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1. Skipulag skólaráðs fyrir skólaárið 2013-2014 kynnt fyrir fundarmönnum. 

2. Tilnefning á fulltrúa grenndarsamfélagsins:  Jónína Ósk Ingólfsdóttir forstöðumaður hjá ITH í 

heilsdagsskóla og Ásnum. 

3. Kaffispjall.  Mjög döpur mæting í flestum árgöngum.  Spurning um tímasetningar, að morgni 

eða seinnipartinn, gæti það skipt máli fyrir foreldra ?  Vangaveltur um hlutverk og markmið 

kaffispjalls, tillaga um að „poppa þetta upp fyrir næsta haust“. 

4. Skólinn fer almennt mjög vel af stað, umgengni mjög ábótavant.  Tillaga um að setja ákveðna 

hópa út í frímínútur til að geta einangrað þá sem ganga illa um. 

5. Félagsmiðstöðin.  Sæmileg mæting, eitt ball búið.  Kemur dagskrá fyrir einn mánuð í senn. 

Nemendaráð hittist einu sinni í hádeginu í mánuði og það er skylda að mæta eitt kvöld í viku í 

Ásinn fyrir þá sem eru í nemendaráði. Fulltrúi frá okkur á SAMFÉS. 

6. Byggingarmál .  Samþykkt í fræðsluráði að byggja íþróttahús. Teikningar tilbúnar.  Vonandi 

færist þetta nær því að verða að veruleika.  Snagar á ganga í unglingadeild ákveðinn þáttur í 

bættri umgengni. Sturta í hjúkkurými, Skjávarpar í allar stofur i unglingadeild. 

7. Alþjóðlegt samstarf, fengum nei við Comenius, reynum að sækja áfram um aðild og styrk. 

8. SMT – fer vel  af stað, allir starfsmenn fengu góða upprifjun í haust og nýir fengu innlegg á 

SMT. 

9. Skóladagatal: Í ár eru 2 vetrarfrí, skólaþing nýjung á skóladagatali sem er skertur dagur. 

 

Önnur mál: 

Starfsmenn , nokkrir nýir, erum m.a. að leita að nýjum íþróttakennara 

Íþróttir, meiri vakning með að mæta í íþróttafötum og fara í sturtu. 

Foreldrafulltrúar, mjög döpur þátttaka. Spurning um að senda sameiginlegt bréf frá 

foreldrafélaginu og skólanum og óska eftir fulltrúum. 

Fundir skólaráðs á föstudögum kl. 8:15 

 


