Skólaráð
6. fundur, 29. maí 2019
Mættir: Sigrún Bjarnadóttir, Sigrún Erla Ólafsdóttir, Halla Valgeirsdóttir, Hildigunnur Jónsdóttir,
Elísabet Stefánsdóttir, Ágústa M. Jónsdóttir, Júlíus Þór Sigurjónsson, Guðmundur Jónsson.
Fjarverandi: Sóley Erla Jónsdóttir, Helga Fanney Þorbjarnardóttir.
1. Næsta skólaár.
a. Rætt nemendafjölda í Hjalla og Digranesi. Fjölgar í Hjalla en fækkar í Digranesi.
Skapar erfiðleika við að finna stofur fyrir hópa Hjallameginn. Er verið að hugsa og
ræða alla möguleika á úrlausnum.
b. Rætt úthlutun skóla í takt við nemendafjölda á hvern umsjónarkennara. Þörf á
breytingu á þessu hjá bænum.
c. Búið að manna nánast allar stöður, enn viðtöl í gangi fyrir nokkrar stöður. Ekki
miklar áhyggjur af mönnun.
2. Skóla- og starfsþróun.
a. Mat á skólastarfi. Ný starfsþróunar og sjálfsmatsáætlun til 3ja ára í vændum með
yfirheitinu Lærdómssamfélag.
b. Meiri teymiskennsla og samvinnunám.
i.
Smiðjur á unglingastigi.
1. Smiðja einu sinni í viku þar sem áherslan er á val og samþættingu.
Eitt kennarateymi (4 kennarar) með einn árgang í 4-6 vikur í senn.
Svo er skipt um árgang.
2. Einnig smiðjur í list/verk á unglingastigi þar sem áherslan er á val.
ii.
Teymiskennsla á yngsta og miðstigi.
1. Ekki með fasta tíma í stundatöflu nema íþróttir, sund og list/verk.
2. Sérkennarar koma inn sem hluti af árgangateymum og skipuleggja
kennsluna með kennurum.
3. Áhersla á skólafærni fyrstu vikurnar.
c. Lestrarkennsla, þróa fjölbreyttari kennsluaðferðir í samvinnu við lestrarráðgjafa
frá mms.
i.
Lestrarráðgjafar hitta alla kennara á fundum með fræðslu og faglegan
stuðning og ráðgjöf reglulega næsta skólaár. Fyrsti fundurinn er strax í
vor.
ii.
Atthugað verður með fund fyrir foreldra með MMS.
iii.
Námskeið fyrir foreldra að hausti um lestrarkennslu.
d. Öll sem eitt, áframhaldandi innleiðing.
e. Námskráin og hæfnimiðað námsmat og kennsla.
f. Upplýsingatækni.
g. Starfsnámsnemi
i.
Kennaranemi í starfsnámi, lágmark 50% starf, fær styrk frá ríkinu.

ii.

Leiðsagnarkennari er í 20% stöðu við að leiðbeina starfsnámsnemum, 6
tímar á viku.
Gott að nýta starfsnámsnema til að létta á stórum hópum.

iii.
3. Skólalóðin.
a. Gengið um skólalóðina í Digranesi og rætt teikningar sem eiga að verða að
veruleika í sumar. Ný leiktæki og betri aðstaða.
4. Önnur mál
a. Athugasemd frá kennara um að lóðarmörkin eru orðin óskýr eftir að hjólabrautin
kom. Væri gott að fá skýrari lóðarmörk um leið og lóðin verður gerð upp.

