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1. Fyrstu drög að skóladagatali 2021 – 2022. 
a. Skólastjóri fór yfir fyrstu drög að skóladagatali. 
b. Umræða um vetrarfrí  

i. Hvort það eigi að vera, eins og það er eða í samfellu.  
1. SÖR – vill hafa vetrarfríið í samfellu – nýtist betur. Sundurlaust 

eins og það er eins og það er. Fjölskylduvænna að vera með 
lengra frí.  

2. SP – vill hafa vetrarfríið eins og það er. Meiri samfella í 
skólastarfinu. Faglegra.  

3. MHFE – vill hafa vetrarfríið í samfellu. Fjölskylduvænna, meira 
hægt að gera. Annars eru nemendur bara að horfa á Netflix á 
meðan foreldrar eru í vinnu.  

4. TKÞ – vill hafa vetrarfríið í samfellu. Að hausti. Þar sem það er 
páskafrí á vorönninni.  

5. IG – vill hafa vetrarfríið í samfellu. Að hausti.  
c. Skiplagsdagar 

i. Þrír dagar samræmdir með leikskólum.  
ii. Voru áður fimm. 

iii. Skólarnir fá að ráða dagsetningu tveggja skipulagsdaga núna.   
2. Ytra mat - umbótaáætlun. 

a. Verið að vinna að umbótaáætlun sem verður klár fyrir mánaðarmót og kynnt 
á næsta fundi skólaráðs. 

b. Eitt umbótaverkefni snýr að skólaráði – Skólaráð haldi opinn fund árlega fyrir 
skólasamfélagið. Hvernig á að útfæra það? 

i. Verður ekki á þessum vetri.  
ii. Fyrsti fundur í haust 

iii. VV biður fólk um að velta fyrir sér hvernig slíkur fundur ætti að vera.  
iv. SP – telur að svona fundur sé mjög mikilvægur og fá sem flesta til að 

koma að. Hálfur vinnudagur á laugardegi.  
3. Aðstaðan í skólanum. 

a. Rými í skólanum sem nýtast ekki nógu vel. Lagfæra.  
b. Íþróttahús við skólann.  



c. Matsalur – samkomusalur 
d. Frístund – varanlegt húsnæði (getur tengst íþróttahúsi) 
e. Skoða skólabyggingu Öldutúnsskóla til framtíðar. 

i. Vinnuhópur? 
f. Skólalóð – E- álma 

i. Lýsing 
ii. Hjólagrindur 

iii. Mikið drullusvað.  
iv. Drulla myndast við bókasafn.. setja mottur þar.  
v. Annan fótboltavöll þar sem snjóboltasvæðið.  

vi. Vantar bekki við A- álmuna.  
g. Anddyri í E- álmu 

i. hurð, skellur 
h. E – álma gangar 

i. Laga hljóðvist 
i. A- álma  

i. vantar lestraraðstöðu.  
4. Sóttvarnaaðgerðir. 

a. VV fór yfir sóttvarnaraðgerðir eins og þær eru núna.  
5. Önnur mál. 

a. Næsti fundur um miðjan febrúar.  
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