
Fyrsti fundur skólaráðs Öldutúnsskóla skólaárið 2014 - 2015 
haldinn 18.10.2013 klukkan 08:15 – 09:15 
 

Fundarstjóri: Valdimar Víðisson, skólastjóri. 
Fundaritari: Margrét Sverrisdóttir, aðstoðarskólastjóri. 
 
Mættir:  
Stjórnendur: Valdimar Víðisson, skólastjóri og Margrét Sverrisdóttir, aðstoðarskólastjóri. 
Fulltrúar foreldra: Friðborg Jónsdóttir og Snædís Ögn Flosadóttir. 
Fulltrúar starfsmanna: Sigríður Björg Bjarnadóttir og Sigþór Örn Rúnarsson. 
Fulltrú grenndarsamfélagsins: Eftir að skipa fulltrúa. 
Fulltrúar nemenda: Birta Sól Bergmann Rafnsdóttir og Kolbrún Sara Kjartansdóttir. 

 
1. Skólastjóri bíður skólaráð velkomið til starfa. Afhendir reglugerð um skólaráð og 

starfsáætlun skólaársins. 
Farið yfir fundaráætlun vetrarins, dagsetningar og skipulag fundanna.  
Farið yfir reglugerð um skólaráð við grunnskóla.  
2. Fulltrúi grenndarsamfélagsins. Hugmyndir um fulltrúa. 
Meðlimir ráðsins beðnir um að hugsa um aðila sem geti tekið það hlutverk. Ef ekki 

fæst inn aðili, þá að fá einn fulltrúa til frá foreldrum. 

3. Almennt um skólaárið í vetur.  
a. Valdimar segir frá hlutverki stjórnenda og verkaskiptingu þeirra.  

Deildarstjóri stoðþjónustunnar í leyfi í vetur. Enginn sérkennari hjá okkur í 
vetur, leyst með mannauði innanhúss.  

b. Breyting á deildum. Stefnum á meiri faggreinakennslu í 7. bekk og að 
umsjónarkennarar kenni fleiri tíma í sínum umsjónarbekk.  

c. Nýir kennarar og starfsfólk – nokkrir nýir starfsmenn í vetur. 
Teymiskennsla í tveimur árgöngum.  

d. Fagstjórn í íslensku og í náttúrufræði.  
e. Nýir kjarasamningar – útskýring á fjölgun tíma hjá kennurum sem afsala 

sér kennsluafslætti.  
4. Skólanámskrá Öldutúnsskóla 2014 – 2015. 
Námskránni skilað til Skólaskrifstofunnar í mars vegna nýrrar Aðalnámskrár.  
Umræða um fjölda tíma í námsgreinum.  
Námsmat – rætt varðandi einkunnir (A, B, C, D) 
5. Breytt fyrirkomulag á kennsluáætlunum. Fulltrúum í ráðinu afhent dæmi um 

kennsluáætlun. 
Stefnt að því að kennsluáætlanir séu fyrir styttra tímabil. Foreldrar geta sótt áætlanir 
á heimasíðu skólans. Kennsluáætlun lifandi plagg sem hægt er að endurskoða.  
6. Innleiðing aðalnámskrár.  
7. Önnur mál. 

1. Skólapúlsinn – sagt frá.  

2. Skólavoginn – farið aðeins yfir hvað hægt er skoða þar, skoðað betur á næsta 

fundi.  Aðbúnaður þarf að laga fyrir starfsfólk. Tölvukostur ekki góður.  



3. Bæjarstjórinn er með hugmyndir um hagræðingu, t.d. um að skólastjórar hafi 

meira vald um í hvað fjármagnið fer og komi meira að gerð fjárhagsáætlunar. 

Næsti fundur áætlaður þriðjudaginn 25. nóvember. 

 
 

Fundi slitið klukkan 09:00 
Margrét Sverrisdóttir 

 


