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Boðaðir voru:  
 
Sigrún Bjarnadóttir, Júlíus Þór Sigurjónsson, Hildigunnur Jónsdóttir, Ágústa Magnea Jónsdóttir, 
Elísabet Stefánsdóttir, Guðmundur Jónsson, Halla Valgeirsdóttir, Helga Fanney Þorbjarnardóttir, 
Karen Ýr Sigurbjörnsdóttir, Dagmar Vala Hjörleifsdóttir.  

 
 

Mættir voru:  
 
Sigrún Bjarnadóttir, Júlíus Þór Sigurjónsson, Hildigunnur Jónsdóttir, Elísabet Stefánsdóttir, 
Guðmundur Jónsson, Halla Valgeirsdóttir, Helga Fanney Þorbjarnardóttir, Karen Ýr 
Sigurbjörnsdóttir, Dagmar Vala Hjörleifsdóttir.  

 
Dagskrá: 

1. Skóladagatal 2018-2019 
2. Fjárhagsáætlun 
3. Skólalóðir 
4. Okkar Kópavogur 
5. Önnur mál 

 

 
 

Málefni Niðurstaða 

1. Skóladagatal 
2018-2019 

 

Skóladagatalið er orðið nánast alveg miðstýrt sameiginlegt fyrir 

allan Kópavog. Það er einn skipurlagsdagur 3. janúar sem 

kennurum finnst ekki nýtast nógu vel.  Foreldrar í skólaráði eru 

hlynntir því að reyna lengja vetrarfrí með tengingu við 

samráðsdaga eða starfsdaga og jafnvel hafa eitt vetrarfrí á ári 

sameina haustfrí yfir á vorönn til að fólk geti tekið sér lengra 

fjölskyldufrí.  Skóladagatal fyrir næsta vetur var samþykkt en 

þessar hugmyndir verða þá lagðar fram fyrir gerð næsta 

dagatals þar á eftir 2019-2020. 

2. Fjárhagsáætlun Fjöldi nemenda er áætlaður 636 næsta vetur. Rekstur skólans 

er ca. 1 milljarður á ári.  Rekstur skólans hefur gengið vel og 

afgangur hefur verði nýttur í skólalóð.  Það fara ennþá of miklir 

peningar í kostnað við útprentun. 

3. Skólalóðir 

 

Það þarf að kynna fyrir foreldrum nýja teikningu af skólalóð 
Digranesmegin og skila athugasemdum fyrir 20. febrúar. 
Breytingar á skólahúsnæði Digranesmegin voru einnig kynntar.   



Álfhólsskóli 

4. Okkar kópavogur Málefni kynnt og lagt áherslu á hvað það sé mikilvægt að við 

tökum þátt í því að kjósa. 

5. Önnur mál 

 

Það voru fáir foreldrar sem mættu á námskeið í Mentor.  Hefði 

e.t.v. þurft að tilkynna námskeiðið með meiri fyrirvara. 

Hugsanlega verður bætt við öðru námskeiði. 

Mikið er um skemmdir á spjaldtölvum.  Það þarf að skoða hvort 

hægt sé að setja meiri ábyrgð á nemendur. 

 


