
Skólaráð   
6.   fundur,   28.   maí   2020   
Mættir:   Sigrún   Bjarnadóttir,   Sigrún   Erla   Ólafsdóttir,   Svanhildur   Ástþórsdóttir,   Bergrún   
Grímsdóttir,   Margrét   Ludwig,   Elísabet   Stefánsdóttir,   Ágústa   M.   Jónsdóttir,   Júlíus   Þór   
Sigurjónsson   
  

1. Rætt   mikilvægi   þess   að   útbúa   aðgerðaráætlun   fyrir   framtíðina   um   það   hvernig   má   
bregðast   við   aðstæðum   í   samfélaginu   sem   krefjast   skerts   skólahalds.   

2. Farið   stuttlega   yfir   hvernig   skert   skólahald   var.   Hvað   gekk   vel   og   hvað   mætti   gera   betur   
ef   þessar   aðstæður   koma   upp   aftur.   

a. Gekk   mjög   vel   hjá   hluta   nemenda.   
b. Ákveðinn   hópur   nemenda   urðu   mjög   utanveltu,   misstu   niður   alla   rútínu   og   héldu   

ekki   einbeitingu   við   nám.   Var   mjög   erfitt   fyrir   börn   með   kvíða   og   skólaforðun.   
c. Áríðandi   að   huga   að   líðan   nemenda   í   kjölfar   þessa   alls.   
d. Rætt   og   spurt   um   hvort   Kópavogsbær   ætli   eitthvað   að   bregðast   við   næsta   vetur   

til   að   bæta   upp   nám   hjá   nemendum,   t.d.   með   auknu   fjármagni.   Hefur   enn   ekki   
ennkomið   til   tals   hjá   bænum.   Verður   umræða   um   stöðuna   í   vor.   

e. Ræddar   áhyggjur   af   stjórnendum   og   kennurum   vegna   álags   á   þessum   tíma.   
Áframhaldandi   álag   að   bæta   upp   fyrir   þennan   tíma   næsta   vetur.   Áríðandi   að   
ræða   möguleg   viðbrögð   og   úrbætur.   

f. Ýmislegt   jákvætt   við   þetta   tímabil,   aukin   tæknivæðing   og   sjálfstæð   vinnubrögð.   
3. Lestur.     

a. Höfum   séð   árangur   í   vetur,   ætlum   að   halda   áfram   næsta   vetur.   
b. Stefnt   að   því   að   þjálfa   fleiri   þætti   lestrarferlisins   markvisst,   þ.e.   skilning   og   ritun.   
c. Farið   yfir   nýtt   kvitanahefti.   Rætt   að   bæta   við   reit   þar   sem   hægt   er   að   merkja   við   

fjölda   skipta   sem   er   lesið.   
d. Á   yngsta   stigi   verður   komið   á   læsishópum,   þar   sem   hver   hópur   fær   þá   

lestrarkennslu   við   hæfi.   Þá   verður   hægt   að   skipta   árganginum   í   fleiri   og   
fámennari   hópa.   

4. Næsta   skólaár   
a. Rætt   bókakost   á   söfnum   skólans.   Vantar   fleiri   bækur   með   stráka   með   markhóp.   

Áríðandi   að   hafa   þetta   í   huga   við   bókakaup   en   úrvalið   er   lítið   hjá   útgefendum.   
b. Rætt   komandi   námskeið   í   PALS   stærðfræði   
c. Þurfum   að   taka   á   líðan   og   samskiptum.   
d. Ráðningar   

i. Verið   að   auglýsa   eftir   stuðningsfulltrúum   og   frístundarleiðbeinendum   
ii. Vantar   kennara   í   hlutastarf   í   list/verk   á   miðstigi   
iii. Vantar   sérkennara   í   einhverfudeild   
iv. Vantar   umsjónarkennara   á   miðstig   
v. Vantar   umsjónarkennara   á   unglingastig   



5. Samræmd   próf   í   9.bekk   
a. Niðurstöður   samræmdra   prófa   voru   yfir   landsmeðaltali   í   íslensku,   stærðfræði   og   

ensku.   
b. Strákar   eru   miklu   lakari   í   lestri   en   stelpur.   

6. Millimálapróf   
a. Mjög   mörg   börn   sem   þurfa   frekari   stuðning   í   íslensku   sem   öðru   máli.   Verður   sett   

inn   aukið   fjármagn   í   þetta   næsta   skólaár   sem   verður   til   þess   að   hægt   verður   að   
setja   inn   viðbótar   kennara.     

7. Skólaslit   og   útskrift   
a. Foreldrum   verður   boðið   á   útskrift   nemenda   í   10.bekk.   Verður   ekki   hægt   að   gæta   

2ja   metra   reglunni   vegna   húsnæðis.   Verður   sendur   póstur   á   foreldra   og   spurt   
hvort   það   séu   einhverjir   foreldrar   vilja   2metra   upp   á   hvort   rýmið   dugi   til.   Verið   að   
athuga   hvort   kirkjan   er   laus   því   rýmið   þar   er   stærra.   Veitingar   eiga   að   vera   í   
lágmarki.   Nemendur   verða   áfram   eftir   útskrift   og   grilla   saman.   Pegasus   eða   
foreldrar   verða   á   vaktinni   á   meðan.   

b. Engir   foreldrar   með   á   skólaslitum   í   1.-9.bekk   
i. Nemendur   koma   til   umsjónarkennara.   Tímasetningar   sendar   út   á   eftir.   
ii. Vorhátíð   á   eftir,   hoppukastali   og   pylsur.   
iii. 9.bekkur   sér   um   að   grilla,   fær   greitt   fyrir   það   frá   foreldrafélaginu.   
iv. Frístund   er   opin   þennan   dag.     

8. Önnur   mál   
a. Fundur   skólastjóra   með   bænum   um   framtíðarhúsnæði   frístundar   og   bókasafnið   í   

Digranesi   á   morgun.   Verður   sett   fjármagn   í   að   ráða   starfsmann   á   safnið   í   
Digranesi   í   stærra   hlutfall   en   áður.   

  


