
Fyrsti fundur skólaráðs Öldutúnsskóla skólaárið 2015 - 2016 
haldinn 26.10.2015 klukkan 08:15 – 09:15 
 

Fundarstjóri: Valdimar Víðisson, skólastjóri. 
Fundaritari: Margrét Sverrisdóttir, aðstoðarskólastjóri. 
 
Mættir:  
Stjórnendur: Valdimar Víðisson, skólastjóri og Margrét Sverrisdóttir, aðstoðarskólastjóri. 
Fulltrúar foreldra: Ingvar Kristinn Guðnason. Forföll: Snædís Ögn Flosadóttir. 
Fulltrúar starfsmanna: Birna Sigurkarlsdóttir og Sigríður Björg Bjarnadóttir. 
Fulltrú grenndarsamfélagsins: Friðrik Á. Brekkan. 
Fulltrúar nemenda: Embla Jónsdóttir og Sigurjóna Hauksdóttir. 
 

1. Skólastjóri bíður skólaráð velkomið til starfa. Afhendir reglugerð um skólaráð og fer 
yfir starfsáætlun vetrarins. 

2. Almennt um skólaárið 2015 – 2016. 
a. Starfsmannamál. 

i. Réttindakennarar og leiðbeinendur. 
ii. Forföll, það sem er framundan. 

b. Breyting á fundarskipulagi. Teymisvinna. 
c. Vinnumat kennara. 
d. Annað. 

i. Nýtt rými fyrir unglingana. 
ii. Tölvumál. 

1. Nettenging – nemendaaðgangur að þráðlausu neti. Það er 
verið að semja reglur um umgengni með nemendum. 

2. Athuga má með prentara í Hamarinn.  
3. Skólanámskrá 2015 – 2016. 

a. Farið yfir uppsetning námskrárinnar.  
b. Námsmat fyrir 10. bekk – endurskoðað í vetur. Þarf að kynna vel fyrir 

samfélaginu.  
4. Kennsluáætlanir. 

a. Eru unnar fyrir 4 – 8 vikur í senn. Sumir vinna fyrir önnina.  
5. Innleiðing aðalnámskrár. Næstu skref. 
6. Önnur mál. 

a. Túlkar á fundum – betra að þýða dagskránna á þau tungumál sem þarf fyrir 
foreldra.  

b. Lestur – aukin áhersla á lestur í öllum skólum í Hafnarfirði. Mat aukið s.s. 
raddlestrarpróf og lesskilningsskimanir.  

c. Skólalóðin – bréf var aftur tekið fyrir í fræðslunefnd í september. Sent til 
framkvæmdarsviðs er með verkefnið Mikilvægt að það sé hitalagnir í alla 
lóðina, en það gerist lítið. Körfuboltaspjöld eru ónýt.  

d. Boltar- athuga með að kaupa fleiri boltar. Líka körfubolta.  
e. Lögreglan ekki oft sýnileg í vetur. Fá Sveinbjörn yfirlögrelguþjón í heimsókn til 

að fara yfir umferðarmál.  



f. Skólaráð – hlutverk. Endurskrifa þarf samræmdu prófin fyrir útlendinga. Mikið 
um villur í samræmdu prófunum í stærðfræði. Íslenskuprófið er mjög langt og 
mikið verið að leiða í gildru. Tengist ekki námsefninu sem nemendur eru að 
læra. Nemendur upplifa niðurbrot eftir prófin.  

g. Fá rýnihóp nemenda í 10. bekk til að ræða samræmdu prófin og koma ályktun 
frá hópnum til Menntastofnunar.  

 
 
 

Fundi slitið klukkan 09:15 
Margrét Sverrisdóttir 

 


