
4. fundur skólaráðs Foldaskóla skólaárið 2021-2022 haldinn föstud. 11. 

mars 2022 kl. 8:20  
 

Mætt voru: Kristrún Guðjónsdóttir skólastjóri, Jón Hákon Halldórsson og Karen Björk Guðjónsdóttir 
fulltrúar kennara, Sigrún Helga Jónsdóttir fulltrúi starfsfólks, Hanna Steinunn Steingrímsdóttir og 
Sverrir Óskar Elefsen fulltrúar foreldra, Áslaug Einarsdóttir fulltrúi félagsmiðstöðvar, Anna Karen 
Bogadóttir og Herdís Hörn Eggertsdóttir fulltrúar nemenda, Nadía Líf Guðlaugsdóttir, Heiðbjört 
Guðmundsdóttir, Snævar Steffensen Valdimarsson og Tómas Möller fulltrúar nemendaráðs. 

Kristrún byrjar á því að minnast á hvatningaverðlaun Reykjavíkurborgar fyrir valfagið Furðusögur á 

unglingastigi sem skólinn er afar stoltur af. 

Fundur var settur af Kristrúnu. Gengið til dagskrár. 

1. Fundur með nemendaráði 

2. Skóladagatal 2022-2023 

3. Skipulag næsta skólaárs 

4. Rekstrar- og fjárhagsáætlun skólaárs 

5. Á döfinni 

6. Önnur mál 

Fulltrúum nemendaráðs boðið á skólaráðsfund 
Einn fundur á ári í skólaráði er hugsaður með nemendaráði. Áslaug Einarsdóttir forstöðumaður 
Fjörgynjar heldur utan um nemendaráð. Formaður er Anna Karen Bogadóttir, varaformaður Herdís 
Hörn Eggertsdóttir og gjaldkeri Snævar Steffensen Valdimarsson. Í ráðinu sitja 14 nemendur og á hver 
bekkur á unglingastigi einn til tvo fulltrúa þar. 
 
Eftirfarandi atriði voru m.a. rædd: 

• Líðan/áhrif covid 
• Chromebækur 
• Fjörgyn/félagsstörf 
• Umhverfismál/heilsuefling 

 
Nemendur eru sammála um að líðan nemenda sé nokkuð góð en vissulega hafi covid haft áhrif. Þeir 
fagna því að félagsstarf sé aftur komið að stað og hlakka til árshátíðar 24. mars. Fram kemur að 
nemendum, sérstaklega í 8. bekk, finnst ekki næg blöndun milli þeirra skólahópa sem komu saman í 
haust og að flestir séu mest með sínum gömlu félögum. Þeir segja að samskipti séu ekki alltaf nógu 
góð og eru með tillögu um að blanda meira milli bekkja. Nemendur í 9. bekk myndu gjarnan vilja að 
þeim yrði bætt upp Laugarvatnsferðin sem ekki var farin vegna Covid og að þeir fengju gistinótt í 
staðinn, jafnvel í skólanum. Fulltrúi foreldra nefnir hópefli með foreldrum en foreldrafélagið hefur 
áður staðið fyrir slíku og nemendur eru hvattir til að láta kennara eða aðra fullorðna vita ef þeir hafa 
áhyggjur af samskiptum og líðan. 
 
Nemendur eru ánægðir með chromækurnar og segja þær nýtast vel í náminu, benda sérstaklega 
góða nýtni í fjarveru vegna covid auk annara leyfa. Fram kemur að nemendur í 9. bekk eru ósáttir við 
að hafa fengið gamlar tölvur þegar 7. bekkur fékk nýjar. Ástæða er fjöldi nemenda í árgöngum o.fl. 
Næsta skólaár er gert ráð fyrir því að allir nemendur á miðstigi verði komnir með chromebækur. 
 



Áslaug Einarsdóttir forstöðumaður Fjörgynjar er nýkomin aftur til starfa eftir barneignaleyfi. Í fjarveru 
hennar var Þórunn Bríet Þrastardóttir í hennar stað. Dagskráin er komin í hefðbundið ástand aftur 
eftir afléttingu í samfélaginu með opnu húsi, smiðjum og böllum auk þess sem fyrirhuguð er skíðaferð 
til Akureyrar eftir viku. Mæting í félagsmiðstöðina er góð en oftast sami hópur sem kemur á svæðið. 
Áslaug segir frá því að Nadía úr Foldaskóla hafi sigrað í forkeppni og muni taka þátt á söngvakeppni 
Samfés. 
 
Nemendur segja fá Loftlagsþingi sem þeir fóru á og fannst þeir læra margt af. Þeim fannst áhugavert 
og gaman að vinna með nemendum úr öðrum skólum að hugmyndum. Nadía nefnir að umhverfismál 
séu ekki eins sýnileg eftir að Hafdís Ragnarsdóttir lét af störfum og hefur áhyggjur af grænfánanum. 
Fram kemur að krafturinn er ekki sá sami og áður, ekki hafi fengist neinn til að leiða starfið, en það 
standi vonandi til bóta. Innan skólans er umhverfis- og heilsuteymi en vegna ástandsins í þjóðfélaginu 
og manneklu hefur virknin ekki verið sem skyldi.  

Skóladagatal 2022-2023 
Kristrún kynnir drög að skóladagatali Foldaskóla 2022-2023. Segir frá sameiginlegum starfsdögum í 
hverfinu, uppbrotsdögum, skertum dögum o.fl. Veltir upp tveimur tillögum þar sem munurinn felst í 
að hafa opið hús að loknum skóladegi að vori og þá skólalokum degi fyrr. Dagurinn gæti jafnvel verið í 
samstarfi við vorhátíð foreldrafélagsins. Enn á eftir að fara betur yfir skóladagatalið í 
starfsmannahópnum og því óskar Kristrún eftir því að skólaráð komi saman á fjarfundi fyrir lok 
mánaðar.   

Skipulag næsta skólaárs 
Hafinn er undirbúningur að skipulagi næsta skólaárs með starfsþróunarviðtölum og í framhaldi 
verður skoðað í hvaða stöður vantar og þær auglýstar. Þá er framundan skipulag á námsvali hjá 
unglingadeild, kynningar og móttökufundir.  
 

Rekstar- og fjárhagsáætlun skólans 
Þrátt fyrir nýtt reiknilíkan er skólinn enn aðeins undir í rekstrarniðurstöðu. Því veldur m.a. 
óhagstæðar bekkjarstærðir og kostnaður við stoðþjónustu. Langtímaforföll og önnur forföll hafa áhrif 
og endurbætur á smíðastofu verða kostnaðarsaman fyrir skólann, en mat á tækjum var að viðgerðir 
borguðu sig ekki.  
 

Á döfinni 
Kristrún minnir á að úrslit Stóru upplestrarkeppninnar hjá 7. bekk verða í Grafarvogskirkju 

mánudaginn 14. mars nk., þemadagar 23. og 24. mars og svo árshátíð 8.-10. bekkja í skólanum 24. 

mars. 

Önnur mál 
Fulltrúi foreldra óskar eftir umræðu um fyrirkomulag hringekju og veltir fyrir sér 1) hvort börnin fái þá 

kennslu sem þeim er ætlað, 2) hvort fögin fái jafnt vægi sín á milli og 3) hvort það sé næg samfella 

innan hvers fags yfir árið svo börnin geti tileinkað og byggt upp þá færni sem unnið er með. 

 

 

Fundi slitið kl. 9:34 

          Karen Björk Guðjónsdóttir 

 


