Fjórði fundur skólaráðs Öldutúnsskóla skólaárið 2018 - 2019
haldinn 15.03.2019 klukkan 08:10.
Fundarstjóri og fundaritari: Valdimar Víðisson, skólastjóri.
Mættir:
Stjórnendur: Valdimar Víðisson, skólastjóri. Margrét Sverrisdóttir, aðstoðarskólastjóri,
boðaði forföll.
Fulltrúar foreldra: Snorri Sigurðsson og Steinunn Anna Sigurjónsdóttir.
Fulltrúar starfsmanna: Hulda H. Magnúsdóttir og Sigurborg Geirdal.
Fulltrú grenndarsamfélagsins: Friðrik Á. Brekkan, boðaði forföll.
Fulltrúar nemenda: Pétur Jónasson og Selma Lind Árnadóttir.
1. UT málefni. Sigrún Ó. Ingólfsdóttir, kennsluráðgjafi, fór yfir hvernig innleiðing á
spjaldtölvum gengur.
a. Unglingar.
i. Hver og einn með spjald. Geta farið með það heim. Farið yfir
fyrirkomulagið í unglingadeild. Einnig rætt um næstu skref, t.d. stýring
á því hvað fer inn í spjaldtölvur og fleira.
b. Miðdeild.
i. Farið yfir fyrirkomulag á skipulagi í miðdeild.
c. Nemendur almennt ánægðir með fyrirkomulagið.
d. Fyrirspurn með lyklaborð við spjaldtölvurnar. Það eru til lyklaborð sem
kennarar þurfa að nota meira þegar ritunarverkefni eru í gangi.
2. Skóladagatal 2019 – 2020. Skólastjóri fór yfir skóladagatal 2019 – 2020 eins og það
liggur fyrir eftir samþykkt stafsmannafundar.
a. Skólaráð Öldutúnsskóla staðfestir með undirskriftum að það hefur fjallað um
skóladagatal skólans fyrir skólaárið 2019 – 2020 og samþykkir það eins og það
liggur fyrir.
3. Niðurstöður foreldrakönnunar. Skólastjóri kynnti helstu niðurstöður.
4. Skólaárið 2019 – 2020. Breyting á stjórnun skólans.
a. Valdimar Víðisson, skólastjóri, fer í námsleyfi.
b. Margrét Sverrisdóttir, aðstoðarskólastjóri, verður skólastjóri.
c. Lena Karen Sveinsdóttir, deildarstjóri yngri deildar, verður aðstoðarskólastjóri.
d. Starf deildarstjóra yngri deildar verður auglýst.
e. Sigrún Ó. Ingólfsdóttir, kennsluráðgjafi og deildarstjóri miðdeildar, fer í
fæðingaorlof. Arnór Heiðarsson tekur við hennar starfi.
5. Tilkynningar frá skóla og tölvupóstar. Fulltrúi foreldra, Steinunn A. Sigurjónsdóttir,
óskaði eftir því að taka þetta mál fyrir.
a. Er hægt að samræma tilkynningar til allra foreldra? Hafa einn póst frá
skólanum um helstu upplýsingar.
b. Senda bara á þá sem við á.

6. Önnur mál.
a. Rætt um aðbúnað í skólanum.
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