
Fyrsti fundur skólaráðs Öldutúnsskóla skólaárið 2020 - 2021 
haldinn 19.10.2020 klukkan 08:10. 
 

Fundarstjóri: Valdimar Víðisson, skólastjóri. 
Fundaritari: Valdimar Víðisson, skólastjóri. 
 
Mættir:  
Stjórnendur: Valdimar Víðisson, skólastjóri. Margrét Sverrisdóttir boðaði forföll. 
Fulltrúar foreldra: Thelma K. Þrastardóttir og Snædís Ö. Flosadóttir. 
Fulltrúar starfsmanna: Guðlaug Helgadóttir, Sigþór Ö. Rúnarsson, Sigurveig Þormar og Skúli 
Pálsson. 
Fulltrú grenndarsamfélagsins: Ingibjörg Gunnarsdóttir. 
Fulltrúar nemenda: María Hólmfríður Fons Eiríksdóttir og Þórdís F. Atladóttir. 
 

1. Reglugerð um skólaráð. Farið yfir helstu verkefni. 
a. Skólastjóri fór yfir helstu verkefni skólaráðs. 

2. Skólastjóri bíður skólaráð velkomið til starfa og fer yfir starfsáætlun vetrarins. 
a. Fundarskipulag liggur fyrir. 
b. Reiknað er með 6 – 8 fundum á skólaárinu. 
c. Boðað til aukafundar ef þurfa þykir. 

3. Almennt um skólaárið 2020 – 2021 
a. Skólastjóri fór yfir eftirfarandi þætti: 

i. Starfsmannamál. Gekk vel að ráða í stöður í haust.  
ii. Nemendur. Mikil fjölgun nemenda síðustu ár. Núna eru nemendur 

rúmlega 600. Ástæður þessarar fjölgunar eru fyrst og fremst þær að 
það er endurnýjun í hverfinu, ungt fólk með börn að flytja í hverfið og 
einnig er ásókn í skólann frá fjölskyldum utan hverfis. 

b. Aðbúnaður – það sem er búið að gera. Skólastjóri fór yfir þær framkvæmdir 
sem hafa verið eins og að laga hljóðvist í matsal, mála í B-álmu og fleira. 

c. Frístundaheimilið Selið. Nýtt húsnæði tekið í notkun í október. Þar verða 
nemendur í 3. og 4. bekk. 

4. Sóttvarnaaðgerðir. Skólastjóri kynnti það sem verið er að gera innan skólans. 
a.  Farið yfir helstu sóttvarnaaðgerðir. 

5. Námssamtöl. 
a. Breyting á fyrirkomulagi námssamtala. Verða tveir dagar þetta haustið í stað 

þess að hafa einn dag. 
b. Skólaráð samþykkti þessa breytingu þó hún hafi verið samþykkt eftir á. Engar 

athugasemdir vegna þessa fyrirkomulags. 
6. Ytra mat á skólastarfi.   

a. Skólastjóri sagði frá fyrirkomulagi ytra matsins. MMS hefur lokið úttekt og 
eigum við von á drögum að skýrslu á næstu dögum. 

7. Starfsáætlun og bekkjarnámskrá. 
a. Skólaráð fjallaði um starfsáætlun og bekkjarnámskrá. 
b. Verður sent á skrifstofu Mennta- og lýðheilsusviðs. 

 
 



8. Önnur mál. 
a. Fulltrúar starfsmanna komu með þá ábendingu að það er gengið illa um 

gróðurinn í kringum skólann í frímínútum. Skólastjóri biður deildarstjóra yngri- 
og miðdeildar að ræða við kennara um að taka umræðu með börnunum um 
þetta. 

b. Fulltrúar nemenda komu með ábendingar og fyrirspurnir sem þeir ætla að 
koma skriflega til skólastjóra. 

 
 
 
 
 

Fundi slitið klukkan 09:00 
Valdimar Víðisson 


