
Fyrsti fundur skólaráðs Öldutúnsskóla skólaárið 2013 - 2014 
haldinn 18.10.2013 klukkan 08:15 – 09:15 
 

Fundarstjóri: Valdimar Víðisson, skólastjóri. 
Fundaritari: Margrét Sverrisdóttir, staðgengill skólastjóra. 
 
Mættir:  
Stjórnendur: Valdimar Víðisson, skólastjóri og Margrét Sverrisdóttir, staðgengill skólastjóra. 
Fulltrúar foreldra: Halldóra Hinriksdóttir og Ingibjörg Gunnarsdóttir. 
Fulltrúar starfsmanna: Eva Egilsdóttir, Guðrún Einarsdóttir og Sigurveig Þormar. 
Fulltrú grenndarsamfélagsins: Eftir að skipa fulltrúa. 
Fulltrúar nemenda: Ari Vestmar Ýmisson og Elfa Rún Björnsdóttir. 

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

starfsáætlun skólaársins. 
a. Haldnir sex fundir í vetur – dagskrá fundanna er mótuð að mestu leyti.  
b. Farið yfir hlutverk skólaráðs. 
c. Ekki vettfangur þar sem farið er í mál einstakra nemenda eða starfsmanna. 
d. Senda dagskrá með vikufyrirvara og þau gögn sem verða til umræðu í 

ráðinu.  
e. Fundir verða venjulega á þriðjudögum í vetur.  

2. Fulltrúi grenndarsamfélagsins. Hugmyndir um fulltrúa. 
a. Fólk beðið um að íhuga aðila sem gæti tekið að sér þetta hlutverk.  

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

i. Valdimar skólastjóri. 
ii. Margrét staðgengill skólastjóra. 

iii. Halla Birgisdóttir, deildarstjórn miðdeildar. Fyrsta skipti sem 
deildarstjóri sinnir eingöngu yngri deild.  

b. Nýir kennarar og starfsfólk 
i. Pálmi  Franken – náttúrufræði 

ii. Róbert Jack – stærðfræði 
iii. Birna Sigurkarlsdóttir – námsver 
iv. Sverrir J. Sverrisson – 2. bekkur 
v. Sveinbjörg Sigurðardóttir – 5. bekkur 

c. Matsalur – breytt fyrirkomulag í matsal. Matartími er kennslustund. Er enn 
að slípast til. Heyrst hefur frá foreldrum og nemendum sem þykir þetta 
gott fyrirkomulag.  

i. Uppbrot síðast liðinn föstudag gafst vel.  
ii. Nemendur borða betur 

iii. Setið og spjallað. 
iv. Skoða hljóðdempun í matsal.  

1. Loka með þremur flekum í matsal – til að dempa hávaðann.  
4.  Skólanámskrá Öldutúnsskóla 2013 til 2014. 

a. Er tvenns konar – Bekkjarnámskrár og kennsluáætlanir.  



Skjölin voru send í tölvupósti til skoðunar og gerir ráðið ekki athugasemdir við 
námskrána en hún verður áfram til umræðu í ráðinu í vetur.  

5. Breytt fyrirkomulag á kennsluáætlunum. Fulltrúum í ráðinu afhent dæmi um 
kennsluáætlun. 

a. Kynnir tvær kennsluáætlanir.  
i. Ein sem er fyrir heila önn 

ii. Önnur er fyrir nokkrar vikur. 
iii. Kennsluáætlanir er lifandi plagg og markmiðin og leiðir eru skýrari. 

Má gera þær enn sýnilegri með því að kynna þær fyrir nemendum.  
6. Innleiðing aðalnámskrár. 

a. Þetta er þriðja árið innleiðingarinnar.  
b. Sex grunnþættir sem þræðist í gegnum allt námsefni í öllum árgangi. 

(unnið síðast liðinn í vetur). 
c. Innleiðing námssviða í vetur. Sjö námssvið í Aðalnámskránni.  

i. Markmið fara út.  
ii. Hæfniviðmið koma í staðinn. 

iii. Töluverð vinna verður í vetur varðandi námssviði..  
iv. Mikið af nýjum hugtökum, sem kennarar þurfa að tileinka sér.  

d. Nestistími og hádegismatur. Kennsluáætlun gerð fyrir þessa tíma. Tíminn 
gerður sýnilegur foreldrum og almennt.  

7. Önnur mál. 
a. Setja á hefðir varðandi árshátíð skólans. Koma á samvinnu milli skólans og 

félagsmiðstöðvarinnar varðandi árshátíðina. Hafa árshátíðarviku.  
i. Kynna snemma fyrir nemendum hvað sé hægt að gera og gefa 

þeim tíma fyrir undirbúning.  
b. Skoða loftaplötur í B – álmu. 
c. Skjávarpar í unglingadeild og í allar stofur..  

i. Það hefur verið óskað eftir skjávörpum í alla stofur. 
ii. Mun ódýrara að setja upp skjávarpa en kortabrautir. 

iii. Valdimar fer á fund með tölvudeild á eftir og ræðir tæknimál 
skólans, m.a. skjávarpa. 

d. Engin landakort í stofum 1. bekkjar.  
 

 
Næsti fundur áætlaður þriðjudaginn 26. nóvember. 

 
 

Fundi slitið klukkan 09:15 
Margrét Sverrisdóttir 

 


