanámskrá skólans, árlega 

starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð fjallar ekki um málefni 

einstakra nemenda, foreldra eða starfsfólks skóla. Ráðið setur sér vinnuáætlun og verkefnaskrá fyrir 

skólaárið, ákveður hve oft verður fundað, á hvað er lögð áhersla o.s.frv. Fundargerðir skólaráðs eru 

síðan birtar á vefsíðu skólans. Sagt var frá að skólaráð skuli skipað níu einstaklingum til tveggja ára í 

senn, tveimur fulltrúum kennara ásamt einum fulltrúa annars starfsfólks í viðkomandi skóla, tveimur 

fulltrúum nemenda og tveimur fulltrúum foreldra, auk skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber 

ábyrgð á stofnun þess. Auk þess skal skólastjóri boða til sameiginlegs fundar skólaráðs og stjórnar 

nemendafélags að lágmarki einu sinni á ári. Verkefnaskrá skólaráðs kynnt veturinn 2021-2022. 

     

Boðun funda, dagskrá, fundaritun og fundartími 
Áætlað er að hafa fimm fundi þetta skólaárið, 29. október, 3. desember, 28. janúar, 11. mars og 20. 

maí kl. 8:20-9:30. Ætlast er til að skólaráð fundi einu sinni á ári með nemendaráði skólans. Engar 

athugasemdir voru við þessar tímasetningar. 

Starfsáætlun skólaráðs yfirfarin 
Starfsáætlun Foldaskóla kynnt en hún hafði áður verið send á aðila skólaráðs. Foreldri leggur til að 

áætlun sé kynnt fyrr eða að vori svo betri tími sé til yfirferðar. Kristrún bendir á að sumt mætti yfirfara 

að vori en annað sé ekki hægt að skoða fyrr en að hausti. Umræða um að skóladagatal mætti birtast 

foreldrum fyrr en það hefði dregist fyrir þetta skólaár. Þá var rætt aðeins um einkunnarorð skólans sem 

eru flókin og velt upp hvort tímabært væri að einfalda þau. Fram kemur að verið sé að endurskoða 

skólareglur og að skólaráð og nemendur þurfi að koma að því í vetur. Foreldri finnst starfsáætlun meira 

eins og handbók fyrir skólann og mættu vera betri upplýsingar um skólaandann í stað staðlaðra 

upplýsinga. Skólaráð samþykkir starfsáætlun skólans. 



Aðgerðaáætlun vegna menntastefnu 2022-2024. Ósk um umsögn skólaráðs 
Helgi Grímsson sviðstjóri skóla- og frístundastarfs óskar eftir umsögn skólaráðs um aðgerðaáætlun 

Menntastefnu. Farið hratt yfir aðgerðaáætlunina og hún rædd. Hanna Steinunn kynnti sínar 

hugleiðingar og sendi í framhaldi á aðila skólaráðs. Þeir ætla að kynna sér áætlunina betur og koma 

með athugasemdir fyrir 1. nóvember. Umsögnin verður send á skóla- og frístundaráð 1. nóvember.  

Þróunarverkefni og helstu áherslur 
Helstu þróunarverkefni skólans kynnt: 

• Vertu velkomin/nn í hverfið okkar – Viltu tala íslensku við mig? Innleiðing nýrra 

kennsluaðferða við nýbúakennslu. 

• Hinsegynvænni Grafarvogur og Kjalarnes – fræðsla fyrir nemendur og starfsfólk - stefnt að 

Regnbogavottun. 

• Tæknisnilld og sköpunargleði – valdefling nemenda í gegnum tækni og sköpun. Áhersla á 

Google Classroom og vinnu með chromebækur í 7.-10. bekk.  

• Félagssnjall – áhersla á félagsfærni og sjálfseflingu nemenda. Leiklistarkennsla í 4.-7.bekk, 

Upright í einum árgangi á unglingastigi, áhersla á lífsleikni o.fl.  

Önnur verkefni: 

• Umhverfis- og heilsustefna skólans. 

• Leiðsagnarnám. 

• Læsi. 

• Heildstæð kynfræðsla: Samstarf skóla, heilsugæslunnar og félagsmiðstöðvarinnar Fjörgynjar. 

Umbótaáætlun  
Ekki vannst tími til að fara yfir hana sérstaklega en bent á að hana sé að finna á heimasíðu skólans og 

hægt að skoða þar. 

Á næstunni 
• Heilsuvika 8. – 12. nóvember þar sem lögð er áhersla á andlega líðan/geðheilbrigði. 

• Skreytingardagur 26. nóvember sem er skertur dagur.  

Önnur mál 
Foreldri spyr nemendur hvort þeir viti að til sé eineltisáætlun í skólanum og hvort þeir séu upplýstir 

um hvert skal leita ef upp kemur einelti? Nemendur þekkja ekki eineltisáætlun en segjast leita til 

kennara ef eitthvað komi upp á. Kemur fram hjá nemendum að þeir vilji meiri umræður inn í lífsleikni 

um það sem er að gerast í þjóðfélaginu. Þá benda þeir á að nemendaráð gæti tekið þátt í að ganga í 

stofur og ræða um einelti. Vel tekið í þessa hugmynd og Kristrún vill mæta á fund nemendaráðs og 

fylgja þessari hugmynd eftir. 

Hanna Steinunn vill taka fyrir tengingu milli skóla og frístundar. Undanfarin ár hefur gengið erfiðlega 

að manna Regnbogaland að hausti. Foreldrar lýsa yfir áhyggjum af því að nemendur komist ekki að í 

frístund strax að hausti. Foreldrafélagið hefur rætt það og vill skoða vandann og óskar eftir stuðningi 

skólaráðs.  

 

      Fundi slitið kl. 9:40  

          Karen Björk Guðjónsdóttir 

 


