Skólaráð Öldutúnsskóla - verkefnalisti
skólaárið 2017 - 2018
Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags
um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyri r skólann og mótun sérkenna hans.
Skólaráð fjallar um skólarnámskrá skólans, árlega starsáætlun, rekstraráætlun og aðrar
áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar
breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanlega ákvörðun um þær er tekin.
Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda. Skólanefnd,
sbr. 6. gr. , getur með samþykki sveitarstjórnar falið skólaráðum einstakra skóla ákveðin
verkefni þessu til viðbótar. (Sbr. 8. gr. laga um grunnskóla (2008) og reglugerð um skólaráð
grunnskóla nr. 1157/2008).

Fundur
Mánudagur 09.10. kl.
08:15 – 09:15
Mánudagur 27.11. kl.
08:15 – 09:15

Mánudagur 18.12. kl.
08:15 – 09:15.
Mánudagur 29.01. kl.
08:15 – 09:15.
Mánudagur 05.03. kl.
08:15 – 09:15.
Mánudagur 09.04. kl.
08:15-09:15.
Mánudagur 04.06. kl.
08:15-09:15.
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Verkefni






Almennt um skólaárið 2017 - 2018
Reglugerð um skólaráð.
Önnur mál.
Mat á skólastarfi – skólapúlsinn.
Gengið um skólann og skoðað hvað er gott og hvað þarf að
bæta. (Sbr. hlutverk skólaráðs í lögum: fylgist almennt
með öryggi , aðbúnaði og almennri velferð nemenda).
 Önnur mál
 Mat á skólastarfi – skólapúlsinn.
 Önnur mál











Skóladagatal 2017 - 2018 umsögn ráðsins til fræðsluráðs
Hafnarfjarðar.
Mat á skólastarfi. Niðurstöður Olweus – könnun.
Önnur mál.
Starfs – og matskýrsla ársins kynnt og rædd
Önnur mál.
Starfsskýrsla lögð fram til staðfestingar.
Mat á skólastarfi – skólapúlsinn.
Önnur mál.
Skólaárið 2018 – 2019.
Önnur mál.

Skólaráð Öldutúnsskóla 2017 - 2018
kosið haustið 2017 til tveggja ára

Stjórnendur:
Valdimar Víðisson, skólastjóri
Margrét Sverrisdóttir, aðstoðarskólastjóri
Fulltrúar foreldra:
Snorri Sigurðsson
Tinna Lyngberg Andrésdóttir
Fulltrúar starfsmanna:
Birna Sigurkarlsdóttir
Sigríður Sigtryggsdóttir
Fulltrúi grenndarsamfélags:
Friðrik Ásmundsson Brekkan
Fulltrúar nemenda:
Aníta Sóley Þórðardóttir í 9. bekk.
Harpa Kristjana Steinþórsdóttir í 10. bekk.
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