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Mæting:Elfa Þöll Grétarsdóttir
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Guðrún Lára Skarphéðinsdóttir
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Unnur Björnsdóttir

Fundarritari Unnur Björnsdóttir

1. Starfið næstu mánuðina
Stefna á málþing 21.mars – Fjölbreytileiki í skólastarfi.
Vísa skipulagningu á málþingi í nefnd.
Auglýsa eftir fólki í skipulagsnefnd– Elfa gerir það.
2. Foreldraþorpið
Nokkrir punktar sem komu fram á síðasta fundi foreldraþorpsins:
•
•
•
•
•
•
•

Hvetja okkur til að leita eftir niðurstöðum úr rannsóknum og greiningum úr skólapúlsinum.
Hlutverk foreldrafélaga er m.a. að veita skólanum aðhald.
Í aðalnámskrá í kafla undir foreldrafélög er mælt með því að haldin séu skólaþing einu sinni á
ári.
Mikilvægt sé að efla stuðning við foreldra af erlendum uppruna – er að fara í gang verkefni.
Biðja skólastjóra um fjölda erlendra barna og ath hvort við getum fengið nafnalista með
tölvupóstföngum ef við viljum ná til þessara aðila.
Forvarnaráætlun - samræmi milli niðurstöðu úr greiningu og forvarnaráætlun.
Ábendingarvefur Reykjavíkur – benda foreldrum á að nota þetta.
https://reykjavik.is/abendingar/senda-inn-abendingu

3. Skólaráð
Húsnæðismál og vandamál tengd rakaskemmdum
•
•
•

•

Búið að senda upplýsingapóst frá skólastjórnendum um það.
Niðurstaða Náttúrufræðistofnun er að viðgerða er þörf – en ekki bara þrif eins og kom frá í
þessum upplýsingapósti
Borgin er búin að samþykkja að það þurfi að fara í allsherjar rannsókn á þessu – verður tekið
fyrir á fundi í næstu viku hjá umhverfis og skipulagssviði borgarinnar. Skólaráð fylgir þessu
eftir.
Húsnæðismál hafa tekið mikinn tíma frá skólastjórnendum – bæði myglan , útlandið, og svo
breytingar á húsnæðinu.

Farið yfir niðurstöður úr samræmdum prófum – skólinn kom vel út í samanburði innan borgarinnar
og á landinu öllu.
Þurfum að skipa varamenn í skólaráð. Guðrún Lára fyrir Helgu og Elfa Þöll fyrir Karl.
4. Staða barna með sérþarfir
Skoða í framhaldi með upplýsingum um foreldra af erlendum uppruna.
Kalla eftir fjáhagsáætlun næsta árs og sjá hversu miklu er gert ráð fyrir í málaflokkinn.
5. Betri Bústaðir
500þ komin í styrk. Breiðagerðisskóli einnig búinn að fá 500þ í styrk.
Haraldur Sigurðsson forstöðumaður í Kringlumýri tók að sér að safna gögnum úr hverfinu. Hann var
að boða fund næsta föstudag þar sem þessar niðurstöður verða kynntar.

6. Önnur mál
Hvatningarverðlaun FFF – skoða þetta á næsta ári?
Skoða með fréttabréf með jákvæðum fréttum af skólastarfi.
Þörf á að uppfæra reglur FFF - Karl og Eyþóra valin í Lagaskoðunarnefnd.
7. Næsti fundur
Nota Doodle – Karl sendri könnun. Stefna á fund eftir 2-3 vikur.

