
2. fundur skólaráðs Foldaskóla skólaárið 2021-2022 haldinn 

föstudaginn 3. desember 2021 kl. 8:20  
 

Mætt voru: Kristrún Guðjónsdóttir skólastjóri, Karen Björk Guðjónsdóttir og Jón Hákon 
Halldórsson, fulltrúar kennara, Sigrún Helga Jónsdóttir fulltrúi starfsfólks, Hanna Steinunn 
Steingrímsdóttir og Sverrir Óskar Elefsen fulltrúar foreldra, Anna Karen Bogadóttir og Herdís 
Hörn Eggertsdóttir fulltrúar nemenda, Hulda María Magnúsdóttir deildarstýra unglingastigs. 

Fundur settur af Kristrúnu. Gengið til dagskrár. 

Dagskrá: 
• Mat á skólastarfi 

• Umsögn skólaráðs vegna vinnu að stefnu Reykjavíkurborgar um byggingar fyrir skóla- 

og frístundastarf 

• Jóladagskrá 

• Önnur mál 

Mat á skólastarfi 
• Stóð til að kynna Skólapúlsinn en yfirferð frestað þangað til búið verður að leggja 

könnunina fyrir fleiri nemendur.  

• Lesskimun, framkvæmd í 1. bekk að hausti. Niðurstöður kynntar en þær koma vel út.  

• Lesmál í 2. bekk frá síðasta vori (núverandi 3. bekkur). Metur hvort nemendur hafa 

aldurssvarandi hæfni í lestri. Skólinn kemur betur út en meðaltalið í Reykjavík. 

• Talnalykill frá 2020 (3. bekkur). Búið að leggja fyrir núna í haust en niðurstöður ekki 

komnar. Niðurstöður frá 2019 og 2020 kynntar.  

• Niðurstöður skimana eru ávallt rýndar. Stoðþjónusta skólans, umsjónarkennarar, 

þroskaþjálfi og talmeinafræðingur hafa þar aðkomu. 

Umsögn skólaráðs um drög að stefnu um byggingar 
Rætt um drög að stefnu Reykjavíkurborgar um byggingar fyrir skóla- og frístundastarf. Þar 

kom meðal annars fram að skóli og skólalóð væru ekki í samræmi við tillögur skýrslu, handrið 

við frístund væri sennilega ekki samkvæmt núgildandi stöðlum og hjólastólaaðgengi inn í 

skóla væri óviðunandi þar sem aðaldyr eru ekki sjálfvirkar. Einnig kom fram hjá nemendum 

að það væru hitasveiflur í kennslustofum. Þá var farið yfir mynd aftast í skýrslu út frá stöðu 

skólans. Eftirfarandi umsögn verður send frá skólaráði: 

Á skólaráðsfundi, föstudaginn 3. desember 2021, fjallaði skólaráð Foldaskóla um drög að 

stefnu Reykjavíkurborgar um byggingar fyrir skóla- og frístundastarf. Fram koma að almenn 

ánægja er með að verið sé að vinna að slíkri stefnu og voru ekki gerðar athugasemdir við 

drögin. 

Rætt var hver stefnan væri vegna viðhalds bygginga og bent á mikilvægi þess að 

skólahúsnæði og skólalóðum sé vel viðhaldið og tryggt að eldri byggingar verði ekki útundan 

hvað varðar endurbætur til að mæta þörfum nútíðar og framtíðar. Einnig kom fram að það 



þótti gott að verið væri að tengja hönnun skólahúsnæðis við hugmyndir menntastefnu 

borgarinnar. Á sama tíma og verið er að huga að þessum þáttum við nýbyggingar er 

mikilvægt að gæta að því að uppfæra einnig húsnæði eldri skóla í samræmi við 

menntastefnuna. 

Að lokum var rætt um að skólaráðið framkvæmi fyrstu greiningu á því, hvaða úrbóta er þörf í 

Foldaskóla þannig að bæði húsnæði og lóð skólans séu í samræmi við hina nýju stefnu. Rétt 

þykir að bíða með greininguna þar til stefnan er formlega útgefin. 

Jóladagskrá: 
• Skreytingadagur var 26. nóvember 

o Tókst mjög vel 

• Rafrænt jólabingó 

o Á stefnunni í desember 

• Jólaskemmtun unglingastigs 16. desember?  

o Bíðum eftir að ný reglugerð komi 8. desember 

o Færist yfir á 17. desember ef gengur ekki 

• Litlu jólin 17. desember 

o Miðstig saman 

o Yngsta stig saman 

• Jólaleyfi 20. desember 

• Kennsla hefst 4. janúar 2022 

Önnur mál: 
• Chromebækur – Dreifing til nemenda á unglingastigi í desember og janúar. 

o Verið að jafna hlut nemenda í skólum, aðgengi að tækjabúnaði hefur ekki 

verið það sama milli skóla 

• Anna Karen veltir fyrir sér hvort sé hægt sé að bjóða til sölu í mötuneyti skyr, 

brauðmeti og fleira fyrir nemendur að kaupa sér í frímínútum að morgni. Kristrún 

ætlar að kanna það.  

• Hanna Steinunn fylgir eftir umræðu frá síðasta skólaráðsfundi, varðandi hvernig 

viðbrögð eru ef nemendur verða varir við einelti, hvert á að leita. Nefnir að það þurfi 

að kenna börnum að tala aðra upp, ekki að tala aðra niður, ekki upphefja sig sjálf á 

kostnað annarra.  

• Nemendur nefna að kennarar þurfi að vera meira vakandi yfir stríðni og einelti og 

stöðva það strax í kennslustundum. Einnig að mögulega þurfi meiri fræðslu inn í 

nemendahópana. Kristrún bendir nemendum á hvort þeir geti aðstoðað við að 

upplýsa um þá sem verða fyrir áreiti og jafnframt tekið afstöðu gegn þeim sem 

stunda slíkt.  

• Að lokum var rætt um mikilvægi þess að samskiptavandi sé samstarfsverkefni heimili 

og skóla svo allir séu að tala sama tungumál og hjálpist að við að leiðrétta óæskilega 

hegðun. Því sé mikilvægt að forráðamenn séu upplýstir um neikvæð samskipti í 

nemendahópum.   

Fundi slitið kl. 9:35       Hulda María Magnúsdóttir 


